
МЕРЕЖА 
спеціалізованих закладів, установ та організацій,   

що працюють у сфері попередження насильства в сім’ї  
 у Запорізькій області 

 
№ 

п/

п 

Назва 

установи, 

закладу, 

служби, 

організації 

Підпорядкування Адреса, телефони, e-mail, 

сайт, керівник установи, 

закладу, служби, 

організації 

Режим роботи, послуги, які 

надають установи, закладу, 

служби, організації 

1 2 3 5 6 

1. Комунальний 

заклад 

«Запорізький 

обласний 

центр 

соціально-

психологічної 

допомоги» 

Запорізької 

обласної ради 

Запорізька обласна 

рада, Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрац

ії за галузевою 

спрямованістю 

69104, м. Запоріжжя,  

вул. Північнокільцева, 22а  

тел. (061)2138820, 

(061)2138821,  

e-mail: kriziscentr@ukr.net; 

 

В.о. директора Шахарова 

Олеся Олександрівна 

Режим роботи: цілодобовий,  

фахівці з 9.00 до 18.00  

Послуги: психологічні, 

соціально-педагогічні, 

юридичні, тимчасового 

притулку, соціально-

побутові, соціально-медичні, 

інформаційні  

2. Комунальний 

заклад 

«Запорізький 

обласний 

центр 

соціально-

психологічної 

реабілітації  

дітей» 

Запорізької 

обласної ради 

Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрац

ії, 

1999 рік (як 

притулок для дітей) 

2011 рік – 

перепрофілювання 

діяльності в центр 

69093 

м. Запоріжжя,  

вул. Узбекистанська, 13  

тел.(061) 223-66-93 

zap_crd@mail.ru 

 

Директор: Кучер  

Ольга Миколаївна 

Режим роботи: 8.00 – 17.00  

Послуги: надання дітям 

комплексної соціальної, 

психологічної, педагогічної, 

медичної та інших видів 

допомоги; проведення 

психолого-педагогічної 

корекції з урахуванням 

індивідуальних потреб 

кожної дитини 

3. Запорізька 

обласна 

громадська 

організація 

«Об’єднання 

психологів, 

психоаналітикі

в 

«ВЗАЄМОДІЯ

» 

- 69104,  

м. Запоріжжя,  

вул. Комарова, 25а, кв.17. 

 

Голова правління: 

Куратченко Ірина 

Євгеніївна 

Режим роботи: з 9.00 до 

18.00 

Послуги: психологічні, 

соціально-педагогічні, 

правові, гуманітарні  

4. ТОВ 

«Південно-

Східний 

Інститут 

Психоаналізу» 

(кризовий 

центр) 

 69032,  

м. Запоріжжя 

пр. Металургів,23 

сайт: 

http://www.libido.org.ua/ 

e-mail: 

institut@libido.org.ua 

Тел.: (061) 701-67-57,  

(095) 230-36-37  

Режим роботи: 10.00-21.00 

Кризовий центр, 

діагностика, психологічні 

консультації, корекційні 

програми 

http://www.libido.org.ua/
mailto:institut@libido.org.ua
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Керівник інституту: 

Світозарова Світлана 

Василівна, керівник 

кризового центру: Шкаріна 

Оксана Володимирівна, 

тел. (050)6183783, 

(068)3899329 

5. Благодійна 

установа 

„Жіночий 

кризовий 

центр 

„Гармонія” 

 

- м. Запоріжжя,  

вул. Рекордная 9 а 

 

Директор – Лазарева 

Тетяна Петрівна 

Послуги: 

інформаційні,соціально-

педагогічні, психологічні  

6. Товариство 

Червоного 

Хреста 

України 

Запорізька 

обласна 

організація 

- 69063  

Запоріжжя, 

вул. Горького 4 а,  

тел.: (061) 764-28-92 

 

Директор - Сілін  

Костянтин Олексійович 

Послуги: 

- профілактика 

- соціальна інтеграція та 

реінтеграція 

7. Благодійний 

фонд 

«Сподівання» 

- м. Запоріжжя, 

Орджонікідзевський   р-н, 

вул. Сергія Тюленіна 23, 

тел.: (061) 224-07-64 

Директор - Наталья 

Доценко 

Послуги: 

- профілактика 

- соціальна інтеграція та 

реінтеграція 

8. Пологівська 

районна 

благодійна 

організація 

«Любов 

ближнього» 

- м. Пологи,  

вул.Толстого, 84 

тел.: 098- 57-55-688  

 

Директор- Устінцев  

Микола Євгенович 

Послуги: 

-соціальна реабілітація 

-надання притулку 

(перебування особи до 30 діб) 

