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ПЕ РЕД МО ВА
Ви тримаєте у руках «Дослідження ринку фітнес-послуг України – 2018», що є комплексним і найбільш 
повним звітом за рік про ситуацію в українській галузі фітнесу. Дослідження проводиться щорічно 
експертами інформаційно-аналітичної платформи FitnessConnectUA. 

Дослідження показує загальну картину на ринку фітнесу України станом на 2017 р. Експерти з’ясували, 
що у період проведення дослідження в нашій країні нараховувалось 1569 фітнес-об’єктів, що на 150 
більше ніж у попередньому році. Серед них левову частку 56% складають фітнес-клуби, 10% – фітнес-
студії, по 9% клуби бойових мистецтв та пілатес-студії, 7% жіночі фітнес-клуби, по 3% йога-студії та студії 
танців, 2% басейни. 

Важливу частину дослідження становлять результати анкетування провідних гравців ринку. В рамках 
дослідження власники і керівники клубів відповіли на запитання про стан індустрії. У звіті представлені 
також результати онлайн-опитування споживачів фітнес-послуг. Конкурентна оцінка проводилася через 
аналіз ринку по містах України, заснованого на таких показниках як: покриття площами фітнес-клубів, 
покриття басейнами (кількість м2 дзеркала басейну на 1000 жителів), частка задіяних у фітнес-індустрії 
споживачів по відношенню до населення країни/міста, кількість клубів, цінові сегменти, охоплення 
споживчої аудиторії за ціновими сегментами тощо.

Одним із найбільш важливих розділів дослідження є оцінка потенціалу інвестицій для розвитку індустрії. 
Представлені у звіті дані дозволяють більш детально розглянути ринок фітнес-послуг України та отримати 
необхідну інформацію для повноцінного розуміння ринку.

Експерти з’ясували ціну середньорічного абонементу у містах із різною кількістю населення. Зокрема, 
середня ціна річного відвідування фітнес-клубу у столиці становить 8317 грн, у містах з кількістю 
населення – понад 700 тис. осіб. – 6114 грн, а у містах із населенням менше 250 тис. осіб – 5043 грн. 

Дослідники вивчили також ситуацію щодо розподілу фітнес-площ між мережами і одинокими клубами 
у кожному обласному центрі зокрема. В рамках дослідження вдалося виокремити п’ять найбільших 
мереж, що надають фітнес-послуги в Україні FitCurves, Sport Life, Малібу, АтлетіКо та Сафарі.

Як показало дослідження, сьогодні в Україні займаються фітнесом близько 1 млн 90 тис. осіб, що становить 
2,6 % від загальної кількості населення. У звіті є і конкретизація кількості споживачів фітнесу по великих 
містах України. Експерти виділили шість міст-лідерів за покриттям фітнес-послугами. 

Результати цьогорічного дослідження були враховані у щорічному міжнародному звіті European 
Health&Fitness Market -2018 про ринок фітнесу у Європі, який охопив країни-члени ЄС, а також Швейцарію, 
Норвегію, Туреччину, Росію та Україну. У загальноєвропейському рейтингу Україна опинилася на 
одинадцятій позиції за кількістю фітнес-клубів та дванадцятій позиції за кількістю споживачів. Українці 
складають 1,8% від загальної кількості споживачів фітнесу на континенті. Більш детально про це читайте 
у дослідженні.
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ПРО КОМПАНІЮ
FitnessConnectUA – інформаційно-аналітична платформа, що популяризує в Україні фітнес та здоровий 
спосіб життя. Ініціативу було започатковано у 2017 р. прихильниками занять фітнесом та активного 
відпочинку задля комунікації, поширення інформації про головні фітнес-події року та покращення умов 
для розвитку фітнес-індустрії в Україні.

Місією FitnessConnectUA є впровадження інновацій та світових стандартів в українську галузь фітнесу, 
що покращить здоров’я всієї нації і зробить заняття фітнесом, не лише максимально корисними, а й 
приємними. Саме тому, у 2017 р. ми розпочали свою роботу із дослідження ринку фітнесу, яке показало 
хто і які фітнес-послуги надає в нашій країні, та скільки це коштує для українців. Дослідження було 
проведено настільки якісно і ґрунтовно, що цього року завдяки FitnessConnectUA Україна вперше 
потрапила у щорічний звіт European Health&Fitness Market про ринок фітнесу у Європі. З огляду на 
результати дослідження та його затребуваність, команда FitnessConnectUA вирішила проводити його 
щорічно. 

FitnessConnectUA займається безперервним моніторингом української фітнес-індустрії, аналізує 
тенденції, що відбуваються в ній, та робить прогнози про поведінку ринку на найближчий період. 
Ми постійно спілкуємося із ключовими гравцями ринку, тренерами та експертами, щоб володіти 
достовірною оперативною інформацією про ситуацію на ринку. Аби сприяти розвитку фітнесу в Україні 
ми консультуємо гравців ринку щодо управління бізнесом, відкриття нових клубів, виходу із кризових 
ситуацій та впровадження інновацій. 

Ми також популяризуємо фітнес на найвищому рівні, просуваючи в органах державної влади програми, 
що стимулюватимуть українців до здорового способу життя та законодавчі зміни, що забезпечать 
сприятливі умови для розвитку галузі.

Ми проводимо:

• маркетингові дослідження та прогнозування ринку фітнес-індустрії;

• вивчення світових стандартів індустрії фітнесу;

• впровадження інновацій і кращих практик країн-лідерів галузі в практику вітчизняних 
оздоровчих фітнес-закладів та компаній їх партнерів і постачальників;

• лобіювання інтересів індустрії фітнесу в органах державної влади, відстоювання прав та 
забезпечення дотримання законів;

• налагодження зовнішньо-економічної діяльності та зв’язків України зі світовою спільнотою 
індустрії оздоровчих фітнес-закладів;

• ініціювання включення України в рейтинги провідних країн світу в галузі фітнесу і здорового 
способу життя.

Для того, щоб залучити до здорового способу життя якомога більше українців, ми на нашому сайті  
http://fitnessconnect.com.ua та у щомісячному дайджесті (єдиному в Україні тематичному виданні) 
надаємо усю інформацію, що треба знати про фітнес в нашій країні: знайомимо з найновішими трендами 
в галузі, повідомляємо про відкриття нових клубів, розповідаємо про новинки техніки і найкраще 
спорядження та анонсуємо найближчі і найцікавіші фітнес-події.

У минулому році FitnessConnectUA також став асоційованим членом міжнародної організації IHRSA та 
європейської організації EuropeActive. 



ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Вивчення поточного стану ринку фітнес-послуг України 

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

• вивчення основних кількісних показників ринку фітнес-послуг України (кількість 
фітнес-клубів, обсяг ринку, покриття) 

• оцінка стану ринку фітнес-послуг України порівняно із зовнішніми ринками 

• оцінка стану ринку фітнес-послуг у розрізі міст України 

• конкурентний аналіз основних мережевих гравців ринку

• вивчення динаміки розвитку фітнес-ринку

• оцінка перспективи ринку, визначення факторів, що сприяють його розвитку

• визначення портрету та основних характеристик споживачів послуг.

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДОСЛІДЖЕННЯ БУЛО ВИКОРИСТАНО ІНФОРМАЦІЮ 
З НАСТУПНИХ ДЖЕРЕЛ:

• анкетування учасників українського ринку фітнес-послуг, проведене Fitness- 
ConnectUA в рамках взаємодії з Асоціацією IHRSA

• опитування споживачів фітнес-послуг, проведене FitnessConnectUA 

• експертне опитування

• дані, отримані в результаті щотижневого моніторингу ринку фітнес-індустрії 
України

• дослідження європейського ринку фітнес-послуг, проведене EuropeActive 
спільно з компанією Deloitte

• відкриті джерела інформації (в тому числі звіти Державних статистичних 
управлінь в Україні, World Factbook Центрального Розвідувального Управління 
США (Central Intelligence Agency, CIA) та ін) 

К-СТЬ СТОРІНОК: 76 стор.

МОВА ЗВІТУ: українська

ЗВІТ МІСТИТЬ: 39 діаграм, 36 таблиць, 1 додаток
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РОЗДІЛ 1
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ
Динаміка ВВП України з 2002 по 2017 р. (в млн. USD)
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$ 112,2 млрд
– ВВП* України

(2017)

26,59 грн –   
середній курс** 

долара (2017)

* За даними Міністерства фінансів України
** За даними Національного банку України
*** За даними World Bank Group

***
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РОЗДІЛ 2
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РИНКУ ФІТНЕС- ПОСЛУГ УКРАЇНИ
2.1. ОБ’ЄКТИ ФІТНЕС-ІНДУСТРІЇ
За даними дослідження FitnessConnectUA в Україні станом на кінець 2017 року було ідентифіковано 1569* фітнес-об’єктів, з них 
основна частина припадає на фітнес-клуби**. Також в Україні набувають розвитку фітнес-студії, жіночі фітнес-клуби та кросфіт-
клуби. Основна частина об’єктів (60%) зосереджена у великих містах України, включаючи Київ.

* Для аналізу були обрані клуби, дані яких є у відкритих джерелах. 
** Фітнес-клуб – це об’єкт фітнес-індустрії, який призначений для надання фітнес-послуг на комерційній основі з можливістю придбання абонементу (разового, місячного, річного).
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В Україні діє
1569 фітнес-об’єктів, 

26 % з них – у столиці
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Розподіл фітнес-об’єктів по типу

Структура розподілу клубів по містах

Більше 80 % площ існуючих фітнес-об’єктів зосереджено у великих містах України, населення яких становить 7,8 млн осіб (понад 
18 % від населення країни).

Залежність середньої площі клубу від населення міста

Виявлено чітку закономірність між середньою площею клубу і населенням – чим менше населення міста, тим менша середня 
площа клубу.

56 %

10 %

9 %

7 %

3 %
3 %

2 %
1 %

1 % 9 %
Фітнес-клуб
Фітнес-студія
Клуб бойових мистецтв
Жіночий фітнес-клуб
Йога-студія
Студія танців
Басейн
Кросфіт-клуб
Пілатес-студія
Інше

56 %

10 %

9 %

7 %

3 %
3 %

2 %
1 %

1 % 9 %
Фітнес-клуб
Фітнес-студія
Клуб бойових мистецтв
Жіночий фітнес-клуб
Йога-студія
Студія танців
Басейн
Кросфіт-клуб
Пілатес-студія
Інше

26 %

33 %

23 %
18 %

44 %

37 %

12 %
7 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Київ Міста з населенням 
понад 700 тис. чол.

Міста з населенням від 
250 тис. до 700 тис. чол

Міста з населенням 
менше 250 тис. чол

за кількістю за площею

1523

984

507 400

0

400

800

1200

1600

Київ

м2

Міста з населенням 
понад 700 тис. чол.

Міста з населенням від 
250 тис. до 700 тис. чол

Міста з населенням 
менше 250 тис. чол

619940 м2

525051 м2

169383 м2

105076 м2

407 клубів

514 клубів

365 клубів

283 клуба
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2.2. БАСЕЙН ЯК ЧАСТИНА ФІТНЕС-КЛУБУ
За даними опитування споживачів, лідерську трійку щодо послуг фітнес-клубів після тренажерного залу і групових програм 
займає басейн, але тільки 15 % фітнес-клубів відзначаються наявністю басейну. 

У порівнянні з дослідженням, проведеним FitnessConnectUA в 2017 році, ситуація з приводу структури розподілу фітнес-клубів з 
басейном і без басейну не змінилася. Це свідчить про наявність окремих економічних чинників, які стримують розвиток фітнесу 
в напрямку аква-послуг. На даний момент лідером по забезпеченості фітнес-клубів басейнами є мережа Sport Life, на частку якої 
припадає 31 % всіх басейнів України.

Фітнес-клуби з басейнами

За оцінками експертів у більшості клубів добре представлені тренажерні зали та групові заняття, однак кількість басейнів не 
покриває споживчих запитів.

Забезпеченість площами басейнів в Україні становить лише 19 % від нормативних показників*, у Києві – 30 %, Харкові – 26 %, 
Одесі – 22 %, Дніпрі – 13 %, Запоріжжі – 24 %. Найвищий показник забезпеченості басейнами у Львові – 39 %.

Більшість міст України забезпечені площами басейнів менш ніж на 10%.

В Україні існують басейни у складі фітнес-клубів (в основному мережа «Sport Life»), а також у складі розважально-оздо-
ров чих комплексів (басейни часів радянської забудови, аквапарки, банні басейни). Також басейни можна класифіку ва ти 
за розмірами: 

- плавальні** (довжиною від 25 м і більше)
- інші (до 25 м): банні, дитячі

* В середньому 20 м2 дзеркала басейну на 1000 жителів міста (ДБН 360 - 92** - Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень).
** Басейн довжиною не менше 25 м

З басейном
Без басейну

85 %

15 %

В Україні у 6 разів менше 
площ басейнів, ніж 

передбачено нормативами



12/

2.3. МЕРЕЖЕВІ ФІТНЕС-КЛУБИ

Співвідношення мережевих/немережевих клубів
Структура розподілу фітнес-клубів за ознакою мережевий/немережевий в порівнянні з минулим роком не змінилась. Не 
зважаючи на те, що мережі сильно розширились за рахунок відкриття нових клубів, поодинокі клуби також активно відкривались 
і зрівноважили картину.

Мережі* фітнес-клубів України

Назва мережі К-сть Назва мережі К-сть Назва мережі К-сть 

FitCurves 130 GRIGO GYM 4 Наутилус 3
Sport Life 63 JustFit 4 Фітнес River 3
Малібу 30 Апельсин 4 Вища ліга 3
АтлетіКо 22 Фітнес-сіті 4 Sport&Spa 3
Сафарі 16 Олімп 4 Металіст 3
Pulse Gym 11 Fit4You 4 Viper Gym 3
Смайл 9 GymFit 4 Nova Sport 3
Домінант 9 Ферум 4 Grand Sport 3
СпортЛенд 8 InterFit 4 Кристал Фітнес 3
Адреналін 8 SkyFit 4 X-Line sport 3
Спортренд 7 Дії 4 Атлант спорт 3
Інтер Атлетика 7 Fitness Life 4 ДНК 3
Xtreme 7 Стрекоза 4 Erix 3
Штурм 6 Чемпіон 4 Альянс 3
King 6 Формула краси 4 Світ здоров’я 3
CrossFit Banda 6 Реал 4 Спарта 3
Рекорд 6 Вікінг 4 Майстер Фіт + 3
Фізкульт/Атлет 5 Q-fit  4 KotenGym 3
Вертикаль 5 MILITARY GYM 3 Атлет  3
Феромон 5 ЕБШ 3 Body Slim 3
Ківі Фітнес 5 Капітал 3 Shaping 3

* Під мережевими брендами розуміється фітнес-бренд, що має більше 3-х клубів, об’єднаних однією назвою, які мають єдину бізнес-модель і єдину стратегію реалізації послуг.

Мережеві
Немережеві

59 %

41 %
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ТОП-5 мереж України

Лідерами ринку, як і минулого року, є FitCurves, SportLife, Малібу, АтлетіКо. П’ятірку лідерів замикає мережа фітнес-клубів Сафарі, 
витіснивши PulseGym з лідируючих позицій на 6-е місце.

Структура розподілу клубів ТОП-5 мереж

Середня площа 1 клубу мережі

за кількістю за площею

50 %

24 %

11 % 8 % 6 %
10 %

77 %

4 % 5 % 4 %
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FitCurves Sport Life Малібу АтлетіКо Сафарі
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FitCurves Sport Life Малібу
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АтлетіКо Сафарі

77 % всіх площ серед 
ТОП-5 мереж належить 

«Sport Life»

«Sport Life» – лідер за 
середньою площею клубу 

серед ТОП- 5 мереж

50 % всіх клубів серед 
ТОП-5 мереж належить 

«FitCurves»
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Діапазон цін на річне відвідування серед ТОП-5 мереж

Кількість басейнів в мережі серед ТОП-5

FitCurves Sport Life Малібу АтлетіКо Сафарі
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«Sport Life» – лідер по 
охопленню цінових сегментів 

серед ТОП -5 мереж

FitCurves Sport Life Малібу АтлетіКо Сафарі
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басейнів на ринку
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Асортимент послуг основних мереж фітнес-клубів (мережі більше 5 клубів)
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Тренажерний зал
2 2

Кадіозона
2 1

Зона вільної ваги
2 2

Зона вантажоблочних 
тренажерів 2 2

TRX
1

Аеробні класи
1 7 1

Пілатес
1 1 1

Йога
1 1 1 1 1

Танці
1 1 1 7 1 1

Зумба
1 1 7 1

Інтенсивні заняття
1 1

Єдиноборства
1 1 1 7 1

Кросфіт 1
1 7

Тай-бо
1 1 1

Персональний тренінг

Басейн
5 6 9 7 8

Дитячий клуб

Бар
1 7

Масажний кабінет
1 1 1

Сауна
1 1

SPA

1 - Не у всіх залах є перераховані послуги
2 - Перераховані зони є у 3-х закладах мережі
3 - Заняття проходять на спеціальних тренажерах для 30-хвилинних кругових тренувань. В багатьох клубах мережі є додатково групові заняття 
    (як стандартні, так і спеціальні/ексклюзивні), по кожному клубу інформацію потрібно уточнювати у менеджерів.
4 - У більшості клубів наявний лише тренажерний зал, інші перераховані послуги є тільки в деяких залах
5 - У мережі функціонує 1 басейн
6 - У мережі функціонує 2 басейни
7 - У мережі функціонує лише 1 зал такого типу
8 - Заняття з плавання проходять на стадіоні «Спартак», але на даний момент він на реконструкції
9 - Заняття з плавання проходять в місцевих ВНЗ (літом занять немає)
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2.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ФІТНЕС-ІНДУСТРІЇ
Середня ціна річного відвідування* фітнес-клубу складає 6 190 грн. ($233)

Середня ціна річного відвідування

В порівнянні з попереднім дослідженням значно зросла доля клубів в середньорічному ціновому діапазоні від 3000 до 15000 грн. 
Частка таких клубів складає 82 % всіх клубів України

Частка клубів у різних цінових сегментах

* Середня ціна наведена для абонемента повного дня на базі інформації наданої клубами і зведеної до річного обчислення, як це прийнято в аналітичних матеріалах міжнародних компаній

6190 грн – середня ціна 
річного відвідування 
фітнес -клубу в Україні

82 % ринку знаходиться 
в діапазоні середньорічних  

цін 3-15 тис грн.

