
Інформація щодо реабілітаційних установ сфери управління Міністерства соціальної політики України та сфери 
управління органів соціального захисту населення державної та комунальної форми власності, в яких надаються послуги 

із комплексної реабілітації (абілітації) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80   
 

станом на: 01.01.2019 

№
 Найменування реабілітаційної установи                                                                                                                 

(повна назва установи згідно з установчими 
документами)  
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Місцезнаходження реабілітаційної 
установи     Керівник реабілітаційної установи Контакти 

А Б В Г Д Е Є 

1 ДРУ "Центр комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю "Поділля" Мінсоцполітики  d 03.02.2005 Міністерство соціальної 

політики України 18.04.2005 21100, Вінницька обл., м. Вінниця, 
вул. Пирогова, буд. 135-А  Штогрин Роман Леонідович 

р.тел. (0432) 68-02-60 

  
м.тел. (096) 437-28-97 
e-mail: podilvrc@ukr.net  
www. podillyarehab.gov.ua 

 
 
2 

ДРУ "Центр комплексної реабілітації для дітей 
з інвалідністю "Промінь" Мінсоцполітики  d 22.05.1997 Міністерство соціальної 

політики України 22.05.1997 21018, Вінницька обл., м. Вінниця, 
вул. В.Городецького, буд. 10 Донець Віталій Григорович 

р.тел. (0432) 67-51-78               

  
  
м.тел.  
e-mail: promin1997@gmail.com  

www.   

3 ДРУ "Центр комплексної реабілітації для дітей 
з інвалідністю "Пролісок" Мінсоцполітики  d 28.02.2002 Міністерство соціальної 

політики України  28.02.2002 43026, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Кравчука, буд. 6  Бачинський Володимир Іванович 

р.тел.            

м.тел.           
e-mail: center_rd2006@ukr.net  

www.   

4 ДРУ "Центр комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю "Донбас" Мінсоцполітики d 16.01.2007 Міністерство соціальної 

політики України 27.01.2007 
84313, Донецька обл.,  
м. Краматорськ, б-р 
Машинобудівників, буд. 32 

Фоміна Світлана Олександрівна 

р.тел. (0626) 41-64-74 
м.тел. (050) 642-63-75 
e-mail: dmcpri@ukr.net  

www.   

5 ДРУ "Всеукраїнський центр реабілітації 
інвалідів "Віра, надія, любов" Мінсоцполітики  d 11.07.2012 Міністерство соціальної 

політики України 10.12.2012 
60523, Чернівецька обл., 
Герцаївський р-н, с. Банчени, 
урочище "Вознесенське" 

Жибчин Тетяна Василівна 

р.тел.                    03740) 2-17-33, 2-17-06 
 
м.тел.                   9 095) 474-83-25 
 
e-mail:            vira.nadija.ljubov@ukr.net 
 
www. 
  

          

6 
ДРУ "Всеукраїнський центр комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю" 
Мінсоцполітики  

d 23.05.2001 Міністерство соціальної 
політики України 03.12.2001 

07352, Київська обл., 
Вишгородський р-н, с. Лютіж, 
урочище "Туровча лісова -2" 

В.о. Гладка Ірина Вікторівна  

р.тел. (04596) 4-00-11, 4-00-10  
м.тел. (095) 531-93-86 
e-mail: vcpri@ukr.net 
www. vcpri.com.ua 

  

mailto:promin1997@gmail.com
mailto:promin1997@gmail.com
mailto:center_rd2006@ukr.net
mailto:dmcpri@ukr.net


7 ДРУ "Центр комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю "Галичина" Мінсоцполітики  d 18.10.1999 Міністерство соціальної 

політики України 28.12.2003 79070, Львівська обл., м. Львів, 
вул. Хуторівка, буд. 38 Дунас Григорій Григорович 

р.тел. (032) 221-59-08  
м.тел. (067) 673-11-51 
e-mail: reabllvivua@gmail.com 

www. reabl.iviv.ua  

  
  
  

8 ДРУ "Центр комплексної реабілітації для дітей 
з інвалідністю "Мрія" Мінсоцполітики  d 15.01.2002 Міністерство соціальної 

політики України 15.01.2002 
54055, Миколаївська обл.,  
м. Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 
буд. 55 

Шепель Олег Геннадійович 

р.тел. (0512) 47-45-15 
м.тел. (099) 609-33-35 
e-mail: dergkompleks@gmail.com 
www. dergkompleks.mk.ua 

  

  9 
 

КУ  "Обласний центр  комплексної реабілітації 
осіб з інвалідністю" Запорізької обласної 
ради 

o 06.11.2003 Запорізька обласна 
рада 06.11.2003 

71100, Запорізька обл.,  
м. Бердянськ, вул. Мічуріна,  
буд. 87 

Пейчев Дмитро Дмитрович 

р.тел. (06153) 7-07-41 
м.тел.   
e-mail: zotspri@ukr.net 

www. zotspri.net.ua 

10 
К3  "Запорізький обласний центр комплексної 
реабілітації дітей з інвалідністю"   
Запорізької обласної ради 

o 06.09.2007 Запорізька обласна 
рада 21.03.2009 

69034, Запорізька обл.,  
м. Запоріжжя,  
вул. Червонополянська, буд. 2, 
корп. 4 

Нішенко Олена Єгорівна 

р.тел. (061) 707-43-80 
м.тел.   
e-mail: kz_zocsrdi@i.ua 

www. 
 
 
 

11 КУ "Центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів" Бердянської міської ради m 01.12.2014 Бердянська міська рада  01.12.2014 

71100, Запорізька обл.,  
м. Бердянськ, вул. Європейська, 
буд. 68-А 

Грєбєнщикова Вероніка Петрівна 

р.тел. (61353) 2-71-71 
м.тел.   
e-mail: tercentr.k68@gmail.com 

www.   

12 КУ "Центр комплексної реабілітації для  дітей з 
інвалідністю" Приморської міської ради m 15.05.2010 Приморська міська 

рада  17.05.2010 
72102, Запорізька обл.,  
м. Приморськ, вул. Соборна,  
буд. 91-А 

Бєлова Ірина Іванівна 

р.тел. (06137) 7-05-13 
м.тел. (066) 105-28-56 
e-mail: csr-primorsk@ukr.net 

www.   

13 КУ  "Центр комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю" Мелітопольської міської ради m 04.01.2012 Мелітопольська міська 

рада 04.01.2012 
72311, Запорізька обл.,  
м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 
буд. 30 

Чорна Тетяна Георгіївна 

р.тел. (0619) 43-79-11 
м.тел. (096) 149-15-70 
e-mail: centr-melitopol@ukr.net  

www.   
 

Реабілітаційні установи забезпечують тимчасове або постійне перебування отримувачів, які мають відповідні медичні 
показання і потребують спеціальних умов, для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів. 

Особи та діти з інвалідністю можуть бути забезпечені реабілітаційними послугами  відповідно до Порядку надання окремим 
категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 
31.01.2007 № 80. Даний Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком 
до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із 
комплексної реабілітації (абілітації) в реабілітаційних установах лише комунальної та державної форми власності.  
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