 

9 Другий 

запорізький 

місцевий центр 

з надання 

безоплатної 

вторинної 

правової 

допомоги 

- м. Запоріжжя, 

майдан Профспілок, 5 

(каб.114)  

(099) 0450079, 

(050)3220255  

Директор - Витько Сергій 

Григорович 

 

Послуги: 

- правова допомога, що 

надається для захисту прав 

людини в суді за рахунок 

коштів Державного бюджету 

України 

10 Благодійна 

організація 

«Благодійний 

фонд «Все 

можливо» 

 

 

 

Організація працює 

відповідно до 

Закону України 

«Про благодійну 

діяльність та 

благодійні 

організації 

72313, 

м. Мелітополь,  

просп. 50-річчя Перемоги, 

28, офіс 205, 

тел.: (067)61 27 252 

e-mail: 

vse_vozmogno@ukr.net 

 

Голова Правління - 

Овсяннікова О.Г. 

Режим роботи: понеділок – 

п’ятниця з 09:00 до 17:00. 

Послуги надаються 

відповідно до Статуту 

організації БО «БФ «Все 

можливо», а саме: 

інформаційні, соціально-

психологічні, соціально-

педагогічні; впровадження 

корекційних програм для 

осіб, які вчинили насильство 

в сім`ї 

mailto:vse_vozmogno@ukr.net
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11 Комунальний 

заклад 

“Обласний 

соціальний 

центр матері та 

дитини” 

Служба у справах 

дітей Запорізької 

обласної державної 

адміністрації 

 Режим роботи:: з 8.00 до 

17.00 та цілодобово працює 

черговий 

12 Комунальний 

заклад 

«Пологівський 

обласний 

центр 

соціально-

психологічної 

реабілітації 

дітей» 

Запорізької 

обласної ради 

Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрац

ії 

Запорізька область, 70600, 

м. Пологи, вул. Суворова, 4 

 

тел.(265)2-32-29, 

 

adpol097@ukrpost.ua 

 

Директор: Сімоненко 

Людмила Василівна  

Режим роботи: 8.00 -17.00 

Послуги: надання дітям 

комплексної соціальної, 

психологічної, педагогічної, 

медичної та інших видів 

допомоги; проведення 

психолого-педагогічної 

корекції з урахуванням 

індивідуальних потреб 

кожної дитини 

13 Комунальний 

заклад 

«Оріхівський 

обласний 

центр 

соціально-

психологічної 

реабілітації 

дітей» 

Запорізької 

обласної ради 

Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрац

ії 

Запорізька область, 70500, 

м. Оріхів,  

вул. Запорізька, 28 

 

тел. (241)4-40-10 

 

priyt.orihiv@meta.ua 

 

Директор: Пермякова  

Антоніна Станіславівна 

Режим роботи: 8.00 – 17.00 

Послуги: надання дітям 

комплексної соціальної, 

психологічної, педагогічної, 

медичної та інших видів 

допомоги; проведення 

психолого-педагогічної 

корекції з урахуванням 

індивідуальних потреб 

кожної дитини 

14 Комунальний 

заклад 

«Мелітопольсь

кий обласний 

центр 

соціально-

психологічної 

реабілітації 

дітей» 

Запорізької 

обласної ради 

Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрац

ії 

Запорізька область, 72301, 

м. Мелітополь,  

Другий провулок Чехова, 

33-а 

тел. (292) 6-14-42 

detpriyt@yandex.ru 

 

Директор: Власенкова 

Лариса Миколаївна 

Режим роботи: 8.00 – 17.00 

Послуги: надання дітям 

комплексної соціальної, 

психологічної, педагогічної, 

медичної та інших видів 

допомоги; проведення 

психолого-педагогічної 

корекції з урахуванням 

індивідуальних потреб 

кожної дитини 

15 Комунальний 

заклад 

«Мирненський 

обласний 

центр 

соціально-

психологічної 

реабілітації 

дітей» 

Запорізької 

обласної ради 

Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрац

ії 

Запорізька область, 72350, 

смт. Мирне,  

вул. Комсомольська, 14-а 

тел. (294) 9-47-55 

mirnoe_priut@mail.ru 

адреса сайту: 

https://sites.googl.com/site/ 

mirnenskiycentr 

 

Директор: Слободян Петро 

Васильович 

Режим роботи: 8.00 – 17.00 

Послуги: надання дітям 

комплексної соціальної, 

психологічної, педагогічної, 

медичної та інших видів 

допомоги; проведення 

психолого-педагогічної 

корекції з урахуванням 

індивідуальних потреб 

кожної дитини 

 

 

 
 