37 %

40 %

14 % 3 % 5 %
1 %

більше 27000 грн.
15 000 – 27 000 грн.
10 000 – 15 000 грн.
5 000 – 10 000 грн.
3 000 – 5 000 грн.
менше 3 000 грн.

37 %

40 %

14 % 3 % 5 %
1 %

більше 27000 грн.
15 000 – 27 000 грн.
10 000 – 15 000 грн.
5 000 – 10 000 грн.
3 000 – 5 000 грн.
менше 3 000 грн.

8317

$ 313
$ 230 $ 199 $ 190

6114
5289 5043
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Міста з населенням
понад 700 тис. чол. 

Міста з населенням від
250 тис. до 700 тис. чол 

Міста з населенням
менше 250 тис. 
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2.5. СПОЖИВАЧІ ФІТНЕС-ПОСЛУГ
За 2017 рік відбулося зростання покриття фітнес-послугами з 1,02 млн (2,4%) до 1,09 млн (2,6 %). Такі тенденції свідчать про 
збільшення популярності фітнесу, а також розвиток ринку фітнес-індустрії в Україні.

Структура споживачів фітнес-послуг по містах України

Кількість споживачів у найбільших містах України

2,6 % – покриття 
фітнес-послугами

в Україні

1,09 млн населення 
користуються 

фітнес-послугами

Київ

Міста з населенням
понад 700 тис. чол. 

Міста з населенням від
250 тис. до 700 тис. чол 

Міста з населенням
менше 250 тис. чол 

235 тис

310 тис

170 тис

377 тис
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Одеса
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Львів

Запоріжжя 35781

53784

58136

74839

86965

234752
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2.6. ОБОРОТ РИНКУ
Середня ціна річного відвідування – $ 233. 
Кількість споживачів фітнес-послуг – 1,09 млн. осіб.
Річний оборот* ринку фітнес-послуг України становить $ 251,4 млн.

Оборот фітнес-індустрії по містах України

* Річний оборот – це добуток кількості споживачів фітнес-послуг на середню вартість їх річного відвідування 

Київ

Міста з населенням
понад 700 тис. чол. 

Міста з населенням від
250 тис. до 700 тис. чол 

Міста з населенням
менше 250 тис. чол 

74,1 млн

70,4 млн

37,7 млн

68,5 млн

0
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млн. $

2/3 річного обороту 
складають міста з населенням 

понад 700 тис.
(у т. ч. м. Київ)

$ 251,4 млн –
річний оборот ринку

фітнес-послуг України
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РОЗДІЛ 3
ТОП- 6 МІСТ У СТРУКТУРІ РИНКУ ФІТНЕС- ПОСЛУГ
3.1. КИЇВ
Столичний ринок фітнес-послуг продовжує бути найбільш розвиненим у нашій країні. Станом на кінець 2017 року покриття 
фітнес-послугами у Києві досягає 8 %.
Тут представлені всі великі мережеві бренди, що робить Київ містом №1 з розвитку ринку фітнес-індустрії. У Києві присутній 
найширший спектр фітнес-послуг.

 

* інформація з відкритих джерел

КИЇВ
ХАРКІВ

ОДЕСА

ДНІПРО
ЛЬВІВ

ЗАПОРІЖЖЯ

Загальна інформація про місто*:
Статус: столиця
Площа: 847,66 км2

Населення: 2 934 401 чол.
Густота населення: 3 461,8 осіб/км2

Споживачів послуг, чол 234 752
Фітнес площ, кв.м. 619 940
Басейнів, шт. 99
Забезпеченність басейнами, % 30
Середня площа, кв.м. 1 523
Діапазон цін, грн. 900-115 600
Середня ціна, грн. 8 317
Фітнес-клубів, шт. 407
Мережевих клубів, шт. 237
Мережевих, % 58

ТОП-5 мереж Києва

                МЕРЕЖА Кількість 
клубів

31

30

21

7

5

3 %8 % 7 %
10 %

37 %
36 %

більше 27000 грн.
15 000 – 27 000 грн.
10 000 – 15 000 грн.
5 000 – 10 000 грн.
3 000 – 5 000 грн.
менше 3 000 грн.

Частка клубів Києва у різних цінових сегментах
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3.2. ХАРКІВ
Харків є великим східним регіональним центром, який можна вважати другим містом після Києва за оцінкою основних показників 
ринку фітнес-індустрії. Так, у Харкові покриття фітнес-послугами становить 6 %.

КИЇВ
ХАРКІВ

ОДЕСА

ДНІПРО
ЛЬВІВ

ЗАПОРІЖЖЯ

Загальна інформація про місто*:
Статус: обласний центр
Площа: 350 км2

Населення: 1 449 414 чол.
Густота населення: 4141,2 осіб/км2

Споживачів послуг, чол 86 965
Фітнес площ, кв.м. 192 142
Басейнів, шт. 28
Забезпеченність басейнами, % 26
Середня площа, кв.м. 1 124
Діапазон цін, грн. 1 550-69 720
Середня ціна, грн. 6 413
Фітнес-клубів, шт. 171
Мережевих клубів, шт. 88
Мережевих, % 51

ТОП-5 мереж Харкова

                МЕРЕЖА Кількість 
клубів

18

11

9

8

6

1 % 2 %
10 %

28 %39 %

20 %
більше 27000 грн.
15 000 – 27 000 грн.
10 000 – 15 000 грн.
5 000 – 10 000 грн.
3 000 – 5 000 грн.
менше 3 000 грн.

Частка клубів Харкова у різних цінових сегментах

* інформація з відкритих джерел
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3.3. ОДЕСА
Одеса є південним регіональним центром. Одеса – третє місто після Києва та Харкова за основними показниками фітнес-
індустрії. А за покриттям фітнес-послугами займає другу позицію (покриття в Одесі складає 7,4 %).
Також Одеса знаходиться на 2 місці після Києва за середньорічною вартістю відвідування, а це вказує на те, що у місті можна 
розвивати більш дорогий сегмент фітнес-клубів.

КИЇВ
ХАРКІВ

ОДЕСА

ДНІПРО
ЛЬВІВ

ЗАПОРІЖЖЯ

Загальна інформація про місто*:
Статус: обласний центр
Площа: 236,9  км2

Населення: 1 011 335 чол.
Густота населення: 4269 осіб/км2

Споживачів послуг, чол 74 839
Фітнес площ, кв.м. 109 283
Басейнів, шт. 24
Забезпеченність басейнами, % 22
Середня площа, кв.м. 1 041
Діапазон цін, грн. 1 800-72 000
Середня ціна, грн. 7 303
Фітнес-клубів, шт. 105
Мережевих клубів, шт. 66
Мережевих, % 63

48 %
27 %

13 % 2 % 7 %
5 %

більше 27000 грн.
15 000 – 27 000 грн.
10 000 – 15 000 грн.
5 000 – 10 000 грн.
3 000 – 5 000 грн.
менше 3 000 грн.

Частка клубів Одеси у різних цінових сегментах

ТОП-6 мереж Одеси

                МЕРЕЖА Кількість 
клубів

9

6

5

5

4

4

* інформація з відкритих джерел
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3.4. ДНІПРО
Дніпро – велике центральне місто країни. Покриття фітнес-послугами в Дніпрі становить 5,8 %. 
У Дніпрі найвищий серед ТОП-6 міст дефіцит басейнів (забезпеченість площами басейнів всього лише 13 %).

КИЇВ
ХАРКІВ

ОДЕСА

ДНІПРО
ЛЬВІВ

ЗАПОРІЖЖЯ

Загальна інформація про місто*:
Статус: обласний центр
Площа: 405 км2

Населення: 1 002 339 чол.
Густота населення: 2474,9 осіб/км2

Споживачів послуг, чол 58 136
Фітнес площ, кв.м. 97 570
Басейнів, шт. 32
Забезпеченність басейнами, % 13
Середня площа, кв.м. 1 061
Діапазон цін, грн. 900-45 600
Середня ціна, грн. 6 595
Фітнес-клубів, шт. 92
Мережевих клубів, шт. 45
Мережевих, % 49

ТОП-5 мереж Дніпра

                МЕРЕЖА Кількість 
клубів

7

7

4

4

3

25 %35 %

26 %

2 % 6 %
6 %

більше 27000 грн.
15 000 – 27 000 грн.
10 000 – 15 000 грн.
5 000 – 10 000 грн.
3 000 – 5 000 грн.
менше 3 000 грн.

Частка клубів Дніпра у різних цінових сегментах

* інформація з відкритих джерел
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3.5. ЛЬВІВ
Львів вважається західним регіональним центром країни. Покриття фітнес-послугами у Львові становить 7,1 %. 

КИЇВ
ХАРКІВ

ОДЕСА

ДНІПРО
ЛЬВІВ

ЗАПОРІЖЖЯ

Загальна інформація про місто*:
Статус: обласний центр
Площа: 192,01  км2

Населення: 757 522 чол.
Густота населення: 3945,2 осіб/км2

Споживачів послуг, чол 53 784
Фітнес площ, кв.м. 79 510
Басейнів, шт. 21
Забезпеченність басейнами, % 39
Середня площа, кв.м. 947
Діапазон цін, грн. 1 100-23 660
Середня ціна, грн. 5 316
Фітнес-клубів, шт. 84
Мережевих клубів, шт. 32
Мережевих, % 38

ТОП-5 мереж Львова

                МЕРЕЖА Кількість 
клубів

9

5

4

4

4

26 %
19 %

48 %

1 % 5 %

15 000 – 27 000 грн.
10 000 – 15 000 грн.
5 000 – 10 000 грн.
3 000 – 5 000 грн.
менше 3 000 грн.

Частка клубів Львова у різних цінових сегментах

* інформація з відкритих джерел
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3.6. ЗАПОРІЖЖЯ
Покриття фітнес-послугами в Запоріжжі складає 4,8 %. Місто характеризується найменшою середньою площею клубів у 
категорії міст з населенням більше 700 тис. Також у даній категорії у Запоріжжя найнижча середня ціна на річне відвідування 
клубу.

Загальна інформація про місто*:
Статус: обласний центр
Площа: 331 км2

Населення: 745 432 чол.
Густота населення: 2252,1 осіб/км2

Споживачів послуг, чол 35 781
Фітнес площ, кв.м. 46 546
Басейнів, шт. 15
Забезпеченність басейнами, % 24
Середня площа, кв.м. 751
Діапазон цін, грн. 2 000-21 600
Середня ціна, грн. 4 943
Фітнес-клубів, шт. 62
Мережевих клубів, шт. 28
Мережевих, % 45

ТОП-5 мереж Запоріжжя

                МЕРЕЖА Кількість 
клубів

7

6

4

3

2

16 %

36 %

41 %

7 %

10 000 – 15 000 грн.
5 000 – 10 000 грн.
3 000 – 5 000 грн.
менше 3 000 грн.

Частка клубів Запоріжжя у різних цінових сегментах

КИЇВ
ХАРКІВ

ОДЕСА

ДНІПРО
ЛЬВІВ

ЗАПОРІЖЖЯ

* інформація з відкритих джерел
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РОЗДІЛ 4
ПРОФІЛІ НАЙБІЛЬШИХ ОПЕРАТОРІВ ФІТНЕС-ПОСЛУГ

FITCURVES

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕРЕЖУ

Дата заснування 2008 (в Україні)

Географія мережі

FitCurves - міжнародна мережа фітнес-клубів для жінок, яка успішно розвивається 25 років в 80 країнах світу, в 
Україні компанія працює 10 років, зараз мережа становить 130 клубів в 50 містах України.
Також компанія активно розвиває мережу в Східній Європі, було відкрито 3 клуби в Латвії, 4 клуби в Словаччині 
і 4 клуби в Польщі. У подальших планах відкриття в Грузії, Молдові, Чехії, а також відкриття корпоративних 
клубів в Україні.

Кількість клубів 130

Цільова аудиторія Основна аудиторія відвідувачок клубу - 35-55 років, але є можливість відвідувати тренування з 12 років до 80+, 
тому серед відвідувачок є і 12-річні дівчата і 80-річні жінки. 

Пріоритетні напрямки 
занять

Програма FitCurves включає в себе три компоненти - 30-ти хвилинні інтервальні кругові силові фітнес-
тренування, а також 3-х фазна Програма управління вагою  і супровід фітнес-експертів.
Устаткування FitCurves розроблено фізіологами з урахуванням особливостей жіночого організму. Тренажери 
працюють на основі гідравлічного опору (аналогічно як в аква-аеробіці), яке створюється шляхом тиску рідини 
в циліндрі, на відміну від стандартних блокових тренажерів. Додаткові програми включають в себе танцювальні 
тренування й майстер-класи "Живи танцюючи", проект "Інтенсив" з елементами бойових мистецтв, тематичні 
тренування, програму особистісного розвитку для жінок "Мистецтво бути щасливою". 
Крім цього ще FitCurves розвиває власну лінійку вітамінних добавок і протеїнових коктейлів, а також 
спортивного одягу.

Контактна інформація:
Адреса: м. Київ, вул. Керченська, 7/7, кв. 16
Сайт: http://fitcurves.org
Телефон: 0(800)303035
E-mail: callcenter@fitcurves.org

Київ

Вінниця

Бердичів

Дніпро

Запоріжжя

Кременчук

Кривий Ріг

Нікополь

Ковель

Маріуполь

Чорноморськ

Луцьк

Львів

Одеса

Полтава

Суми
Житомир

Харків

Херсон

Черкаси
Біла Церква

Бориспіль
Боярка

Вишневе
Васильків

Буча

Чернівці

Хмельницький

Ужгород Івано-Франківськ

Тернопіль

Рівне

Кропивницький

Чернігів

Миколаїв

Умань

Фастів

Краматорськ

Покровськ

Слов'янськ

Вишгород

Стрий

Дрогобич

Мукачево

Нова Каховка

Павлоград

Кам'янське

Ірпінь

Шостка
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Цінова політика Клуби FitCurves - сегмент економ, ми робимо все, щоб фітнес ставав максимально доступним кожній жінці 
будь-якого віку.

Наявність франшизи
FitCurves - міжнародна франшиза і лідер в сфері фітнес-послуг для жінок, це найбільш швидкозростаюча 
франчайзингова мережа в світі за версією Книги рекордів Гіннеса. За 10 років понад 120 підприємців в Україні 
відкрили свої клуби і окупили початкові інвестиції в період 6-18 місяців завдяки системній підтримці фахівців 
компанії та програмі оперативного управління Кайдзен.

Місія компанії

Ми допомагаємо нашим клієнткам придбати силу, бути здоровими і щасливими, розвиваючи усвідомлену 
звичку тренуватися, правильно харчуватися і розкрити свій особистісний потенціал. Ми творимо Спільноту 
здорових і щасливих жінок, які несуть здоровий спосіб життя своїм близьким.
ФІЛОСОФІЯ КОМПАНІЇ
Всі зміни починаються в нас. Ініціюючи зміни в собі, ми робимо світ прекраснішим. Бізнес - це інструмент 
служіння суспільству і відповідь на потреби жінок. Партнерство - мета наших взаємин, заснована на довірі, 
відповідальності, взаємодопомозі і спільності бачення і цілей.
Кожна жінка унікальна і дорогоцінна для нас, і кожна гідна бути здоровою, гармонійною і щасливою. Ми ведемо 
здоровий спосіб життя і піклуємося про здоров’я нації. Ми відповідальні за те, що відбувається в нашому 
суспільстві, нашій країні.

Особливості/ 
переваги мережі

Ми дбаємо про те, щоб кожна жінка досягала бажаних результатів в максимально комфортні для її організму 
терміни. Саме тому наші тренери підбирають індивідуальний рівень навантажень з урахуванням ваших 
особливостей, щоб заняття були досить ефективні і при цьому не принесли шкоду здоров’ю. Щомісячний 
контроль таких показників вашого організму як відсоток жирової і м’язової маси допоможе фахівцям 
коригувати план відповідно до динаміки. У підсумку кожна клієнтка регулярно отримує персональні 
рекомендації по тренуваннях і харчуванню для досягнення бажаних результатів.
Відмінною особливістю клубів FitCurves є позитивна атмосфера і доброзичливий персонал, а також 
індивідуальний підхід до кожної клієнтки. Наші фахівці є експертами кругового тренування і здорового 
харчування. Вони навчать, як правильно працювати на тренажерах і крокувати на відновлювальних станціях, 
виконувати розтяжку, правильно харчуватися і при цьому досягати найкращих результатів.

Плани на майбутнє

У 2018 році компанія FitCurves святкує свій ювілей в Україні - 10 років, тому весь рік компанія дарує подарунки 
своїм партнерам і клієнтам на знак вдячності за довіру і лояльність, проявлені десятками тисяч жінок, які щодня 
приходять в клуб на тренування.
Зараз компанія активно займається розвитком і навчанням персоналу мережі на всіх рівнях - від директорів 
до тренерів, впроваджуючи передові технології та управлінські програми Кайдзен і постійно підвищуючи 
стандарти тренувального процесу і клієнтського сервісу.
У найближчих планах компанії - розвиток корпоративної мережі в Україні, а також відкриття клубів у Східній 
Європі.

Засновник Майстри-Франчайзі Гліб і Світлана Співакови

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

14.01.2008 Відкриття першого клубу в Києві

Кінець 2008 Відкрито 32 клуби в Україні

2010 Відкриття перших 15 клубів в Росії

2012 Відкриття перших 6 клубів в Білорусії

Кінець 2013 Мережа налічує 185 клубів в Украіні, загалом 300 клубів в СНД

Березень 2015 Вихід на ринок Східної Європи, тимчасова реорганізація 150 клубів мережі України (Крим та зона 
АТО). 

2016-2017 Відкриття клубів в Польщі, Латвії, Грузії, Молдові

Квітень 2018 Розвиток мережі корпоративних клубів та відкриття першого корпоративного клубу в Києві 

* інформація надана представниками компанії
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Київ

Вінниця

Дніпро

Запоріжжя

Кременчук

Кривий Ріг

Луцьк

Львів

Одеса

Полтава

Суми

Херсон

Черкаси

Чернівці

SPORT LIFE

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕРЕЖУ

Дата заснування 2007 р.

Географія мережі

Найбільша спеціалізована всеукраїнська фітнес-мережа, яка управляє 19 власними 
бізнесами і має один з найбільших оборотів у сфері спорту та здорового способу життя 
у Східній Європі. Клуби Sport Life знаходяться у майже 20 містах України, таких як: Київ, 
Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Суми, Херсон, Черкаси та ін. 

Кількість клубів 63

Цільова аудиторія
Станом на початок 2018 р. клієнтами  мережі стали понад 350 тис. осіб по всій Україні. 
У Sport Life немає жодних вікових обмежень для відвідування клубів, якщо це дозволяє 
здоров’я. У мережі є заняття для різних вікових груп, починаючи із немовлят. 

Пріоритетні напрямки 
занять

Головним пріоритетом мережі є надання всього комплексу фітнес-послуг в одному 
приміщенні. Тому компанія активно розвиває усі напрямки послуг водночас. Завдяки такій 
політиці українці мають можливість відвідувати близько 131 басейна, 165 тренажерних 
залів, 190 студій аеробіки йоги та танців, 55 дитячих  клубів Sport Life. 

Цінова політика
Турбуючись про те, щоб здоровий спосіб життя вели якомога більше українців,  компанія 
Sport Life встановила гнучку цінову політику. Мережа охоплює усі формати клубів від 
економ до люкс-класу.

Наявність франшизи Є

Контактна інформація:
Адреса: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 8
Сайт: https://www.sportlife.ua
Телефон: (044)5852400
E-mail: sportlife@sportlife.kiev.ua
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Місія компанії

Група  компаній Sport Life визнаний лідер спортивної  індустрії  України. Ми розбудовуємо  
спортивну  інфраструктуру держави, просуваємо  цінності  здорового  способу життя,  
спорту і активного  відпочинку.

Наші головні цінності – професіоналізм, відповідальність, ефективність та турбота про 
здоров’я українців. Постійне прагнення до досконалості дозволяє нам бути лідерами 
спортивної індустрії, завдяки професійності наших тренерів, сучасній інфраструктурі та 
високотехнологічному обладнанню.

В основі нашої  стратегії  є створення нових і консолідація існуючих ринків товарів і послуг 
для  спорту та здорового  способу життя. Sport Life – мережа №1 на ринку фітнес-послуг, 
№1 на ринку спортивно-розважальних послуг та №1 на ринку розвитку спортивної 
інфраструктури. Також компанія Sport Life є імпортером в країнах СНД спортивного 
обладнання таких американських брендів, як: Hammer Strength, Precor, TechnoGym, 
BodyCraft, StrongMan.

Найважливіший напрямок  діяльності – подальше розширення мережі, надаючи послуги 
згідно зі  світовими стандартами і задовольняючи  потреби усіх  категорій населення 
України.

Особливості/ 
переваги мережі

Ключовою особливістю Sport Life  є надання комплексу усіх можливих спортивно-
оздоровчих послуг в одному клубі. У кожному фітнес-клубі є тренажерний зал, студії групо-
вих програм, басейни (спортивний, дитячий, для немовлят), дитячий фітнес, сквош-корти, 
боксерські ринги та лаунж-зони.

Sport Life – це також найбільша мережа банних комплексів в Україні, яка включає SPA-про-
грами, пілінг тіла, скраби, мильні масажі, водні процедури, обгортання – й усе це під одним 
дахом.

Основними перевагами мережі є:

	 гнучка цінова політика 

	 зручна географія розташування 

	 найбільша кількість басейнів

	 всі фітнес-напрямки в одному клубі

	 кваліфікований персонал.

Плани на майбутнє

Sport Life до 2020 р. планує відкрити 150 фітнес-клубів по всій Україні. У поточному році ми 
плануємо відкриття ще п’яти клубів. Подальше зростання мережі дозволить  приєднатися 
до спорту і здорового  способу життя більш, ніж мільйону  українців та охопить усі міста з 
населенням більш як  200  тис. осіб. 

Засновник Дмитро Єкімов

* інформація надана представниками компанії
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МАЛІБУ

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕРЕЖУ

Дата заснування 2003

Географія мережі Українська мережа фітнес-клубів “Малібу” охоплює 9 міст: Київ, Харків, Одеса, Львів, Краматорськ, Чернігів, 
Южноукраїнськ, Солоницівка, Чугуїв.

Кількість клубів 30 (більшість з яких зосереджена у Харкові, 3 клуби у Києві, по два у Львові та Одесі) 

Цільова аудиторія Мережа надає широкий спектр фітнес-послуг для різних вікових категорій населення

Пріоритетні напрямки 
занять

Найбільш популярними серед наявних абонементів є карти у тренажерні зали та на групові заняття (майже 
50 видів). Щодо групових занять, в пріоритеті трендові напрямки, які утримують свої лідерські позиції не один 
рік. Зокрема, інтенсивний фітнес та танцювальні напрямки, силові та функціональні тренування, повільний 
фітнес (система Пілатес, Йога, Стретчінг).

Великого розвитку останніми роками набуває напрямок “Персональний Тренінг”, який для вирішення цілі 
клієнта використовує усі зазначені раніше основні напрямки, а також допоміжні. Допоміжні напрямки дають 
змогу підготувати людину до повноцінних тренувань, скоригувати поставу, почати відновлення повного 
діапазону роботи суглобів після травм, операцій тощо. Це, зазвичай, поглиблений пілатес (2 рівень), заняття 
на профілакторі Євмінова, міофасціальній реліз та інші заняття, які акцентують увагу на вирішення рухової 
проблеми клієнта.

Цінова політика

Щодо цінової політики, мережа працює в найрізноманітніших сегментах ринку. З одного боку ми робимо 
спорт максимально доступним для всіх людей, адже одна з основних місій та філософія команди так і звучить: 
“Робити спорт доступним!”. 

А з іншого боку ми вікриваємо клуби в торгівельних центрах, житлових комплексах преміум формату і там 
робимо акцент на якості та сервісі. 

Тому ціни можуть відрізнятися на карти, але загалом вони нижчі у порівнянні з іншими клубами. 

Найдорожчі карти - це карти на відвідування персональних тренувань та авторські програми такі як “Здорова 
спина”, програма схуднення “Я можу” та інші. Але там проводиться робота не лише в залі, а майже з усіх 
сторін, які доступні тренеру (аналіз харчової культури людини, регулярний контроль складу тіла, збільшення 
рухового діапазону в  суглобах, програма тренувань, коли тренера немає поруч, режим та багато іншого).

Контактна інформація:
Сайт: http://malibu-sport.com.ua
Телефон: (093)1700400; (093)7713013
E-mail: info@malibu-sport.com.ua
 sport@malibu-sport.com.ua

Київ
Львів

Чернігів

Одеса

ХарківСолоницівка

Краматорськ

Южноукраїнськ

Чугуїв
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Наявність франшизи

Мережа “Малібу” активно розвивається, відкривається все більше клубів і охоплюються різні куточки країни 
завдяки франшизі “Малібу” та програмі “Партнер “Малібу”- яка дає можливість невеликим клубам приєднати-
ся до всіх маркетингових заходів мережі. 
Все це реально працює не лише на прибуток, а й заради головної місії засновників мережі та команди 
“Малібу”- бути не лише інтернет-фітнес компанією, а й соціально-відповідальною компанією, прикладом для 
бізнесу та суспільства.

Місія компанії Мета команди “Малібу” - вивести Україну в ТОП-5 країн Європи за охопленням фітнес-послугами для населення.

Особливості/ 
переваги мережі

Перевагою мережі “Малібу” є доступність для клієнтів та постійне удосконалення професійних навичок 
тренерського складу на базі давно і відмінно працюючої школи фітнес-тренерів та менеджерів “Малібу”. Ок-
рім того, для контролю знань та умінь тренерів регулярно по всій мережі проводиться внутрішня атестація 
тренерського складу. Багато з тренерів мережі “Малібу” пройшли сертифікацію в УТРО (Український Тренер-
ський Реєстр Об’єднаний), що свідчить про високу планку для кожного тренера мережі та зусилля, спрямова-
ні на розвиток персоналу зі сторони керівництва.

Наші клієнти завжди отримують більше! У нас найбільший вибір видів фітнес-занять, ми змінюємо життя  - 
робимо з клієнтів кращих тренерів України, з тренерів та адміністраторів ми робимо фітнес-підприємців, 
керівників та співвласників.

Ми завжди більше, ніж фітнес, ми соціальні, ми проукраїнські, ми на одній хвилі з нашими клієнтами та 
попереду всієї країни.

Плани на майбутнє

Планів на майбутнє багато, основний з яких - розвиток мережі не лише в Україні, а і за кордоном. В Україні 
“Малібу” має з’явитися у кожному місті та селищі. Аби спорт був доступним, люди повинні мати змогу його 
отримати. Саме над цим працює команда української мережі фітнес-клубів “Малібу”.

А плани в цифрах - 10000 клубів по всьому світу у найближчі 20 років та ще 10 клубів “Малібу” вже у 2018 році.

Засновник Засновниками мережі є Тетяна та Дмитро Чорні.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

лютий 2003 відкриття першого клубу-студії

січень 2008 відкриття третього клубу (з  нього почалась розбудова мережі)

березень 2009 відкриття школи фітнес-інструкторів “Малібу” 
(на 2018 р. - школа фітнес-тренерів та менеджерів “Малібу”)

вересень 2012 продана перша франшиза мережі фітнес-клубів “Малібу”

червень 2013 початок роботи IT-відділу компанії (розробка CRM для фітнес-клубів, запуск знижкового ресурсу 
для фітнесу GoodPlace.com.ua, початок продажу послуг через online-формат)

вересень 2014 відкриття перших клубів за межами Харкова (Київ, Львів, Одеса)

жовтень 2017 запуск online-фітнес програм та їх продаж за межі України

грудень 2017 токенізація фітнес-клубу мережі, залучення фінансування за допомогою проведення ICO та продажі 
власної криптовалюти Fitcoin

* інформація надана представниками компанії
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АТЛЕТІКО

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕРЕЖУ
Дата заснування 2004

Географія мережі Київ, Луцьк

Кількість клубів 22

Цільова аудиторія
Ті, хто дбають про своє здоров’я, незалежно від рівня підготовки (як новачки, так і підготовлені атлети; мами, 
які бажають повернутись у форму після родів; спортсмени, що готуються до марафону; офісні працівники, які 
хочуть мати красиву і підтягнуту фігуру). 

Пріоритетні напрямки 
занять Тренажерний зал, єдиноборства, групові заняття

Цінова політика Клуби економ-формату

Наявність франшизи Так

Місія компанії

Наші цінності - це фізичне здоров’я і психологічний комфорт клієнтів і співробітників компанії
Місія:

	 працювати з людьми і для людей 
	 забезпечувати простоту, зручність і доступність занять фізкультурою і спортом для максимальної 

кількості жителів України
	 розвивати рівень теоретичних і практичних знань у галузі фізичної культури всіх залучених до 

тренувального процесу людей
	 сприяти оздоровленню населення України
	 пропагувати цінності здорового способу життя і занять фізкультурою і спортом
	 дбайливо використовувати природні ресурси і брати участь в охороні навколишнього середовища.

Наше бачення:
	 стати відомою компанією на ринку фітнес-послуг
	 підвищувати репутацію компанії серед клієнтів
	 підвищувати якість послуг, що надаються, при збереженні доступної ціни на послугу
	 підвищувати зручність надання послуг клієнтам
	 поліпшувати умови праці співробітників
	 використовувати енергозберігаючі технології та матеріали, які допускають вторинну переробку

Особливості/ 
переваги мережі

Комплекс рішень: продумана цінова політика, сучасне обладнання, вигідне розміщення клубів, професійний 
підібраний персонал, а найважливіше - особлива атмосфера, яка дає можливість відчути підтримку однодумців 
і отримати задоволення від занять спортом.

Плани на майбутнє Відкриття 3-4 нових клубів у 2018 році

Контактна інформація:
Сайт: https://atletiko.club/

Київ

Луцьк

* інформація надана представниками компанії
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САФАРІ

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕРЕЖУ
Дата заснування 2009

Географія мережі Харків, Дніпро

Кількість клубів 16

Цільова аудиторія Люди, які прагнуть бути фізично активними (як новачки, так і професіонали).

Пріоритетні напрямки 
занять

Пріоритетними є групові заняття (TRX, Стретчінг, Пілатес, ABL & ABS, Full body, Зумба, FitBall), оскільки більшість 
клубів мережі – студії експрес фітнесу. Також, у Харкові клієнти мають можливість відвідати тренажерний зал, 
басейн та можуть скористатися іншими додатковими послугами.

Цінова політика Гнучка

Наявність франшизи н/д

Місія компанії
Ми працюємо, щоб допомогти людям розширити межі своїх можливостей, ставати успішнішими, відчувати 
бадьорість і гарний настрій щодня! Ми постійно вдосконалюємо наші програми і рівень обслуговування, 
робимо фітнес доступним!

Особливості/ 
переваги мережі

• Безлімітні абонементи для вільного відвідування
• Ефективні тренування під наглядом професіоналів
• Наявність мережевих абонементів
• Доступність (знижки та вигідні пропозиції)

Плани на майбутнє н/д

Засновник н/д

Дніпро

Харків

Контактна інформація:
Адреса: м. Харків, пр. Московський, 51а
Сайт: http://fitness.safari.ua
Телефон: 0(800)502008

* інформацію взято з сайту компанії
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РОЗДІЛ 5
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ФІТНЕС-РИНКУ
Кількість фітнес-клубів
Загалом кількість клубів по Україні збільшилась. Проте деякі міста мають незначні негативні тенденції.
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Залежність середньої площі клубу від населення міста

За останні два роки спостерігається зростання середніх цін на річне відвідування на $ 20 (9 %). При цьому вартість відвідування 
фітнес-клубу в Україні найнижча по Європі.

Середня ціна річного відвідування, грн

Кількість споживачів послуг теж зросла (з 1,02 до 1,09 млн людей). По відношенню до населення України покриття фітнес-
послугами зросло на 0,2 % і складає 2,6 %. Такі тенденції свідчать про збільшення популярності фітнесу, а також розвиток ринку 
фітнес-індустрії в Україні.

Невелике збільшення кількості споживачів фітнес-послуг, а також вартості річного відвідування фітнес-клубів  привело до 
значного збільшення обороту ринку. 

Київ Міста з населенням 
понад 700 тис. чол.

Міста з населенням від 
250 тис. до 700 тис. чол

Міста з населенням 
менше 250 тис. чол
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2016 2017
1 419 клубів 1 569 клубів

1,02 млн споживачів 1,09 млн споживачів

$ 201,8 млн. оборот ринку $ 251,4 млн. оборот ринку
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РОЗДІЛ 6
УКРАЇНА НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ 
ФІТНЕС -ІНДУСТРІЇ
6.1. УКРАЇНА ПОТРАПИЛА У ЗВІТ ПРО РИНОК ФІТНЕСУ В ЄВРОПІ

До сяг нен ня FitnessConneCtUA:
УК РА Ї НА ВПЕР ШЕ ПОТ РА ПИ ЛА У ЩО РІЧ НИЙ 
ЗВІТ ПРО РИ НОК ФІТ НЕ СУ В ЄВ РО ПІ

… І З’ЯСУВАЛОСЯ, ЩО НАЙ ДЕ ШЕВ ШЕ НА КОН ТИ НЕН ТІ ЗА ЙМА ТИ СЯ ФІТ НЕ СОМ У НАС.

Між на род ний звіт European Health &Fitness Market охо п лює кра ї ни-чле ни 
Єв ро пей сь ко го Сою зу, а та кож Швей ца рію, Нор ве гію, Ту реч чи ну, Ро сію та Ук ра-
ї ну. Що річ но до слі джен ня спіль но про во дять між на род ні ком па нії EuropeActive 
та Deloitte, а на ша дер жа ва до лу чи ла ся до ньо го зав дя ки FitnessConnectUA.
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У 2017 р. єв ро пей-
ський ри нок фіт-
не су ви ріс до 60 

млн пос тій них спо жи ва чів, 
у то му чис лі і за ра ху нок 
ук ра їн ців.

Сьо го дні фіт нес-пос лу ги в 
Ук ра ї ні на да ють 1569 клу-
бів. Їх пос тій но від ві ду ють 
по над міль йон ук ра їн ців. 
При те пе ріш ньо му на се-
лен ні кра ї ни, це оз на чає, 
що фіт нес-пос лу га ми охо-
п ле но 2,6% на се лен ня або 
ко жен со ро ко вий ук ра ї-
нець.

Ке рів ник про ек ту 
FitnessConnectUA Га ли на 
Бе ре зюк роз по ві дає, що 
сьо го дні ук ра їн ці скла да ю
ть 1,8% від за галь ної кіль
ко сті спо жи ва чів фіт не су 
на кон ти нен ті. 

«Цей по каз ник мож на 
трак ту ва ти по-різ но му, 
од нак один міль йон спо-
жи ва чів, це справ ді не ма-
ло, для рин ку який тіль ки 
за ро джу є ть ся. І хо ча ми 
впер ше пот ра пи ли у цей 
звіт, по крит тя клу ба ми 

в Ук ра ї ні все ще сут тє во 
ниж че ніж у ре гіо ні, од-
нак охо п лен ня на се лен ня 
май же та ке ж, як у Ро сії, де 
ри нок фіт не су роз ви ва-
є ть ся дов ше», – по яс нює 
ек сперт. 

От же, за від сот ком охо п-
лен ня на се лен ня, Ук ра ї на 
по ки що вхо дить у трій ку 
аут сай де рів се ред 33 кра-
їн, де від бу ва ло ся до слі-
джен ня. Вод но час, іс нує 
ре аль на пер спек ти ва, що 
си туа ція змі ню ва ти ме ть-
ся у по зи тив ний бік, адже, 
як з’ясувалося за йма ти ся 

ТОП-5 ЄВ РО ПЕЙ СЬКИХ ФІТ НЕС-РИН КІВ ЗА КІЛЬ КІ СТЮ ЧЛЕ НІВ ФІТ НЕС-КЛУ БІВ
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фіт не сом у нас най де шев-
ше. Се ред ній що мі сяч ний 
член ський вне сок у фіт-
нес-клу бі в  Ук ра ї ні у 2017 
р. склав 17 єв ро. Для по-
рів нян ня, у Ро сії він ста но-
вить 22 єв ро, а се ред ньо-
єв ро пей ський по каз ник 
– 39 єв ро.

Сьо го дні най біль шу фіт нес-
ме ре жу в Ук ра ї ні має аме-
ри кан ський мік ро-клуб ний 
опе ра тор FitCurves, а най-
біль шу кіль кість спо жи-
ва чів се ред опе ра то рів 
пов но го сер ві су – ме ре жі 
«Sport Life», «Ма лі бу», «Ат ле-

ті ко», «Pulse Gym», «Smile», 
«Dominant», «Спорт лЛенд» 
та «Ад ре на лін». 

За галь ний річ ний обо рот 
ук ра їн ської фіт нес-ін ду ст рії 
у ми ну ло му ро ці склав 223 
млн єв ро, що скла дає, ду-
же не знач ну ча ст ку від 26,6 
млрд єв ро за галь но єв ро-
пей сь ко го обо ро ту в га лу зі.

Лі де ром фіт нес-рин ку у 
Єв ро пі є Ні меч чи на, де за 
ми ну лий рік кіль кість спо-
жи ва чів фіт не су ви рос ла 
більш ніж на 5% до по над 
10 млн. По руч із Ні меч-
чи ною лі де ра ми за галь-

но єв ро пей сь ко го рин ку 
фіт не су є Ве ли ко бри та нія, 
де 9,7 млн спо жи ва чів, а 
та кож Фран ція – із 5,7 млн, 
Іта лія – із 5,3 млн та Іс па нія 
із 5,2 млн спо жи ва чів.

З точ ки зо ру по крит тя 
фіт нес-пос лу га ми, най ви-
щу по зи цію у за галь но єв-
ро пей сь ко му рей тин гу 
за йма ють Шве ція, де спор-
тив но-оз до ров чі клу би 
від ві дує 21,4% на се лен ня 
кра ї ни та Нор ве гія, де фіт-
не сом за йма є ть ся ко жен 
п’ятий. 

За га лом, у 2017 р. член ст во 

у єв ро пей ських фіт нес-
клу бах та оз до ров чих за-
кла дах зрос ло на 4% до 60 
млн осіб, а кіль кість об’єктів 
фіт нес-ін ду ст рії зрос ла на 
3,2% до 59 тис. клу бів. При 
цьо му, де сять най біль ших 
єв ро пей ських опе ра то рів 
збіль ши ли свій обо рот на 
4% до 3 млрд єв ро.

«Ми ну ло го ро ку ми пре-
зен ту ва ли пер ше ком-
плекс не до слі джен ня рин-
ку фіт нес-пос луг Ук ра ї ни. 
Це до слі джен ня ви со ко 
оці ни ла єв ро пей ська 
спіль но та і вже цьо го ро ку 
ми до лу чи ли ся до єв ро-
пей сь ко го зві ту, в яко му 
пред став ле ні ос нов ні по-
каз ни ки по Ук ра ї ні – кіль-
кість клу бів, спо жи ва чів 
пос луг та обо рот рин ку. 
Більш де таль но оз на йо-
ми тись з по каз ни ка ми та 
по ба чи ти ди на мі ку роз ви-
тку ін ду ст рії мож на бу де на 
пре зен та ції дру го го До слі-
джен ня рин ку фіт нес-пос-
луг Ук ра ї ни, яка пла ну є ть ся 
на чер вень 2018р.», - роз-
по ві ла Га ли на Бе ре зюк.

Дже ре ла: EuropeActive/Deloitte

Звіт про Єв ро пей ський ри нок здо-
ров’я та фіт не су, сьо ма спіль на 
пуб лі ка ція EuropeActive та Deloitte, 
яв ляє со бою най пов ні ший звіт про 
єв ро пей ський ри нок здо ров’я та фіт-
не су та слу жить цін ним дже ре лом 
ін фор ма ції для за ці кав ле них сто рін 
га лу зі. 

Пов ний звіт (180 сто рі нок в дру ко-
ва но му ви гля ді) дос туп ний за € 299 
(чле нам EuropeActive всьо го ли ше за € 
149), і йо го мож на за мо ви ти за на-
ступ ни ми по си лан ня ми:

Па пе ро ва вер сія: https://
europeactive.blackboxpublishers.com/
en/publications/european-health-
fitness-market-report-ehfmr-2018/ 

Елек трон на вер сія: https://
europeactive.blackboxpublishers.com/
en/publications/european-health-
fitness-market-report-ehfmr-2018-e-
book/
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6.2. МІСЦЕ УКРАЇНИ В СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ
Україна знаходиться на 11-ій позиції в рейтингу країн Європи за кількістю фітнес-клубів, і на 12-ій позиції за кількістю споживачів 
послуг. 

Кількість фітнес-клубів

Кількість споживачів послуг, тис

Зважаючи на те, що в нас найнижча в Європі вартість річного відвідування фітнес-клубів, по обороту ринку Україна займає 18-ту 
позицію. Менший оборот має лише Португалія (при вдвічі меншій кількості споживачів послуг).

Оборот ринку, млн. €
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6.3. ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
Міжнародний звіт European Health&Fitness Market показав, що 
фітнесом у Європі сьогодні займається 60 млн громадян, у 
тому числі один мільйон українців. Компанія EuropeActive, що 
популяризує фітнес та здоровий спосіб життя на європейському 
континенті, поставила мету збільшити кількість споживачів 
фітнесу у Європі до 2025 р. на 20 млн осіб. Як прогнозують 
експерти FitnessConnectUA, висока ймовірність того, що із тих  
20 млн осіб 5%, або один мільйон, складуть наші співгромадяни.

Ринок фітнесу в Україні тільки формується, адже споживачами 
фітнес-послуг є менше 3% українського населення. Тому, Україна 
має величезний потенціал для розвитку фітнес-індустрії. За 
сприястливих економічних умов і податкового середовища, 
кількість споживачів фітнесу можна як мінімум подвоїти. Фітнес-
індустрія – це та сфера, що буде цікава як для внутрішніх, так і 
зовнішніх інвестицій.

Як показало дане дослідження, для того, аби подвоїти кількість 
споживачів фітнес-послуг, в українську галузь фітнесу необхідно 
залучити 1 387 млн дол. інвестицій. При цьому, найдоцільніше 
це робити у містах із населенням менше 250 тис. осіб, де 
проживає достатня кількість потенційних споживачів, проте 
покриття фітнес-послугами поки що невелике.

Необхідні інвестиції

Обсяг інвестицій в ринок фітнесу України зроблено з розрахунку $2100 на 1 м2, які складаються з:
$1000 – собівартість будівництва 1 м2  фітнес-клубу; $1100 – собівартість обладнання 1 м2  фітнес-клубу.

Місто Потреба у площах, м2 Інвестиції, $

Київ 54 245 162 734 245

Міста з населенням понад 700 тис. чол. 110 140 275 349 291

Міста з населенням від 250 тис. до 700 тис. чол. 71 781 165 096 597

Міста з населенням менше 250 тис. чол. 728 176 783 961 613

Всього 964 342 1 387 141 746

Київ

млн $

Міста з населенням
понад 700 тис. чол. 

Міста з населенням від
250 тис. до 700 тис. чол 

Міста з населенням
менше 250 тис. чол
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РОЗДІЛ 7
ПОРТРЕТ СПОЖИВАЧА ФІТНЕС- ПОСЛУГ
7.1. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ СПОЖИВАЧА

Розподіл споживачів фітнес-послуг за віком, %

Найбільш активною частиною клієнтів фітнес-клубів є молоді люди у віці 31-35 років, які досягли стабільного доходу і усвідомили 
необхідність вести здоровий спосіб життя.

Розподіл споживачів фітнес-послуг за статтю, %
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7.2. СПОЖИВЧІ ВПОДОБАННЯ

За даними опитування споживачів фітнес-послуг, на жаль, на першому місці, як і минулого року знаходиться вартість послуг, а 
також їх доступність. Менш вагомим порівняно з попереднім роком споживачі вважають асортимент послуг. І хоча професіоналізм 
тренерського складу досі не займає лідерських позицій, кількість опитаних, які надали значення цьому параметру зросла до 5 % 
(порівняно з 3 % минулого року). Очевидно, що зі збільшенням кількості клубів та популярності фітнесу в Україні споживач буде 
більш вимогливим до якості фітнес-послуг.

Фактори, що впливають на вибір конкретного клубу
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ВИСНОВКИ
Ринок фітнес-індустрії України переживає період розвитку. Тільки за останній рік кількість 
об’єктів фітнес-індустрії зросла на 150 об’єктів (з 1419  до 1569). Україна також вперше за роки 
незалежності потрапила до загальноєвропейського звіту про ринок фітнесу,  де вже «зі старту» 
опинилася у першій половині рейтингу. Таких результатів вдалося досягти при складних 
економічних умовах і несприятливому оподаткуванні, оскільки на відміну від багатьох країн 
Європи і світу, в Україні досі не скасовано податку на додану вартість для надавачів фітнес-
послуг. 

Як показало дослідження в Україні фітнес-послугами охоплені в основному обласні центри 
і великі міста, у той час як фітнес-об’єктів майже немає у районах і взагалі немає (за деякими 
винятками) у маленьких містечках та сільській місцевості. Тому, завданням і української влади, 
і представників фітнес-індустрії є зробити все можливе для того, аби фітнес і здоровий спосіб 
життя загалом, стали доступними не лише для різних категорій населення, а будь-якої людини, 
незалежно від її місця проживання. Задля втілення цієї мети, що зробить здоровішою всю 
українську націю, варто всіляко сприяти розвитку фітнес-індустрії для того, щоб у найближчі 
кілька років подвоїти кількість тих, хто займається фітнесом в нашій країні. Сьогодні, це понад 
мільйон українців, або кожен сороковий громадянин нашої держави.

Дослідження показало, що найкраще фітнес-послугами охоплено шість обласних центрів: Київ, 
Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Запоріжжя, населення яких складає 18% населення країни. Саме 
на цих шість міст припадає 81% площ фітнес-клубів та 2/3 річного обороту ринку. Інші міста, 
найперше обласні центри, досі знаходяться лише в стадії зародження ринку і мають значний 
потенціал для розвитку індустрії. При наявності 1,4 млрд дол., які необхідно інвестувати в 
галузь,  покриття фітнес-послугами можна збільшити вдвічі. 

В рамках дослідження експерти встановили, що майже 20% або 306 фітнес-клубів відкрили 
десять великих брендів, серед яких виділили п’ятірку лідерів: FitCurves, Sport Life, Малібу, 
АтлетіКо та Сафарі. Зокрема, за кількістю фітнес-площ лідером є мережа Sport Life, якій належить 
77% площ серед ТОП -5 (12% від всіх площ фітнес-клубів України), які за даними бренду відвідує 
350 тис. жителів Україні. Натомість, за кількістю відкритих клубів в Україні лідирує міжнародна 
мережа FitCurves, якій належить 130 клубів або 50% усіх клубів серед ТОП-5 лідерів.

Окрему увагу у дослідженні було приділено наявності басейнів при фітнес-клубах, в тому 
числі і дитячих. З’ясувалося, що сьогодні Україна забезпечена басейнами лише на 19% від своїх 
загальних потреб і вони наявні лише у 15% фітнес-клубів. Зокрема, лідером за кількістю басейнів 
є мережа Sport Life, яка має 131 басейн. Серед міст, за забезпеченістю басейнами лідирують: 
Львів – 39%, Київ – 30%, а також Харків – 26%, Запоріжжя – 24% та Одеса – 22%. 

Як показало дослідження, зацікавленість українців фітнес-послугами і здоровим  способом 
життя з року в рік все більше зростає. На жаль, попит на фітнес-послуги в Україні, особливо 
у менших містах, поки є значно більшим за пропозиції. Фітнес-індустрія зростає не такими 
швидкими темпами, як це сьогодні потрібно українцям. Тому держава має докласти усіх зусиль 
для того, щоб бізнес значно охочіше інвестував у фітнес-галузь, в тому числі і малий та середній 
бізнес, який може охопити фітнес-послугами райони та менші міста. Йдеться і про скасування 
ПДВ, і про пільги на комунальні послуги, і про нижчі ставки на оренду земельних ділянок. Зі 
свого боку, гравці ринку мають зробити усе для того, аби надавати фітнес-послуги відповідно 
до найкращих світових стандартів.

Зважаючи на сказане вище, експерти FitnessConnectUA вбачають за ціль для України до 2025 
року збільшення  кількості споживачів послуг до 2 млн. українців.
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ТОП-10 фітнес-трендів 2018
Спорт, здоровий спосіб життя та активні види діяльності з кожним роком стають все більш популярними серед 
населення і 2018 рік не виняток. Отже, пропонуємо огляд десяти цьогорічних трендів фітнес-індустрії.

ТОП-10 фітнес-трендів
1 Високоінтенсивні інтервальні тренування

2 Групові програми у великих групах

3 «Носимі» технології

4 Вправи з вагою власного тіла

5 Силовий тренінг

6 Досвідчені сертифіковані професіонали

7 Йога

8 Персональні тренування

9 Фітнес-програми для людей похилого віку

10 Функціональний фітнес

Також популярними напрямками у 2018 році є:
• Вправи для зниження ваги

• Exercise is Medicine

• Персональні тренування в міні-групах (2-4 людини)

• Тренування на відкритому повітрі

• Масажні циліндри для поліпшення гнучкості і рухливості м’язів

• Ліцензування фахівців у сфері фітнесу

• Круговий тренінг

• Велнес-коучинг

• Core Training

• Спортивні тренування (змагання)

Протягом останніх 12 років редактори Health & Fitness Journal® Американського коледжу спортивної медицини (ACSM) роз повсюджують серед тисяч фітнес-професіоналів з усього світу 
електронне опитування, метою якого є визначення оздоровчих та фітнес-трендів на наступний рік. 
Для визначення основних фітнес-трендів 2018 року співробітники коледжу розіслали 114 455 анкет. Відгукнулися на запит 4133 респонденти (4%).
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Тренд №1: Високоінтенсивні інтервальні тренування

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

HIIT у рейтингу ТОП-10 фітнес-трендів в динаміці

HIIT (High-intensity interval training) – один із видів фізичного тренування, основною характеристикою якого є зміна 
короткотермінових інтенсивних анаеробних вправ менш напруженими ще коротшими періодами відпочинку. Як правило, 
тривалість однієї програми становить менше 30 хв. (загальний час залежить від рівня підготовки людини, яка тренується). У 
проведених до 2014 року опитуваннях HIIT не вдавалося пробитися навіть до 20 лідерів, але цей напрямок було відзначали як 
один з можливих трендів. І ось вже в 2014 році, незважаючи на численні попередження респондентів про потенційну небезпеку 
цього виду тренувань, високоінтенсивні інтервальні тренування зайняли 1-е місце та зберігають міцну позицію вже протягом 
декількох років. Варто відзначити, що багато респондентів вважають, що цей вид програм приверне клієнтів ненадовго, після 
чого вони почнуть цікавитися чимось іншим.

Тренд №2: Групові програми у великих групах (більше 5-ти учасників)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Групові програми у великих групах у рейтингу ТОП-10 фітнес-трендів в динаміці

Групові програми вже давно користуються популярністю серед клієнтів фітнес-клубів та фітнес-студій і були визнані потенційним 
трендом ще в перших дослідженнях Американського коледжу спортивної медицини. Однак лише в 2017 році вони зуміли 
потрапити до десятки лідерів, зайнявши 6-е місце, а вже в 2018 експерти віддали даному напрямку другу позицію у рейтингу. 
Ніхто з респондентів не зміг ґрунтовно пояснити причину такого зростання популярності групових занять у великих групах, 
тому буде цікаво спостерігати за цим трендом в наступні роки. 

1 1
2

3 3

6

2
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Тренд №3: «Носимі» технології («розумні» спортивні гаджети)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

«Носимі» технології у рейтингу ТОП-10 фітнес-трендів в динаміці

«Носимі» технології стали масово популярними у світі лише кілька років тому, але вже представлені на ринку безліччю 
різноманітних пристроїв (фітнес-трекери, розумні годинники, смарт-окуляри, розумна тканина і т.д.). Всі ці девайси 
допомагають стежити за активністю користувача в динаміці.  На даний момент важко оцінювати яким буде майбутнє цього 
тренду в наступні роки, оскільки даний напрямок належить до ІТ-сфери, яка дуже активно розвивається і може витиснути 
гаджети чимось більш інноваційним.

Тренд №4: Вправи з вагою власного тіла

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Вправи з вагою власного тіла у рейтингу ТОП-10 фітнес-трендів в динаміці

Вправи з вагою власного тіла вперше опинилися в списку трендів в 2013 році, зайнявши 3-ю позицію, а в 2017 вже були на 2-му 
місці. Вправи з власною вагою не з’являлися в рейтингу до 2013 року з тієї причини, що свою популярність (і визнання в якості 
сформованого тренду) в фітнес-клубах по всьому світу вони отримали лише декілька років назад. Однак, невірним буде 
твердження, що такий вид тренінгу не використовувався раніше. Навпаки, вага тіла служила навантаженням при виконанні 
вправ з незапам’ятних часів. І тепер, оформлені в єдину систему, ці вправи лягли в основу програм тренувань у фітнес-клубах. 
Звичайні програми тренувань з використанням власної ваги вимагають мінімум обладнання, що робить цей ефективний 
вид фітнесу досить економічним. Більшість людей, які тренуються, вважають, що вправи з використанням власної ваги 
обмежуються віджиманнями і підтягуваннями, але насправді ці тренування набагато різноманітніші. 

1 1

1

3

3
2 2 2
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Тренд №5: Силовий тренінг

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Силовий тренінг у рейтингу ТОП-10 фітнес-трендів в динаміці

Силовий тренінг користується незмінною популярністю в сфері фітнесу і не покидає десятки найкращих трендів ще з початку 
його появи в рейтингу.
Багато молодих учасників спеціалізованих групових програм і відвідувачі фітнес-клубів вважають за краще тренуватися 
переважно з вільною вагою. Але в сучасних фітнес-клубах чимало і тих, хто використовує силовий тренінг для розвитку і 
підтримки силових якостей. Зараз не тільки прогресивні, але і консервативні фітнес-професіонали включають силові вправи в 
комплекс тренувань для своїх клієнтів. Нерідко елементи силового тренінгу застосовуються в реабілітаційних програмах для 
людей із захворюваннями серця і легенів, та з порушенням обміну речовин.

Тренд №6: Досвідчені сертифіковані професіонали

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Досвідчені сертифіковані професіонали у рейтингу ТОП-10 фітнес-трендів в динаміці

Тренд не втрачає актуальності в ЄС та США протягом багатьох років, що підтверджує те, що він займав першу позицію протягом 
6-ти років підряд (з 2008 по 2013 роки). Впродовж останніх 5-ти років цей тренд дещо послабив свої позиції у рейтингу, але не 
послабив на ринку. Варто відзначити, що український ринок фітнес-послуг має цілий ряд недопрацювань в цьому питанні.
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4 4 4 4 4
5 5

2 2 2
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3 3 3
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Тренд №7: Йога

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Йога у рейтингу ТОП-10 фітнес-трендів в динаміці

Йога, яка займала в 2015 році 7-му, а в 2016 році 10-ю позицію, в дослідженні 2017 року  закріпилася на 8-му місці, а в 2018 знову 
повторила досягнення 2015 року. Вперше цей тренд потрапив в десятку лідерів в 2008 році, в 2009 випав навіть із двадцятки 
лідерів, але повернувся у 2010 (14-е місце) та 2011 роках (11-е місце). У 2012 році він залишився на тій же позиції, в 2013 році знову 
опустився на 14-е місце.

Тренд №8: Персональні тренування

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Персональні тренування у рейтингу ТОП-10 фітнес-трендів в динаміці

Персональні тренери продовжують підвищувати професійну планку. З моменту першого дослідження, яке було проведено в 
2006 році, персональні тренування жодного разу не покидали десятку лідерів. Хоча учасники опитування і допускали відмінність 
між спеціалізацією тренерів (наприклад, робота в невеликих групах або проведення індивідуальних занять), в одному вони були 
єдині - персональні тренери залишаються ключовими учасниками сучасної системи фітнесу та охорони здоров’я. Персональні 
тренери потрібні у всіх областях фітнес-індустрії і охорони здоров’я: в комерційних і громадських установах, корпоративних 
фітнес-програмах, для проведення тренувань за медичними показаннями.
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Тренд №9: Фітнес-послуги для людей похилого віку

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Фітнес-послуги для людей похилого віку у рейтингу ТОП-10 фітнес-трендів в динаміці

Сьогодні люди, які виходять на пенсію, більш здорові і фізично активні, ніж в попередніх поколіннях. І ця категорія відвідувачів 
фітнес-клубів збільшується. Професіонали фітнес-індустрії повинні скористатися стрімким зростанням цього колись 
ігнорованого сектора ринку і запропонувати людям похилого віку спеціалізовані програми тренувань з урахуванням 
їхнього віку. Залучивши до фітнесу дану категорію населення, можна заповнити клуби в денний час, коли вони найменш 
багатолюдні (як правило, з 9 до 11 годин ранку, а також з 14 до 16 годин дня). Хоча пенсіонери підходять до витрат обачно, у 
них більше вільного часу на заняття фітнесом.

Тренд №10: Кросфіт-клуби

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Кросфіт-клуби у рейтингу ТОП-10 фітнес-трендів в динаміці

Вперше тренд з’явився в дослідженні в 2007 році, зайнявши 4-ту сходинку, у 2008 році опустився на 8-е місце, в 2009 році – на 
11-е. Потім кросфіт знову увійшов в десятку лідерів: в 2010 році він був на 7-му місці, а в 2011 – на 9-му. У 2012 році він зайняв 
10-е місце; але вже в 2013 і 2014 роках піднявся до 8-го; в 2015 році він перемістився на 9-е місце, в 2016 – на 7-е, а в 2017 – на 
12-е.
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BODY SLIM
Сайт: http://body-slim.com.ua
Телефон: (096)1376803
E-mail: bodyslim22@gmail.com
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ

CROSSFIT BANDA
Сайт: http://crossfitbanda.com
Телефон: (093)9998899; (073)9998899
E-mail: crossfitbanda@gmail.com;
odessacrossfitbanda@gmail.com
Кількість клубів: 6
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ, Одеса

DANCE & GYM STYLE
Адреса: м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9Р
Сайт: http://gymstyle.com.ua
Телефон: (063)5952421; (050)6932555
E-mail: info@gymstyle.com.ua
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Миколаїв

DIROMSPORT
Сайт: http://diromsport.com
Телефон: (093)8744220
E-mail: diromsport@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Миколаїв

DOG&GRAND CROSSFIT
Сайт: http://dogsportclub.com.ua
Телефон: (044)5007070;  (044)4906070
E-mail: info@dogsportclub.com.ua
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ

DRIVE FIT
Сайт: http://drivefit.com.ua
Телефон: (048)7779993
E-mail: tairova@drivefit.com.ua
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса

ENERGY FIT
Сайт: http://energy-fit.dp.ua
Телефон: (067)5585554
E-mail: energy-fit@ukr.net
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Дніпро, Новомосковськ

ERIX
Сайт: http://erix.fitness
Телефон: (044)3832172; (099)2680505; (097)1590505 
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ

FEEL GOOD
Сайт: http://feelgood.dp.ua
Телефон: (056)7880086; (097)6908752; (097)2903020
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Дніпро

FIT HAUS
Сайт: http://fithaus.com.ua/
Телефон: (061)2801111
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: є (2 із 2)
Міста присутності: Запоріжжя

FIT4YOU
Сайт: http://fit4you.dp.ua
Телефон: (098)7204121
E-mail: fit4you3@i.ua
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: є ( в оренді)
Міста присутності: Дніпро

FITCURVES
Адреса: м. Київ, вул. Керченська, 7/7, кв. 16
Сайт: http://fitcurves.org
Телефон: 0(800)303035; (044)5670883
E-mail: info@fitcurves.com.ua
Кількість клубів: 130
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Біла Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, 
Боярка, Бровари, Буча, Васильків, Вінниця, Вишневе, Вишгород, 
Дніпродзержинськ, Дніпро, Дрогобич, Запоріжжя, Івано-Франківськ,  
Ірпінь, Київ, Кропивницький, Конотоп, Краматорськ, Кременчук, Кривий 
Ріг, Луцьк, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Мукачево, Ніжин, Нікополь, Нова 
Каховка, Одеса, Павлоград, Полтава, Рівне, Слов’янськ, Стрий, Суми, 
Тернопіль, Ужгород, Умань, Фастів, Харків, Херсон, Хмельницький, 
Черкаси, Чернігів, Чернівці, Чорноморськ, Шостка

КАТАЛОГ ФІТНЕС-КЛУБІВ УКРАЇНИ
МЕРЕЖЕВІ КЛУБИ
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FITNES SPORT STYLE
Сайт: http://sportstyle.kiev.ua/services/schedule
Телефон: (066)3145402
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ

FITNESS HOUSE
Сайт: https://facebook.com/ternofitnesshouse
Телефон: (097)3513677; (0352)423020
E-mail: fitnesshouse@yandex.ru 
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Тернопіль

FITNESS LIFE
Сайт: http://fitnesslife.ua
Телефон: (044)2091144
E-mail: fitness.l@yandex.ru
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ

FITNESS STYLE
Сайт: http://allfitstyle.com
Телефон: (067)9652924; (063)1584815
E-mail: fitstyle10.08.16@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса

FOREVER
Сайт: http://fitness.lviv.ua
Телефон: (032)2474800; (067)1496930; (032)2395539; (063)1432623
E-mail: fitness_forever@ukr.net;
fforever@ukr.net
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Львів

FORMSTYLE
Сайт: http://formstyle.kiev.ua
Телефон: (044)4261751; (044)4268284
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ

FRESH
Сайт: http://fitnesfresh.od.ua
Телефон: (048)7373739; (063)7601066; (048)7160902
E-mail: fresh.fitnessclub@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса

GLAMSHAPE
Адреса: м. Київ, вул. О. Теліги, 15а
Сайт: http://glamshape.com.ua
Телефон: (044)3740385; (067)1207020; (097)1158024
E-mail: info@glamshape.com.ua
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

GRADIENT
Сайт: https://www.facebook.com/sporthubcn/
Телефон: (063)4196199
E-mail: sunrise21gradient@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Чернігів 

GRAND SPORT
Сайт: http://grand-sport.kiev.ua
Телефон: (063)8353838
E-mail: service@grand-sport.kiev.ua
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ

GRIGO GYM
Сайт: http://muaythai.od.ua/html/contact1.htm
Телефон: (048)7032323
E-mail: grigadenis@mail.ru
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса 

GYM4FIT
Сайт: http://gym4fit.com
Телефон: (057)7811809
E-mail: gym4fitnes@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків 

GYMFIT
Сайт: http://gymfit.com.ua
Телефон: (093)5425010
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

HIITWORKS
Сайт: http://hiitworks.com
Телефон: (050)1032222
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ
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INTERFIT
Адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Сайт: http://interfit.kiev.ua
Телефон: (044)5859743
E-mail: interfit@ukr.net
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ, Івано-Франківськ

IRON
Сайт: http://iron-club.kiev.ua
Телефон: (068)5987750; (068)8707890;
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

IRON
Телефон: (067)1713939; (068)9542013
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Тернопіль

IRON HOUSE
Сайт: http://ironhouse.com.ua
Телефон: (099)4931719; (095)7529511
E-mail: Ndenys86@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Суми

JOY FITNESS
Сайт: http://www.joyfitness.in.ua/
Телефон: (0332)729662; (099)4303301; (096)0143323
E-mail: fit@joyfitness.in.ua
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Луцьк, Вараш

JUSTFIT
Сайт: https://justfitart.com.ua/
Телефон: (096)6205484
E-mail: call.justfit@gmail.com
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ, Одеса

KADORR FITNESS
Сайт: http://kadorrfitness.com
Телефон: (048)7059902; (048)7059903; (048)7040154; (048)7055545
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: є (1 із 2)
Міста присутності: Одеса

KING
Сайт: http://kingfitness.com.ua
Телефон: (057)7551535
E-mail: info@king-fitness.com.ua
Кількість клубів: 6
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Львів, Одеса, Полтава, Харків

KOTENGYM
Сайт: http://kotengym.com
Телефон: (066)1899799
E-mail: kg@kotengym.com
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Бердянськ

MAXIMUS
Телефон: (050)4862087; (095)0368299
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Запоріжжя

MILITARY GYM
Сайт: http://www.military-gym.com.ua
Телефон: (098)5398677
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса

MY SHAPE
Сайт: http://myshape.com.ua/
Телефон: (063)1396739; (068)6219941
E-mail: y.i.melnikova@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ

MYSMILE
Сайт: https://www.instagram.com/mysmile.fitness/
Телефон: (097)5915070; (057)7510950
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків

N-DORFIN
Сайт: http://n-dorfin.dp.ua/
Телефон: (056)7344543; (098)2574343
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Дніпро
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NOVA SPORT
Сайт: http://nova-sport.com.ua
Телефон: (095)1101594
E-mail: novasport.com.ua@gmail.com
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Чернівці 

ORANGE FITNESS
Сайт: http://ofit.com.ua
Телефон: (066)0000523; (096)0000523; (093)0000502;  
(095)0000215; (096)0000215
E-mail: o-fit@ukr.net
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Запоріжжя 

POWERDADDYS GYM
Телефон: (067)7804766; (093)9334710
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса 

PULSE GYM
Сайт: http://pulse-gym.at.ua
E-mail: pulse.gym.kh@gmail.com
Кількість клубів: 11
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків 

Q-FIT 
Сайт: https://q-fit.com.ua
Телефон: (044)3842616
E-mail: qfitkiev@gmail.com
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

REFORMA
Сайт: https://reformagym.com.ua
Телефон: (063)0117546
E-mail: reformairpin@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Ірпінь 

RESPECT FIT
Сайт: http://respectfit.com.ua
Телефон: (050)1360163; (067)8489970
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків

SHAPING
Сайт: http://fitness.kh.ua
Телефон: (057)7178948; (066)7080364
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків 

SKYFIT
Сайт: http://skyfitclub.com.ua
Телефон: (048)7039299
E-mail: skyfitclub@ukr.net
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса 

SPORT LIFE
Адреса: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 8
Сайт: https://www.sportlife.ua
Телефон: (044)5852400
E-mail: sportlife@sportlife.kiev.ua
Кількість клубів: 63
Наявність басейну: є
Міста присутності: Вінниця,  Дніпро, Київ, Кременчук, Кривий 
Ріг, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Суми, Херсон, Черкаси, 
Чернівці 

SPORT&SPA
Сайт: http://sportandspa.com.ua
Телефон: (044)5970101
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

STEEL GYM
Сайт: http://steelgym.com.ua
Телефон: (073)3115754
E-mail: info@steelgym.com.ua
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

STREET GYM
Телефон: (097)7837935; (095)8000902
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Івано-Франківськ 

STRONG J
Сайт: http://strongj.com.ua
Телефон: (048)7844535
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса
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TKD
Сайт: https://www.tkd-club.com
Телефон: (066)6841000;  (093)2804446
E-mail: tkdfitnessclub@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

TOP GYM
Сайт: http://topgym.com.ua
Телефон: (067)4318621
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Вінниця 

VIP GYM
Сайт: http://vipgym.com.ua
Телефон: (066)6771716; (099)0994909
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: є (1 із 2)
Міста присутності: Чернівці 

VIPER GYM
Сайт: http://vipergym.com.ua
Телефон: (050)3389906 
E-mail: info@vipergym.com.ua
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Ужгород, Хуст 

WORKSHOP FITNESS CLUB
Сайт: http://workshop.org.ua/
Телефон: (068)2391991
E-mail: wshopkiev@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

WOW FIT
Сайт: https://facebook.com/wowfitkremen
Телефон: (067)4250023
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Крменчук 

XADO GYM
Сайт: http://xadogym.com/bak_main.html
Телефон: (050)3436040; (057)7033131; (057)7565252
E-mail: gym@xado.com 
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків

XL/МІШЕЛЬ
Сайт: http://xlclub.com.ua/ru/index.html
Телефон: (044) 5658500; (044)5658749; (044)4896688; 
(044)4896656
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: є (1 із 2)
Міста присутності: Київ 

X-LINE SPORT
Сайт: http://xlinegym.com
Телефон: (063)9561323
E-mail: info@xlinegym.com
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Чернігів 

XTREME
Сайт: http://xtreme.net.ua
Телефон: (067)3430347; (050)5906995
Кількість клубів: 7
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Житомир 

YESFITNESS
Сайт: http://yesfitness.com.ua
Телефон: (048)7057905; (0482)322941; (093)8550044; (0482)323195; 
(048)7983146; (067)5590632
E-mail: admin@yesfitness.com.ua
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса 

АВОКАДО
Сайт: http://avoca-do.com
Телефон: (093)4896104
E-mail: avocado.club@mail.ru
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків 

АДРЕНАЛІН
Сайт: http://adrenaline.zp.ua
E-mail: zp.adrenaline@gmail.com
Кількість клубів: 8
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Запоріжжя 

АЛЕКСА
Сайт: http://www.aleksa-studio.com.ua/
Телефон: (096)7340357
E-mail: aleksa.sport.studio@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ
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АЛЬЯНС
Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145б
Сайт: http://alliance.if.ua
Телефон: (095)5806178
E-mail: alliance@kerambud.ua
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Івано-Франківськ 

АНТІС
Сайт: https://goo.gl/PFCET1
Телефон: (066)8967658; (095)8561794; (098)4910926
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Івано-Франківськ 

АПЕЛЬСИН
Сайт: http://apelsyn.if.ua
Телефон: (066)8409014
E-mail: brichyuri@ukr.net
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Івано-Франківськ, Калуш 

АТЛАНТ СПОРТ
Сайт: http://atlant-sport.com.ua
Телефон: (096)8345706; (098)3331777; (098)7771333
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Біла Церква, Київ 

АТЛЕТ 
Сайт: http://klub-atlet.mozello.com
Телефон: (0512)465798; (0512)581453; (093)0498689
E-mail: klub-atlet@ukr.net
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Миколаїв 

АТЛЕТІК
Телефон: (050)5089474
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Рівне 

АТЛЕТІКО
Сайт: https://atletiko.club/
Кількість клубів: 22
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ, Луцьк

АУРА
Сайт: https://aurafit.com.ua
Телефон: 0(800)305700
E-mail: info@aurafit.com.ua
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: є (2 із 2)
Міста присутності: Харків 

БІЦЕПС
Сайт: http://biceps.com.ua/zal
Телефон: (050)4110933
E-mail: biceps33333@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Дніпро, Київ 

ВАШТРЕНЕР
Сайт: http://vashtrener.com.ua
Телефон: (063)1429809; (097)7372836; (063)7648863
E-mail: info@vashtrener.com.ua
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

ВЕРТИКАЛЬ
Сайт: http://vertical-odessa.com
Телефон: (048)7850636
Кількість клубів: 5
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса 

ВИЩА ЛІГА
Сайт: http://fitclub.com.ua
Телефон: (0482)374108; (0482)333993; (048)7779090
E-mail: zm@fitclub.com.ua;
forma@fitclub.com.ua;
shtorm@fitclub.com.ua
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: є (3 із 3)
Міста присутності: Одеса 

ВІКІНГ
Сайт: http://vikingsport.com.ua
Телефон: (044)4961866; (044)2288741; (097)9964377; (044)5660027
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

ВІКТОРІЯ-ДЕНС
Телефон: (0462)974797
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Чернігів
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ГТО
Сайт: http://gto-sport.kharkov.ua
Телефон: (063)4940222; (063)4940111
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків 

ДІЇ
Сайт: http://dii.com.ua
Телефон: (044)3323205
E-mail: info@dii.com.ua
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

ДНК
Сайт: https://www.facebook.com/FitnesDNK/
Телефон: (073)1679603
E-mail: fitness_odessa@mail.ru
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса 

ДОМІНАНТ
Адреса: м. Херсон, вул. Гірського, 44
Сайт: http://dominant.mg.ks.ua
Телефон: (099)7619502; (0552)461482
E-mail: serg@moygorod.com.ua
Кількість клубів: 9
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Бровари, Нова Каховка, Херсон 

ДРАЙВ
Сайт: http://drive.ucoz.org
Телефон: (097)9048508
E-mail: drivesports@ukr.net
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Тернопіль 

ЕБШ
Сайт: http://ebsh.com.ua
Телефон: (068)3838381; (093)3838381; (067)2400024; (073)2400024
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ, Одеса 

ІНТЕР АТЛЕТИКА
Сайт: http://interatletika.lutsk.ua
Телефон: (0332)799845; (0332)719793; (0332)770295; (066)8978777
Кількість клубів: 7
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Луцьк

КАПІТАЛ
Адреса: м. Кременчук, вул.29-го Вересня, 22
Сайт: https://www.facebook.com/KapitalCentre/
Телефон: (096)5112990
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Кременчук 

КІВІ ФІТНЕС
Сайт: http://kiwifitness.com.ua
Телефон: (096)4864673
E-mail: info@kiwifitness.com.ua
Кількість клубів: 5
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ, Львів 

КРИСТАЛ ФІТНЕС
Сайт: http://crystal-fitness.com.ua
Телефон: (097)9941000
E-mail: crystal-fitness@ukr.net
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

КУЛЬТУРИСТ
Сайт: http://kulturist-gym.com/veloprokat
Телефон: (057)7660919
E-mail: kulturist.fc@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків 

ЛІГА
Сайт: http://ligafitness.com.ua
Телефон: (032)2677050; (097)3377565; (073)3377565
E-mail: ligafitnes@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Львів 

МАЙСТЕР ФІТ +
Сайт: http://masterfit.kiev.ua
Телефон: (063)9035400
E-mail: yyn.znak@gmail.com
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

МАЛІБУ
Сайт: http://malibu-sport.com.ua
Телефон: (093)1700400; (093)7713013
E-mail: info@malibu-sport.com.ua; 
sport@malibu-sport.com.ua
Кількість клубів: 30
Наявність басейну: є (1 із 30)
Міста присутності: Київ, Краматорськ, Львів, Одеса, 
Солоницівка, Харків, Чернігів, Чугуїв, Южноукраїнськ
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МЕТАЛІСТ
Сайт: http://metalistfitness.com.ua
Телефон: (057)7371686; (063)7854707; (097)9574707; (093)7854707
E-mail: metalistfitness@gmail.com
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків 

НАУТИЛУС
Сайт: http://ck-nautilus.com
Телефон: (096)6761756
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Дніпро 

ОЛІМП
Сайт: http://olimp-strong.com.ua
Телефон: (097)4105050
E-mail: strong.olimp@gmail.com
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Львів 

ОЛІМП
Сайт: http://olimpclub.ks.ua
Телефон: (0552)454844; (095)4547532;  (0552)264077; 
(050)3965004
E-mail: fitness_olimp@ukr.net
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Херсон 

ПЛАЗА
Сайт: https://www.facebook.com/plazasportclublutsk/
Телефон: (066)2451668
E-mail: vasilplaza@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Луцьк, Рожище 

ПЛАНЕТА ФІТНЕС
Сайт: http://planetfitness.com.ua
Телефон: (044)2546200; (044)2200020
E-mail: info1@planetfitness.com.ua
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: є (1 із 2)
Міста присутності: Київ 

ПЛАСТИЛІН
Сайт: http://plastilin.vin.ua/
Телефон: (068)6707949; (073)0484999; (098)0523738; (073)4261417
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Вінниця

РЕАЛ
Сайт: http://realclub.zp.ua
Телефон: (095)4337705; (096)9311300
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Запоріжжя 

РЕКОРД
Сайт: http://skrecord.com.ua
Телефон: (057)7811808; (099)7583487; (096)8203371; (063)3272328
Кількість клубів: 6
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків 

РОЗУМНЕ ТІЛО
Сайт: https://www.facebook.com/fitnessrozumnetilo/
Телефон: (063)1407223
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Черкаси 

САФАРІ
Адреса: м. Харків, просп. Московський, 51а
Сайт: http://fitness.safari.ua
Телефон: 0(800)502008
Кількість клубів: 16
Наявність басейну: є (2 із 16)
Міста присутності: Дніпро, Харків 

СВІТ ЗДОРОВ’Я
Сайт: http://svitzdorovya.com.ua
Телефон: (044)2423622
E-mail: svitzdorovya.com.ua@gmail.com
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

СМАЙЛ
Сайт: http://gym-smile.od.ua
Телефон: (093)1703950
Кількість клубів: 9
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса 

СОФІЯ SPORT
Сайт: http://sofiyasport.com
Телефон: (067)6110999
E-mail: sofyasport@yandex.ru
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: є (1 із 2)
Міста присутності: Київ (Софіївська Борщагівка)
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СПАРТА
Сайт: http://sparta.ck.ua
Телефон: (093)9496410
E-mail: spartaclub.ck@mail.ru
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Сміла, Черкаси 

СПАРТАК
Сайт: http://spartak-gym.com.ua
Телефон: (095)9382279
E-mail: skspartak.poltava@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: є (1 із 2)
Міста присутності: Полтава 

СПОРТ ЕКСПЕРТ
Сайт: http://www.sportexpert.zp.ua
Телефон: (068)9940888; (066)9296196; (061)2134962; (093)4983338 
E-mail: sportexpert.zp.ua@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Запоріжжя 

СПОРТЛЕНД
Адреса: м. Київ, просп. Соборності, 2/1а
Сайт: http://sportlandclub.com.ua
Телефон: (044)4998499
E-mail: sale@sportland-club.com.ua
Кількість клубів: 8
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ, Хмельницький 

СПОРТРЕНД
Адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, 27а
Сайт: http://sportrend.com.ua/
Телефон: (098)1691180
E-mail: info@sportrend.com.ua
Кількість клубів: 7
Наявність басейну: є (7 із 7)
Міста присутності: Бортничі, Київ, Олександрія 

СТАНОК
Телефон: (095)6047739; (099)4686860
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Луцьк 

СТАТУС
Сайт: https://www.facebook.com/fitnessklubstatus/
Телефон: (095)5180077; (098)5180077;  (099)7637759
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Чернівці

СТРЕКОЗА
Сайт: http://strekoza.ua
Телефон: (067)4830879
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса 

ТВІЙ СПОРТ
Адреса: м. Київ, бул. Верховної Ради, 21в
Сайт: https://www.facebook.com/tviysport/
Телефон: (044)5593559
E-mail: tvoysport@ukr.net; a.tvoysport@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

ТЕМП
Сайт: http://clubtemp.com.ua
Телефон: (066)0179928; (093)6339720;  (093)6801011; (050)6801011; 
(096)6801011
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків 

ТЕРИТОРІЯ FITNESS
Адреса: м. Харків, вул. Культури, 9
Сайт: http://terfitness.com
Телефон: (057)7518702; (067)5770767
E-mail: info@terfitness.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків, Павлоград 

ТЕРМИ
Адреса: м. Дніпро, вул. Феодосійська, 1
Сайт: http://termi.dp.ua
Телефон: (067)6311100
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: є (1 із 2)
Міста присутності: Дніпро, Придніпровськ 

ТИМУР GYM
Сайт: http://timur-gym.com.ua
Телефон: (044)4259199; (093)5862252; (044)2704420
E-mail: timur-gym@ukr.net
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

ТОНУС
Сайт: http://tonus.dp.ua/
Телефон: (068)0291356; (066)6230997; (066)5276804; (067)2103732
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Дніпро



58/

ТРІУМФ
Сайт: http://triumf.co.ua/
Телефон: (098)4531077; (050)3035396; (099)9453695; (093)7930146
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків 

ФАБРИКА ЗДОРОВ’Я
Сайт: http://fabrika.mk.ua
Телефон: (0512)441445; (067)5153723;  (0512)479948; (067)5196797
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Миколаїв 

ФЕРОМОН
Сайт: http://feromon.ua
Телефон: (057)3643334
E-mail: feromonua@gmail.com
Кількість клубів: 5
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Харків 

ФЕРРУМ
Сайт: http://ferrumclub.com.ua
Телефон: (067)5681189
E-mail: welcome@ferrumclub.com.ua
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Дніпро 

ФІЗКУЛЬТ/АТЛЕТ
Телефон: (097)2819991; (050)2053200; (068)1643338; (066)1780015; 
(068)7808222; (099)5590800
Кількість клубів: 5
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Маріуполь 

ФІТЛАЙН
Сайт: http://svyatoshyno.fitline.kiev.ua
Телефон: (044)3321910; (044)2237501
E-mail: Kostyuk_andrey@ukr.net
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Київ 

ФІТНЕС RIVER
Сайт: http://www.fitnessriver.com.ua/
Телефон: (050)5190984; (098)2504784; (063)5225969
Кількість клубів: 3
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Запоріжжя
 

ФІТНЕС ЯНИ БАШМАКОВОЇ
Телефон: (095)5552855; (095)1386969
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Херсон 

ФІТНЕС-СІТІ
Сайт: http://fitness-city.dp.ua
Телефон: (056)7816607; (050)3206607; (067)5676206
E-mail: fitnesscitydpua@gmail.com
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Дніпро 

ФОРМА
Адреса: м. Біла Церква, вул. Леваневського 34
Сайт: http://forma-fit.com.ua
Телефон: (067)2402431
E-mail: forma-bc@mail.ru
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Біла Церква 

ФОРМУЛА КРАСИ
Сайт: http://formula-krasy.com
Телефон: (066)3552682
E-mail: formyla.krasu@gmail.com
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: є (2 із 4)
Міста присутності: Львів 

ЧЕМПІОН
Адреса: м. Одеса, просп. Шевченка, 31
Сайт: http://champion-sport.club
Телефон: (048)7017301; (048)7092939; (048)7003738; (048)7044430
E-mail: champion-club@mail.ua
Кількість клубів: 4
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Одеса 

ШТУРМ
Сайт: http://shturm.dp.ua  
E-mail: clubshturm@ukr.net
Кількість клубів: 6
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Дніпро 

ЯНА FITNESS
Сайт: http://yanafitness.com.ua
Телефон: (0462)974020; (0462)652565
E-mail: yanafitness@gmail.com
Кількість клубів: 2
Наявність басейну: немає
Міста присутності: Чернігів
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БЕРДИЧІВ
BERDICHEVSKY

Адреса: вулиця Вінницька, 42а
Сайт: http://berdichev-fitness.com.ua/
Телефон: (066)7778633
E-mail: berdichevsky.fitness@gmail.com
Наявність басейну: немає

БЕРДЯНСЬК
АРЕНА

Адреса: вулиця Морська, 17/56
Сайт: http://arena-berdyansk.com.ua/
Наявність басейну: немає

БІЛА ЦЕРКВА
FITPLAZA

Адреса: вулиця Павличенка, 27
Сайт: http://fitplaza.business.site/
Телефон: (050)0523322
E-mail: info@fitplaza.com.ua
Наявність басейну: немає

АКТИВ
Адреса: вулиця Ярослава Мудрого, 66/13
Сайт: http://aktive.com.ua
Телефон: (045)6388383; (067)2254074
E-mail: aktivefc@mail.ru
Наявність басейну: немає

ЛОТОС
Адреса: вулиця Некрасова, 50
Сайт: http://clublotos.com
Телефон: (0456)309799; (067)4574717
E-mail: clublotos@i.ua
Наявність басейну: є

СТИМУЛ
Адреса: провулок 2-й Партизанський, 31
Сайт: http://stimulbc.com.ua
Телефон: (067)0003027; (04563)80363
Наявність басейну: немає

ВІННИЦЯ
PLANET FITNESS

Адреса: вулиця 600-Річчя, 19
Сайт: https://facebook.com/VinnitsaFitness
Телефон: (093)2595999
Наявність басейну: немає

БАБАЄВ
Адреса: вулиця Хмельницьке шосе, 112б
Сайт: https://facebook.com/BabaevGYM
Телефон: (068)0198955; (073)0938673
E-mail: babay4ik.spl@gmail.com
Наявність басейну: немає

ДНІПРО

ALAN-SPORT
Адреса: Запорізьке шосе, 55д
Сайт: http://alansport.com
Телефон: (096)1991997; (068)0977096; (095)5041903;
E-mail: info@alansport.com
Наявність басейну: є

F3
Адреса: проспект Слобожанський, 76а
Сайт: http://f3fitness.com.ua
Телефон: (067)5337553; (067)5333244
E-mail: sales@f3fitness.com.ua
Наявність басейну: немає

HUMAN
Адреса: проспект Пилипа Орлика, 20а
Сайт: http://human.dp.ua
Телефон: (068)9424242
E-mail: info@human.dp.ua
Наявність басейну: є

ONFIT
Адреса: вулиця Шосейна, 135
Сайт: http://onfit.dp.ua
Телефон: (097)2712222
E-mail: onfit@i.ua
Наявність басейну: немає

SPORT STAR
Адреса: вулиця Набережна Січеславська, 53 
Сайт: http://sportstar.dp.ua/ 
Телефон: (068)4444111; (050)6608328
E-mail: sportstarfit@gmail.com 
Наявність басейну: немає

STREETFIT
Адреса: провулок Фестивальний, 10
Сайт: http://streetfit.com.ua
Телефон: (097)5605656; (063)5605656
E-mail: streetfit.ua@gmail.com
Наявність басейну: немає

НЕМЕРЕЖЕВІ КЛУБИ
(площею більше 1000 м2)
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THE GYM METAL
Адреса: вулиця Грушевського, 1
Телефон: (096)0077628
Наявність басейну: немає

TSUNAMI
Адреса: площа Соборна, 12а
Сайт: http://tsunami.com.ua/ru/fitness
Телефон: (056)2333520; (067)6344287
E-mail: dneprtsunami@gmail.com
Наявність басейну: є

WELLNESS-КЛУБ ПЕРСПЕКТИВА
Адреса: вулиця Вернадського, 35б
Сайт: http://festivalniy.dp.ua/articles/s_02102015/
Телефон: (056)7903357; (056)7903344
Наявність басейну: є

WELLSPACE RENOVATION CENTRE
Адреса: вулиця Мостова, 4а
Сайт: http://wellspace.com.ua/
Телефон: (056)3739900; (050)9486189
E-mail: larisa@jaipur.dp.ua
Наявність басейну: є

АВАТАР
Адреса: вулиця Мономаха, 4
Сайт: https://facebook.com/groups/1923509631244944
Телефон: (068)8311333; (098)5333311; (095)7333321; (056)7344333
Наявність басейну: немає

АКВАТОРІЯ
Адреса: вулиця Велика Діївська, 111
Сайт: http://aquatoriya.com.ua
Телефон: (063)4228444; (056)3755662; (066)0709211; (067)8113949
E-mail: aquatoriya@ukr.net
Наявність басейну: є

ВЕЛЕС SPORT
Адреса: Запорізьке шосе, 53б
Сайт: https://www.facebook.com/swimalansport
Наявність басейну: немає

ВОСХОД 
Адреса: вулиця Набережна Перемоги, 51 
Сайт: http://skvoshod.com.ua 
Телефон: (056)2313290; (050)4254310; (050)3346263 
E-mail: fitness.skv@gmail.com 
Наявність басейну: є

КОНСТАНТА
Адреса: вулиця Старокозацька, 49
Сайт: http://akrobatika.dp.ua
Телефон: (056)7450611; (056)7451441; (056)7450688
E-mail: constanta-s@ukr.net
Наявність басейну: є

МЕТЕОР
Адреса: вулиця Макарова, 27
Наявність басейну: є

ОРАНЖ
Адреса: вулиця Путилівська, 16
Сайт: http://orange-sport.com.ua
Телефон: (095)8888382; (098)8888382
E-mail: orange_sport@i.ua
Наявність басейну: немає

ОРІОН
Адреса: вулиця Шевченка, 20
Сайт: https://yoga.orion.dp.ua
Телефон: (067)6223100; (056)2471414
E-mail: centre@orion.dp.ua
Наявність басейну: є

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
Адреса: вулиця Таманська, 11
Сайт: http://pridneprovskiy.dp.ua
Телефон: (098)0803796; (063)6920274
E-mail: office@pridneprovskiy.dp.ua
Наявність басейну: є

ФЛЕКС
Адреса: вулиця Ярослава Мудрого, 68
Сайт: http://flex.dp.ua
Телефон: (056)3776424; (056)2388786; (067)6346909
E-mail: flex_dfbb@ukr.net
Наявність басейну: є

ДРУЖКІВКА

СТИМУЛ
Адреса: вулиця Ломоносова, 11
Сайт: http://www.fitness-stimul.com/
Телефон: (095)5840404; (093)5840404
E-mail: stimuldruzhkovka@gmail.com
Наявність басейну: немає

ЗАПОРІЖЖЯ

FORMAT1
Адреса: проспект Соборний, 166
Сайт: http://format1.com.ua
Телефон: (050)4211711; (098)4211711
Наявність басейну: немає

SKV
Адреса: вулиця Розваги, 25а
Сайт: http://www.sport-kv.com.ua/index.php/o-nas
Телефон: (050)4205335
E-mail: contact@sport-kv.com.ua
Наявність басейну: немає
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БУДІВЕЛЬНИК
Адреса: вулиця Волгоградська, 30
Сайт: http://stroitel-club.zp.ua/services
Телефон: (061)2700720
Наявність басейну: немає

КОЛІБРІ
Адреса: вулиця Трегубова, 27
Сайт: http://colibri-family.club/index.html
Телефон: (097)2519225; (050)6791307
E-mail: colibrifamilyclub@gmail.com
Наявність басейну: немає

МОТОР-СІЧ
Адреса: вулиця Іванова, 24
Сайт: http://motor.zp.ua
Телефон: (061)7204240; (061)7204256
Наявність басейну: є

ОВАЛ
Адреса: проспект Металургів, 17а
Сайт: http://cluboval.com.ua
Телефон: (063)7941524; (063)7241594
E-mail: fitneszp@yandex.ru
Наявність басейну: немає

ТОНУС
Адреса: вулиця Лобановського, 21
Сайт: http://tonusclub.zp.ua
Телефон: (061)2367979; (066)2863022; (095)2268833
E-mail: tonus-zp@ukr.net
Наявність басейну: немає

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
АЮРВЕДА

Адреса: вулиця Хмельницького, 51
Телефон: (097)0464539; (066)3971420
Наявність басейну: немає

ІЗМАЇЛ
ПОРТОВИК

Адреса: проспект Суворова, 1а
Телефон: (04841)90048
Наявність басейну: немає

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
НОВА БУДОВА

Адреса: вулиця Князів Коріатовичів, 25
Сайт: http://fitness.novabudova.com
Телефон: (097)9933399
E-mail: fitness@novabudova.com
Наявність басейну: немає

КАМ’ЯНСЬКЕ
РУСАЛКА

Адреса: бульвар Героїв, 34
Сайт: http://vokrusalka.com
Телефон: (067)6110755
Наявність басейну: є

КИЇВ
5 ЕЛЕМЕНТ

Адреса: вулиця Електриків, 29а
Сайт: https://5element.ua
Телефон: (044)2903472; (044)3517751
E-mail: info@5el.com.ua
Наявність басейну: є

BODYART FITNESS
Адреса: вулиця Мечникова, 3
Сайт: http://bodyartfitness.com.ua
Телефон: (097)2333747
E-mail: info@bodyartfitness.com.ua
Наявність басейну: немає

ENERGYM
Адреса: проспект Тичини, 1в
Сайт: https://energym-sport.com
Телефон: (044)5931515; (044)4997046
E-mail: office@energym-sport.com
Наявність басейну: є

EVERYDAY FITNESS
Адреса: вулиця Велика Кільцева, 4
Сайт: http://everydayfitness.com.ua
Телефон: (099)0774871; (093)8765659; (044)5905150; (096)8498587; 
(096)9505200;
E-mail: info@everydayfitness.com.ua
Наявність басейну: є

FIZIKA
Адреса: вулиця Леонтовича, 3
Сайт: http://fizika.com.ua/
Телефон: (095)3885005; (044)2785005
E-mail: infofizika.com.ua@gmail.com
Наявність басейну: немає

FREESTYLE
Адреса: проспект Соборності, 15
Сайт: http://fs.net.ua
Телефон: (044)2940210; (067)4637525; (044)5506009
E-mail: managers.spa@fs.net.ua
Наявність басейну: є

GYMMAXX
Адреса: вулиця Драгомирова, 9а
Сайт: http://gymmaxx.com
Телефон: (044)5035503
Наявність басейну: є
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I GYM
Адреса: вулиця Маршала Якубовського, 8
Сайт: http://igym.com.ua
Телефон: (044)2408417; (095)2730987; (050)4628417; (097)0995577
E-mail: info@igym.com.ua
Наявність басейну: немає

KYIV SPORT CLUB
Адреса: бульвар Дружби Народів, 5
Сайт: http://kievsportclub.com.ua
Телефон: (044)5228866; (044)5228867; (044)5228868
E-mail: info@kievsportclub.com.ua
Наявність басейну: є

LOVE FITNESS
Адреса: вулиця Драгоманова, 31в
Сайт: http://lovefitness.com.ua
Телефон: (050)4049744; (096)0449744; (044)5709744
E-mail: lovefitness.info@gmail.com
Наявність басейну: немає

MEGA GYM
Адреса: Харьківське шосе, 19
Сайт: http://megagym.com
Телефон: (044)5999993; (067)5366999; (095)0057315; (063)4849368
E-mail: megagymmanager@gmail.com
Наявність басейну: немає

MY FIT
Адреса: вулиця Ушинського, 28
Сайт: http://myfit.ua
Телефон: (097)6247435
E-mail: k-julia@ukr.net
Наявність басейну: немає

OLYMPUS
Адреса: вулиця Тарасової, 5
Сайт: https://kiev.regency.hyatt.com
Телефон: (044)5811234
Наявність басейну: є

PALESTRA FITNESS CLUB
Адреса: вулиця Оболонська Набережна, 1
Сайт: http://palestra.ua
Телефон: (044)3551555
E-mail: hello@palestra.com.ua
Наявність басейну: немає

SKY FITNESS
Адреса: площа Спортивна, 1а
Сайт: http://skyfitness.com.ua
Телефон: (067)6218214
E-mail: info@skyfitness.com.ua
Наявність басейну: є

АЛЬБІОН
Адреса: вулиця Вадима Гетьмана, 1
Сайт: http://albion-fit.com.ua
Телефон: (044)2286106; (063)6229196; (068)8872286; (050)1794278
E-mail: sale_albion@ukr.net
Наявність басейну: немає

АЛЬПІЙСЬКИЙ
Адреса: вулиця Протасів Яр, 8
Сайт: http://alpfitness.com.ua
Телефон: (044)5288002; (044)5288004; (044)5288007
Наявність басейну: є

БІЗОН
Адреса: вулиця Маршала Тимошенка, 9
Сайт: http://www.bizon-sport.com
Телефон: (093)5604747; (097)5604747; (095)5604747; (044)5990431; 
(067)5011684
E-mail: novel_2008@ukr.net
Наявність басейну: немає

ГАЛАКТИКА
Адреса: провулок Островського, 1
Сайт: http://galactica.com.ua
Телефон: (044)5201453
E-mail: galacticafitness@gmail.com
Наявність басейну: немає

ГРАН-ПРІ
Адреса: вулиця Володимирська, 101
Сайт: http://grand-prix.kiev.ua
Телефон: (044)2302000; (044)2302001
E-mail: info@grand-prix.kiev.ua
Наявність басейну: є

КОЛІЗЕЙ
Адреса: вулиця Руденко, 6а
Сайт: http://colizey.com.ua
Телефон: (044)5852277; (066)4727273; (067)4453797; (093)4948224
E-mail: colizeymanager@gmail.com
Наявність басейну: немає

ЛЕОНАРДО
Адреса: вулиця Хмельницького, 17/52а
Сайт: http://clubleonardo.com
Телефон: (044)5810800; (044)5810808
E-mail: akciya@leonardo.kiev.ua
Наявність басейну: є

МІЖНАРОДНА ТЕНІСНА АКАДЕМІЯ (МТА)
Адреса: вулиця Гамарника, 9
Сайт: http://tennis-academy.com.ua/
Телефон: (044)3399770
E-mail: info@tennis-academy.com.ua
Наявність басейну: є

ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТИЛЬ
Адреса: вулиця Фізкультури, 1
Сайт: http://olympicstyle.com.ua
Телефон: (044)2897395; (066)5471126
E-mail: info@olympicstyle.com.ua
Наявність басейну: є

ПОДОЛЬСЬКИЙ 
Адреса: вулиця Ярославська, 56а 
Сайт: http://podolfitness.com.ua 
Телефон: (044)3934343; (044)3921464; (050)4616178 
E-mail: info@podolskiy.com.ua 
Наявність басейну: є
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ПРЕМ’ЄР-ПАЛАЦ
Адреса: бульвар Шевченка, 5-7
Сайт: https://premier-palace.phnr.com/wellness
Телефон: (044)2441239; (067)5037879
E-mail: fc@premier-palace.com
Наявність басейну: є

ПУЩА
Адреса: вулиця Курортна, 9
Сайт: http://wcp.com.ua
Телефон: (044)5021222; (044)5028427
E-mail: info@wcp.com.ua
Наявність басейну: є

СИРЕЦЬ
Адреса: вулиця Котовського, 4
Сайт: http://syrets.com.ua
Телефон: (067)2365682
Наявність басейну: є

СОКІЛ
Адреса: вулиця Мельникова, 2/10
Сайт: http://www.sk-sokol.kiev.ua/
Телефон: (044)4813557
E-mail: sk-sokol@i.ua
Наявність басейну: немає

СПОРТКОМПЛЕКС НА ВІДРАДНОМУ
Адреса: вулиця Бакуніна, 1
Сайт: http://sportcompleks.kiev.ua
Телефон: (044)3321771; (067)6781771; (044)2288741
Наявність басейну: є

ЦАРСЬКИЙ
Адреса: вулиця Старонаводницька, 13б
Сайт: http://tsarsky.com
Телефон: (044)3742288; (044)2336111; (044)2277799
E-mail: reception@tsarsky.com
Наявність басейну: є

КОРОСТЕНЬ
KARO

Адреса: вулиця Ольгинська, 4
Сайт: http://karo.com.ua/
Телефон: (097)8888869; (073)8585888
E-mail: karogym@ukr.net
Наявність басейну: немає

КРЕМЕНЧУК
КОСМЕТИК-ЦЕНТР

Адреса: вулиця Халаменюка, 3
Сайт: http://kosmetik-center.com.ua
Телефон: (053)6621342; (053)6742327; (067)5317747
E-mail: center_08@mail.ru
Наявність басейну: немає

НЕПТУН
Адреса: вулиця Першотравнева, 2
Телефон: (053)6633143
Наявність басейну: є

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
Адреса: вулиця Сердюка, 6/9
Сайт: https://facebook.com/tsentralnyi
Телефон: (053)6793793
Наявність басейну: немає

КРИВИЙ РІГ
ЕСКОРІАЛ

Адреса: вулиця Володимира Великого, 23
Сайт: http://eskorial.com.ua
Телефон: (056)4041711; (056)4041710; (067)6378810
E-mail: srk.eskorial@gmail.com
Наявність басейну: є

ФОРЕСТ
Адреса: вулиця Ракетна, 2б
Сайт: http://forest-club.dp.ua
Телефон: (067)8083838; (056)4903838; (056)4925143
Наявність басейну: є

КРЮКІВЩИНА
EUROGYM

Адреса: вулиця Жулянська, 1а
Сайт: https://eurogym.com.ua
Телефон: (096)9660099
E-mail: kf@eurogym.com.ua
Наявність басейну: є

ЛУЦЬК
ЛІДЕР

Адреса: вулиця Писаревського, 1а
Телефон: (099)4020730; (099)4020730
E-mail: vip.sportlider@gmail.com
Наявність басейну: немає

МАКСИМУС
Адреса: вулиця Електроапаратна, 4
Сайт: http://maximus.lutsk.ua
Телефон: (066)4669626
E-mail: adm1maximus@ukr.net
Наявність басейну: є

ОЛІМПІЯ
Адреса: вулиця Кравчука, 13
Телефон: (068)0967667
Наявність басейну: немає
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СПАЙКЕР
Адреса: вулиця Лесі Українки, 52
Сайт: http://fitnes-centr-spayker.navolyni.com
Телефон: (0332)245772; (050)8885999
E-mail: spayker.fc@mail.ru
Наявність басейну: немає

ЛЬВІВ
ДЖОРДЖІЯ

Адреса: вулиця Джорджа Вашингтона, 4в
Сайт: http://georgia.lviv.ua
Телефон: (097)0187339; (032)2958913
Наявність басейну: немає

ЄВРОСПОРТ
Адреса: площа Петрушевича, 1
Сайт: http://eurosport.lviv.ua
Телефон: (032)2763327; (032)2763326; (067)3146397
E-mail: eurosportlv@gmail.com
Наявність басейну: є

СОФІЯ
Адреса: проспект Шевченка, 10
Сайт: http://fitness-sofia.com
Телефон: (032)2557090; (050)1546205; (063)0179448
E-mail: sportclubsofia@i.ua
Наявність басейну: є

МАРІУПОЛЬ
OLYMPIC.SPORT

Адреса: вулиця Приморська, 1
Наявність басейну: немає

БУДЬ ПЕРШИМ СПОРТСМЕНОМ
Адреса: проспект Будівельників, 125
Телефон: (067)6443595; (095)8990057
E-mail: firstfitness@ukr.net
Наявність басейну: немає

МЕЛІТОПОЛЬ
TERRA SPORT

Адреса: вулиця 8-го Березня, 2
Сайт: http://terra-sport.com.ua
Телефон: (068)7681000
E-mail: info@terra-sport.com
Наявність басейну: немає

МИКОЛАЇВ
SEPTEM FITNESS

Адреса: проспект Центральний, 67
Сайт: http://www.septemfitness.com
Телефон: (0512)471084; (068)1927065
Наявність басейну: немає

ГРАФІТ
Адреса: проспект Миру, 54а
Сайт: http://grafit.com.ua
Телефон: (093)5071791; (096)6159641
E-mail: grafitsportclub@gmail.com
Наявність басейну: немає

ОДЕСА

FITNESS STADIUM
Адреса: вулиця Маразліївська, 1
Сайт: http://fstadium.club
Телефон: (048)7017272; (048)7047272; (048)7017272
E-mail: info@fstadium.club
Наявність басейну: є

АКАДЕМІЯ СПОРТУ
Адреса: Дальницьке шосе, 2
Сайт: http://academy-sport.com
Телефон: (048)7211304; (048)7053388
Наявність басейну: немає

АРК СПА
Адреса: вулиця Генуезька, 1а
Сайт: http://ark-spa.com
Телефон: (0482)328328; (0482)392828
E-mail: office@ark-spa.com
Наявність басейну: є

БІЛИЙ ПАРУС
Адреса: вулиця Літературна, 1а
Сайт: http://beliyparus-fitness.com.ua
Телефон: (0482)335575
Наявність басейну: є

МАРІСТЕЛЛА
Адреса: Ванний провулок, 3
Сайт: http://stella.od.ua/fitness/
Телефон: (048)7855000; (048)7324444
E-mail: fitness@stella.od.ua
Наявність басейну: є

МОРСЬКИЙ
Адреса: провулок Кришталевий, 1/1
Сайт: http://morskoy.com/fitness-center
Телефон: (0482)339066; (0482)339090; (063)7354702
E-mail: hotel@morskoy.com
Наявність басейну: немає

СПОРТТАК
Адреса: вулиця Канатна, 79
Сайт: http://sporttak.od.ua
Телефон: (093)2060534; (098)9029449
E-mail: info@sporttak.od.ua
Наявність басейну: є
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ФОРМУЛА
Адреса: провулок Чайковського, 12
Сайт: http://formula-wellness.com
Телефон: (048)7289921
E-mail: sales@formula-wellness.com
Наявність басейну: є

ПОЛТАВА
FITLAND

Адреса: вулиця Гоголя, 12
Сайт: http://fitland-centr.com.ua/
Телефон: (0532)697172
E-mail: fitlandcentr@gmail.com
Наявність басейну: немає

TOTALL SPORT
Адреса: вулиця Гоголя, 36
Телефон: (0532)629901; (067)5367288; (099)9320880
Наявність басейну: немає

ВІТАМІН
Адреса: вулиця Пилипа Орлика, 40
Сайт: http://vitamincentr.pl.ua
Телефон: (0532)609525; (050)4047989
E-mail: vitamincentr@rambler.ru
Наявність басейну: є

ПРОФЕСІОНАЛ
Адреса: вулиця Кукоби, 25
Сайт: http://professional.poltava.ua
Телефон: (0532)571777; (095)5876060; (098)5876060
E-mail: professional-poltava@rambler.ru
Наявність басейну: немає

РІВНЕ
FITNESS CITY CLUB

Адреса: вулиця Словацького, 4/6
Сайт: http://fitnesscity.com.ua
Телефон: (0362)430233
Наявність басейну: немає

MANHATTAN FITNESS CLUB
Адреса: вулиця Соборна, 112
Сайт: http://manhattan-cityhall.com/fitness-club
Телефон: (0362)450999; (096)9207373
E-mail: fitness@manhattan-cityhall.com
Наявність басейну: немає

АКВА РАЙ
Адреса: вулиця Мельника, 15-17
Сайт: http://akvaraj.rv.ua
Телефон: (067)3257615; (068)8586240; (066)4694390
E-mail: akvaray@gmail.com
Наявність басейну: є

СЄВЄРОДОНЕЦЬК
GOODZONE

Адреса: проспект Центральний, 33
Сайт: http://gdz.lg.ua
Телефон: (050)9544090; (097)5626829
Наявність басейну: немає

СТРИЙ
FEYERIYA ROZVAH

Адреса: вулиця Сколівська, 9
Наявність басейну: немає

СУМИ
B-TONE

Адреса: вулиця Заливна, 15
Сайт: https://www.facebook.com/btonesportclub/?
rf=687611324714000
Телефон: (050)4848790
Наявність басейну: немає

УЖГОРОД
ВОДОЛІЙ 

Адреса: вулиця Капушанська, 144
Наявність басейну: немає

УМАНЬ
ОЛІМП

Адреса: провулок Тихий, 2
Сайт: http://olymp.fit/
Телефон: (096)8906090, (0474)436000
E-mail: info@olymp.fit
Наявність басейну: немає

ХАРКІВ
ÀMIXAM

Адреса: вулиця Молочна, 38
Телефон: (057)7680172
Наявність басейну: немає

EGOISTE
Адреса: вулиця Сумська, 10
Сайт: https://egoiste.in.ua
Телефон: (057)7160991; (067)5404025; (057)7160992
Наявність басейну: немає
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ETOILE
Адреса: проспект Ново-Баварський, 91
Сайт: http://etoile.com.ua
Телефон: (057)7833292; (067)5705373; (099)7520573
E-mail: etoile-info@yandex.ru
Наявність басейну: є

GELFER
Адреса: провулок Корсиківський, 2а
Сайт: http://gelfer.com.ua/node/11
Телефон: (057)7567316
Наявність басейну: немає

MARINCLUB
Адреса: вулиця Лермонтовська, 7
Сайт: http://marineclub.biz
Телефон: (057)7142525; (057)7041373; (057)7041374
E-mail: info@marineclub.biz
Наявність басейну: є

NEMO
Адреса: вулиця Сумська, 35
Сайт: http://nemo.kh.ua
Телефон: (057)7003399; (057)7009400
E-mail: delfinariy-kharkov@ukr.net
Наявність басейну: є

RDX
Адреса: вулиця Хмельницького, 29
Сайт: https://rdxgym.com.ua
Телефон: (097)5746686; (066)8605395; (093)5690529
E-mail: info@rdxgym.com.ua
Наявність басейну: немає

STATUS
Адреса: вулиця Садовий проїзд, 2а
Сайт: http://statusgym.blogspot.com
Телефон: (057)7787284; (067)5797016
Наявність басейну: немає

TETRA
Адреса: вулиця Сумська, 85
Сайт: http://tetraclub.com.ua
Телефон: (057)7660202
Наявність басейну: є

XEON
Адреса: проспект Московський, 273к
Сайт: http://clubxeon.wixsite.com/xeon
Телефон: (098)2847883; (097)5333880; (066)5150918
E-mail: clubxeon@mail.ru
Наявність басейну: немає

YOD
Адреса: вулиця Клочківська, 173
Сайт: http://yodsportclub.com
Телефон: (095)6436969; (073)6436969; (068)6436969
E-mail: yod@yodsportclub.com
Наявність басейну: немає

ZEUS
Адреса: проспект Гагаріна, 20
Сайт: http://zeus.kharkov.ua
Телефон: (057)7816871; (094)9779871
E-mail: zeustrener@gmail.com
Наявність басейну: немає

АКВАРІУМ
Адреса: вулиця Яроша, 35
Телефон: (057)7807048; (050)1352809; (097)9833384
E-mail: aquarium-sport@mail.ru
Наявність басейну: немає

АКС СПОРТ
Адреса: проспект Ювілейний, 54
Телефон: (057)7584357
Наявність басейну: немає

БЕАТРІС
Адреса: вулиця Пушкінська, 44
Сайт: http://beatris.com.ua
Телефон: (057)7064580; (057)7064590
Наявність басейну: є

ВОЛНА
Адреса: вулиця Астрономічна, 7а
Сайт: http://clubvolna.com.ua
Телефон: (057)3150013; (050)4033400; (093)4033400
E-mail: aquapark-volna@ukr.net
Наявність басейну: є

МІСТО СПОРТУ
Адреса: вулиця Клочківська, 190а
Сайт: http://mistofitness.com
Телефон: (057)7581704
E-mail: info@mistofitness.com
Наявність басейну: є

ПЛАНЕТА
Адреса: вулиця Костичева, 29
Сайт: http://planeta-sporta.kh.ua
Телефон: (057)7212220; (057)7554710
E-mail: info@planeta-sporta.kh.ua
Наявність басейну: є

СПОРТ & КОРТ
Адреса: вулиця Дмитрівська, 12
Сайт: http://sportcourt.com.ua
Телефон: (057)7525875; (057)7525872
E-mail: okudoyarov@mail.ru
Наявність басейну: немає

УНІФЕХТ
Адреса: провулок Яроша, 14
Сайт: http://unifeht.net
Телефон: (067)5742822; (057)3402101; (057)3402701
E-mail: info@unifeht.net
Наявність басейну: є
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ФОРМА
Адреса: вулиця Героїв Праці, 9
Сайт: http://forma.net.ua
Телефон: (057)7626854; (057)7626864
E-mail: mvs@forma.net.ua
Наявність басейну: немає

ХЕРСОН
X-LIFE

Адреса: вулиця Тираспольська, 1
Сайт: http://x-life.ks.ua
Телефон: (066)6097763
E-mail: info@x-life.ks.ua
Наявність басейну: немає

АЛЬКОР
Адреса: вулиця Богуна, 76
Сайт: http://fitnesclub.ks.ua
Телефон: (095)4903381; (0552)292131
Наявність басейну: є

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
SHPARK GYM

Адреса: вулиця Тернопільська, 34
Сайт: http://www.shpak-gym.com
Телефон: (0382)670449
Наявність басейну: немає

АКУЛА
Адреса: провулок Ювілейний, 180
Сайт: http://akula-club.km.ua/
Телефон: (0382)740750
Наявність басейну: немає

ЕПІЦЕНТР
Адреса: вулиця Чорновола, 88
Сайт: https://www.facebook.com/EpicentrKhm/
Телефон: (067)8264539
Наявність басейну: немає

ЧЕРКАСИ
ATLANTIS

Адреса: вулиця Маршала Красовського, 8
Сайт: http://atlantis.ck.ua
Телефон: (0472)635905; (093)2117853
E-mail: skatlantis@gmail.com
Наявність басейну: немає

MATRIX SPORTCLUB
Адреса: вулиця Героїв Дніпра, 23
Сайт: http://matrix-sportclub.ck.ua
Телефон: (0472)314343; (067)2314343
Наявність басейну: немає

МАНЕЖ
Адреса: вулиця Пастерівська, 102/1
Телефон: (0472)638606
Наявність басейну: немає

 ЦЕЗАР
Адреса: вулиця Добровольського, 1/2
Сайт: http://cezar.ck.ua
Телефон: (0472)739906; (050)4646336
E-mail: cezar@tech.rostok.cc
Наявність басейну: є

ЧЕРНІГІВ
C’MON

Адреса: вулиця Гонча, 82
Сайт: https://cmon.com.ua
Телефон: (097)0960000
E-mail: info@cmon.com.ua
Наявність басейну: немає

DESNA AQUA SPORT
Адреса: проспект Перемоги, 34
Сайт: http://aqua-sport.com.ua/
Телефон: (0462)603593; (097)8803535 
E-mail: office@aqua-sport.com.ua
Наявність басейну: немає

ЧОРНОМОРСЬК
БАСТІОН

Адреса: вулиця Олександрійська, 77
Сайт: http://sok.bastiongroup.com.ua/
Телефон: (068)2118588
E-mail: ifbb_chernomorsk@i.ua
Наявність басейну: немає
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Бердичів
•	ЄвроСпорт

Бердянськ
•	Doping
•	Водник

Берегове
•	Magnum

Біла Церква
•	Lady fitnes
•	Атлет
•	Нью Спарта
•	Тонус

Білгород-
Дністровський
•	Імперія
•	Магніт
•	Тайфун

Бориспіль
•	PulsarFitness
•	Sien
•	Starfit

Бровари
•	Adrenalin
•	Bravo
•	Goll Gym
•	Sport-Hub Bright
•	Total Fitness
•	Бодіфлекс
•	Витязь
•	Качалочка
•	Кузня
•	Тонус
•	Шалена білка

Васильків
•	Energy
•	Зоряний

Вишгород
•	Felicita
•	Gladiator
•	Кристал
•	ТехноФіт

Вишневе
•	Fil’s Fit
•	LiderGym
•	Акварелі
•	Атон
•	Олiмп

Вінниця
•	Beauty-life
•	Fit 24
•	Fit-Life
•	Fitness House
•	Fitness Time
•	GymFit+
•	Next Level
•	Sakura
•	SportaVita
•	Авангард
•	Аквамарин
•	Атлант
•	Атом
•	Віто
•	Всюди
•	Вулкан
•	Добродій
•	Легіонер
•	Максимус
•	Нокаут
•	Південь неба

•	Хард жим

Горішні Плавні
•	Lifestyle
•	Олімп
•	Сила і Грація

Дніпро
•	Art Sport
•	Art-Fit
•	Athlethic Build
•	BLaS CrossFit Area
•	Body Mania
•	COK
•	DELTA
•	Dragon CF
•	Fanat
•	FC-Anna
•	Galaxy Gym
•	Hels Gym
•	Kangoo Club
•	LeoGym
•	MasterFit
•	Maximum
•	Maximus
•	PRIDE
•	Prime
•	Soho
•	Sport city
•	Sports People
•	Адреналін
•	Актив-ТОП
•	Аполлон
•	Арена
•	Атлет
•	Богатир
•	Велена
•	Вітамін
•	Галатея
•	ГраFit

НЕМЕРЕЖЕВІ КЛУБИ 
(площею менше 1000 м2)
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•	Динаміка
•	Драйзер
•	Імпульс
•	Інтер Атлетика
•	КачALLка
•	Мегарон
•	Олена
•	Рельєф
•	Сапсан
•	Созідатель
•	Сонячний
•	Твій зал
•	Титан
•	Хелс

Дрогобич
•	Grand
•	Tytan

Житомир
•	BodyFit
•	Favoryt Gym
•	Fitnes-City
•	LIME fitness
•	SportFit
•	Yes sport
•	Адреналін
•	Андеграунд
•	Геркулес
•	Імпульс
•	Олімпія
•	Спорт & GO
•	Східний
•	Факел

Жовті Води
•	Sakura

Запоріжжя
•	5555
•	Active Lady
•	CRO77FIT
•	Fitnessland
•	JP Studio

•	PITBULL BOXING & GYM
•	S.W.A.T.
•	SAMSON
•	Sky hall
•	WellnessFit
•	Атлет
•	Ведмідь
•	Дельта
•	Динаміт
•	Імпульс
•	Клініка природної медицини
•	Манеж
•	Олексіївський
•	ОМ
•	Перемога
•	Перший легіон
•	Президент
•	Сахара
•	Саян
•	Сіті Джем
•	Три богатиря
•	Шанті

Івано-Франківськ
•	Aida Sport
•	Bodyguard
•	Bolder Gym
•	Cross Time
•	S Line
•	Sport Town
•	Tornado
•	Vasil Gym
•	Адам і Єва
•	Атлет
•	Вікінг
•	Діамант+
•	Здорова нація
•	Ідеал спорт
•	Інтер Атлетика
•	Лідер
•	Молодіжний
•	Прайм
•	Сектор
•	Спарта
•	Стимул

•	Форум
•	Штанга

Ізмаїл
•	Hollywood

Ірпінь
•	Champions Club
•	K4
•	Minigym
•	Motion
•	Press
•	Stimul
•	SUPERSET
•	Бойова Жаба
•	Тонус

Калуш
•	Forge muscles
•	Health club

Кам’янець-
Подільський
•	ELLADAsport
•	Royal Fit
•	Sport Family
•	Енерджі

Кам’янське
•	FiTBaZa
•	Sport city
•	Балу
•	Монтана
•	Прометей
•	Промінь
•	Рим
•	Фітнесс-плюс

Київ
•	ALPHA SPORT
•	Big Bear Gym
•	Body&Spirit
•	Bulldog Gym
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•	Doberman
•	Doctor FIT
•	Energy Gym
•	Etalon
•	Evolution Sport
•	Female Energy
•	Fildan Gym
•	Fit Shine
•	FitLine
•	Fitness 24h
•	Fitness City
•	Forward
•	Gladiator Gym
•	GraFit
•	Gym
•	Gym Planet
•	GYM4U
•	Hollywood
•	Igtex
•	Iron Skull Gym
•	La Femme
•	Lady Gym
•	Lemon-Fitness
•	M-Gym
•	Muscle Gym
•	MyPoleFit
•	National fitness&spa
•	Nolimits clubs Atmosfera
•	NRG-sport
•	Powersport
•	PROFIT
•	ReSart
•	Round
•	SEM
•	Smart Fitness
•	Sport city
•	Sport Studio
•	Sport Time
•	SportStar
•	Star Gym
•	Tiger Fitness
•	University Gym
•	Urban Gym
•	Zgym
•	Аватар

•	Аврора
•	Адреналін
•	Аквілон Спорт
•	Амбал
•	Атланти
•	Атлет
•	Атлетік-АС
•	Біг Мен
•	Бізон
•	Вікторія
•	Восход
•	Дельта
•	Діадема
•	Добро
•	Доміно
•	Еволюція
•	Ендорфін
•	Енергія-спорт
•	Зебра Спорт
•	Золоте яблуко
•	Качок
•	Київський президент
•	Кондор
•	Кремез
•	Лавр
•	Меридіан
•	Мікро Фітнес
•	Міцний Горішок
•	Наука-спорт
•	Носоріг
•	Олімп
•	Олімп (Веркон)
•	Олімпія Спорт
•	Папай
•	Печерський
•	Розтрусись
•	Росичі
•	Сакура Фіт
•	Сенсей
•	Спарта
•	Спорт АП
•	Стимул
•	ТИТАН
•	Тонус GYM
•	Укренергопром

•	Успіх
•	Фітнес Академія
•	Фітнес Ера
•	Фітнес Клас
•	Фітнес Цех
•	Фітнес-стиль

Коломия
•	Гармонiя
•	Кляштор
•	Тирлич

Конотоп
•	Vasil

Костянтинівка
•	Чемпіон

Краматорськ
•	Fitness Club MAX
•	Fitnеss Club
•	Selim
•	Мускул
•	Олімп
•	ТИТАН

Кременчук
•	Beauty-fit
•	Айсберг
•	Апельсин
•	Балу
•	МТ-Спорт
•	Нафтохімік
•	Спартак
•	Спурт
•	Титан
•	Тонус

Кривий Ріг
•	CrossFit
•	De Lavel
•	Dinamite GYM
•	Fit Day
•	Fitness Life



/71ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ФІТНЕС-ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2018 

•	Flex
•	New Power
•	Nova Forma
•	Power
•	PRIDE
•	Shape
•	SportFit
•	Аврора
•	Алігатор
•	Золотий кубок
•	Культ
•	Макс
•	Мотиватор
•	Ніка
•	Олімп
•	Реактив
•	Тонус
•	Цитрус
•	Штурм

Кропивницький
•	Energy
•	Fan Club
•	Power Fitness Club
•	Алекс
•	Драйв
•	Єлісаветград
•	Лідер
•	Олімп
•	Самсон
•	Сила

Лисичанськ
•	Evangelina
•	Енергія +

Лозова
•	Фараон

Луцьк
•	Energym
•	Pumper
•	Sport Time
•	Альфа Юніверс

•	Віпурі-кет
•	Драйв
•	Леофіт
•	Спорт лайн
•	Юніверс

Львів
•	ArmGO
•	FitFamily
•	Iron
•	Lviv Garage Gym
•	MYGYM&CROSS
•	SquashFit Center
•	Underground Gym
•	Vasil Gym
•	Айсидора
•	Апельсин
•	Атлантик
•	Богатир
•	Боско
•	Галла
•	Гладіатор
•	Дельфін
•	Екофітнес
•	Інтерспорт
•	Котигорошко
•	Кристал
•	Леофіт
•	Локомотив
•	Позитив
•	Прайд
•	Преміум
•	Пропорція
•	Ріо
•	СКА
•	Спартак
•	Три стихії
•	Форма
•	Чемпіон

Маріуполь
•	Fitness Life
•	Muscle Mania
•	Авіцена

•	Залізний спорт
•	Кінезис
•	Магнето
•	Місто спорту
•	Оранж+
•	Планета Фітнес
•	Салют
•	Свіжість
•	Селфіт
•	Спарта
•	Спорт і життя
•	Спортбаза
•	Спортивний напрям
•	Стимул
•	Фаворит
•	Цитрус
•	Чемпіон

Мелітополь
•	Flex
•	Арнольд
•	Атлетичний цех
•	Жива Сталь
•	Кайман
•	Континент
•	Розмарин
•	Спарта

Миколаїв
•	ARM STRONG GYM & FITNESS
•	Classic Fitness Club
•	FlyFitness GYM
•	Grand
•	L.One
•	MaxFit Gym
•	New SportLife
•	Sport House
•	Адреналін
•	Атлант
•	Атлантік-Саффарі
•	Енергія
•	Ілля Муромець
•	Клеопатра
•	Легіон
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•	Моноліт
•	Мураха
•	ПАЙФЕ - КЛУБ
•	Стимул
•	Тонус

Мирноград
•	МС+

Мукачево
•	Appolo Gym
•	D-Fitness
•	STATUS

Ніжин
•	Качалка
•	Шок жим

Нікополь
•	Pro Fit
•	Торнадо

Нова Каховка
•	Active
•	POWER GYM NK
•	Гарт
•	Прана

Нововолинськ
•	Актив

Новоград-Волинський
•	Europe Fitnes Klub

Новомосковськ
•	Super Body
•	Ф.О.К

Одеса
•	Atmosfera
•	Barbell Gym
•	Body D
•	Body Target

•	Bodylanguage gym
•	Fitnes Tiger
•	Fitness Time
•	Fitstyle
•	FRONT sportclub
•	GeneticA
•	GORILLA
•	Grafit Athletic
•	Green Tara
•	IRON MAN
•	Lady’s Class
•	Max
•	Nemo
•	NZT48
•	Platinum Fitness
•	Power Gym
•	Sport style
•	Stark
•	STEEL HEART
•	TITAN
•	Tribe
•	Аква
•	Анкл Боб
•	БАZa
•	Вітамін
•	Гранат
•	Джем
•	Домінанта
•	Залізяка і Бантики
•	Імперія
•	Ківі
•	Колібрі
•	Крила
•	Містраль
•	Многоборець
•	Норма-плюс
•	Олімп
•	Олімпік
•	ОСА
•	Пальміра Фіт
•	Радужний
•	Ріо
•	Сандов
•	Спартак
•	Стимул

•	Фея
•	Флексор
•	Халк
•	Язик тіла

Олександрія
•	OLYMPIC GYM
•	Формула

Охтирка
•	Адреналін
•	Чемпіон

Павлоград
•	Компас
•	Центр
•	Юність

Первомайськ
•	Alex
•	Platinum

Покровськ
•	Імпульс
•	МС+

Полтава
•	Everest GYM
•	MusCOOL
•	Space
•	Strong GYM
•	USLEGEND GYM
•	Баланс
•	Вітамін Сади
•	Класичний
•	Локомотив
•	Олімп
•	Позитив
•	Полтавамаш
•	Резонанс
•	Фітленд

Рівне
•	Arthur Gym
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•	THE HIVE GYM
•	Альфа
•	Візантія
•	Его
•	Екстрім
•	Еліт
•	Олімп
•	Фітнес Порт

Сєвєродонецьк
•	Арена
•	Дивалко
•	МАГМА
•	Скімен

Слов’янськ
•	Strong
•	Манго
•	Планета Спорт

Сміла
•	Athletic Gym
•	Olimpus

Стрий
•	Богатир

Суми
•	90-60-90
•	Adrenalin
•	Berserk
•	Griff
•	Harmony
•	Hollywood
•	Legion
•	Magic Time
•	Master Gym
•	Olimpia
•	Prime Gym
•	StAl’
•	Virtus Sport Club
•	Аполлон
•	Астрея
•	Атлант

•	Атлет
•	Атлетика
•	АЯКС
•	Максіма
•	Олімп
•	Раунд
•	Скіф

Тернопіль
•	Arena
•	Basement GYM
•	EGO GYM
•	Energy
•	Golden Gym
•	GYM200
•	Maximus
•	PoberGym
•	PowerGym
•	Vitamin Gym
•	Адреналін
•	Алігатор
•	Ватра
•	Гладіатор
•	Каруна
•	Колізей
•	Мега Жим
•	Олімп
•	Спарта
•	Текстильник

Ужгород
•	Fit Life
•	Maximus Gym
•	MIA Speedfitness - EMS
•	АЛЕКС ПРО
•	Дюна-95
•	Еталон
•	Карпати
•	Фанат

Умань
•	Вега
•	Здоров’я
•	Марі-Марі
•	Форум

Фастів
•	Energy Gym

Харків
•	AMD
•	Avalon
•	Bulldog Gym
•	CandyGym
•	Cocktail Fitness Club
•	Dynamite Gym
•	Energym
•	enjoy
•	Femina Line
•	FitLine
•	Forma-T
•	Gedeon
•	H2O
•	High Energy Club
•	Impulse
•	Labyrinth Gym
•	Maxximus
•	Military
•	Mountain
•	Reflex
•	Salamandra
•	Space fitnes
•	Spanna
•	SportZone
•	Time for
•	Адреналін
•	Атлет
•	Атлетикс
•	Балу
•	Галактика
•	Гранат
•	Графіт
•	Джин
•	Запорожець
•	Зірковий
•	Імператор
•	Кентавр
•	Кондиціонер
•	НЕО
•	Ніагара
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•	Ньютон
•	Олімп
•	Пароход
•	Планета+
•	Профі
•	Сокіл
•	Спортивний Стиль
•	Старт
•	Стимул
•	Хаммер
•	Хмарочос
•	Юнона

Херсон
•	Fitnes Club
•	Hammer
•	Leo
•	Premier
•	Prime
•	Pumping Light
•	Rest
•	Sport Family
•	Strong
•	Аврора
•	Арнольд
•	Атлант
•	Атлетика
•	Максимум
•	Норма-спорт
•	Пампінг
•	Планета Спорт
•	Спарта
•	Таурус
•	Ф1
•	Фаворит

Хмельницький
•	Body Life
•	BullDozer
•	DANCE WITH ME
•	Evolution
•	Gladiator Gym
•	Litium
•	Miami Beach

•	БАМБУК
•	Грація
•	КОНФЕРМАТ
•	Кристал
•	Панда
•	Спарта
•	Шмель

Черкаси
•	2012
•	3х4
•	BLESS
•	Chicago
•	Dnipro Plaza
•	FTC
•	Lady Fit
•	Plazma-Gym
•	Pulse Gym
•	Star
•	Win Gym
•	Спарта
•	Спартак
•	Спорт - Плюс
•	Спорт Клуб 2012
•	Тонус

Чернівці
•	BAZA
•	Bodyrock
•	Energy
•	Fitness Life
•	Modus Vivendi
•	Muscle House
•	Panteon
•	PowerGym
•	Vaviloff
•	Авангард
•	Аполлон
•	Бункер
•	Еліт
•	Монстр Мускул
•	Спарта
•	Стимул
•	Титан

Чернігів
•	Fitnes FOX
•	Fitness+
•	Golden Sport
•	Kozak GYM
•	Olympia Sports
•	Ай да я
•	Еллада
•	Імпульс
•	Кисіль
•	Майстер Клас
•	Народний
•	Планета здоров’я
•	Чемпіон

Чорноморськ
•	Бастіон
•	Fanat
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