
                        

Адреса реабілітаційної 

установи, закладу 

охорони здоров’я 

телефон, телефон/факс електронна пошта веб-сайт

діти з 

інвалідністю 

(зазначити вікову 

категорію)

діти віком до 3 

років включно, які 

належать до групи 

ризику щодо 

отримання 

інвалідності (з 

метою 

особи з 

інвалідністю 

(старше 18 років) 

(зазначити вікову 

категорію)

амбулаторно стаціонарно
амбулаторно/ст

аціонарно

усіх 

нозологічн

их форм 

захворюван

ня

з 

ураженням 

опорно-

рухового 

апарату

з ураженням центральної і 

периферичної нервової 

системи (зазначити, чи 

надаються послуги дітям з 

ДЦП) 

з психічними захворюваннями 

та розумовою відсталістю 

(зазначити, чи надаються 

послуги дітям із синдромом 

Дауна, із Аутизмом) 

з ураженням 

органів слуху

з ураженням 

органів зору

з 

ураженням 

внутрішніх 

органів

з 

онкологічним

и 

захворювання

ми

комплексної 

реабілітації

з медичної 

реабілітації

з фізичної 

реабілітації

з соціальної  

реабілітації

з психологічно-

педагогічної 

реабілітації

з професійної 

реабілітації

з трудової 

реабілітації

з фізкультурно-

спортивної 

реабілітації

послуги раннього втручання для 

дітей віком до 3 років включно, які 

належать до групи ризику щодо 

отримання інвалідності (з метою 

попередження інвалідності)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 Кіровоградська

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"АПРІКА"

ТОВ "АПРІКА" 30567346

АГ № 603335, 

з 07.10.2011 

безстрокова

Бондарчук 

Сергій Павлович

25006, 

Кіровоградська  

область, м. 

Кропивницький, вул. 

Велика 

Перспективна, буд. 

28

0504874080 prudkun@ukr.net  - до 18 років так

інші особи 

віком з 18 

років з 

ураженням 

опорно-

рухового 

апарату та 

центральної і 

периферичної 

нервової 

системи; 

хвороби 

дихальної 

системи; 

захворювання 

кишково-

шлункового 

тракту; 

сечостатевої 

системи

так ні ні

Цілорічний, з 8.00 

до 18.00 год, 

вихідний - неділя

ні так так ні ні ні так ні ні так так ні ні ні ні ні так

2 Чернігівська

заклад охорони здоров'я 

"Центр комплексноъ 

реабілітації дітей з 

інвалідністю 

"Відродження"

заклад охорони 

здоров'я "Центр 

"Відродження"

26107847

Ліцензія МОЗ  

серія АВ № 

526019 від 

04.02.2010 - 

безтерміново

Зенченко Наталія 

Леонідівна

вул. Доценка, 34, м. 

Чернігів, 14032
(0462)              952226

wipcentr@cg.ukrtel.net, 

revival.centre@ukr.net
http://rcn.org.ua до 18 років так ні так так так цілорічний ні так так

так, якщо важкий стан 

дитини не загрожує 

самій дитині або 

оточуючим її людям

ні ні ні ні так так так так так ні ні ні так

3 м. Київ
Приватне підприємство 

«Центр стимуляції мозку»

ПП «Центр стимуляції 

мозку»
38536598

Ліцензія МОЗ 

України Серія 

АЕ №282410 

від 19 грудня 

2013 р. 

безстроково 

Реєстраційне 

досьє від 

25.10.2019р. 

№712/0/14-19 

(сканкопії 

додаються)

Кіян Олександр 

Сергійович, 044 

364 20 04

04208, м. Київ, пр-т 

Василя Порика 13-Б
044 364 20 04 centermindst@gmail.com mind-stimulation.com без обмежень без обмежень без обмежень так ні ні

Режим роботи 

(зазначити, 

наприклад – 

цілорічний, або 

період) 

Цілорічний,

пн-пт з 9:00 до 

19:00, сб-нд з 9:00 

до 17:00

ні так так так ні ні ні ні ні так так так так ні ні ні так

4 м. Київ

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Центр 

Пріоритет»

ТОВ «Центр 

Пріоритет»
41940203

Реєстраційне 

досьє від 

29.03.2018р. 

№2903/29-М 

(затверджено 

наказом МОЗ 

України від 

05.04.2018р. № 

622) 

Кіян Олександр 

Сергійович, 044 

364 20 04

04208, м. Київ, пр-т 

Василя Порика 13-Б
044 364 20 04 centermindst@gmail.com mind-stimulation.com без обмежень без обмежень без обмежень так ні ні

Режим роботи 

(зазначити, 

наприклад – 

цілорічний, або 

період) 

Цілорічний,

пн-пт з 9:00 до 

19:00, сб-нд з 9:00 

до 17:00

ні так так так ні ні ні ні ні так так так так ні ні ні так

5 м. Київ

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЦЕНТР ВІДНОВЛЕННЯ 

ФІЗИЧНИХ ФУНКЦІЙ 

ДИТИНИ"

САМОТУЖКА 42031240

Наказ МОЗ 

№2055 від 

09.10.19р.

Івчатов Андрій 

Валерійович

03028, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА 

КИТАЇВСЬКА, 

будинок 53

+380964000392, 

+380673265259
an.ivchatov@gmail.com http://www.samotuzhka.com.ua від 1 до 18 від 0 до 3 18-99 так ні так цілорічний так так

так (послуги 

надаються дітям з 

ДЦП)

так (послуги надаються 

дітям із синдромом 

Дауна, аутизмом)

так так так так ні так так так так ні ні так так

6 м. Бориспіль
Центр реабілітації дитини 

"Вікторія"
ЦРД "Вікторія" 42188351

наказ МОЗ від 

27.06.2018 

№1223

Шишкова 

Світлана Львівна

08301, Київська обл., 

м. Бориспіль, вул. В. 

Момота 42

099-720-70-78 

(адміністратор, для 

запису на курс 

реабілітації)067-353-62-

42 (юрист, для 

укладення договору)

admincrd2018@ukr.net www.viktoriya-center.com 0-18 років так ні так ні ні цілорічний ні так так так ні ні ні ні так так так так так ні ні так так

 

7 м. Черкаси

 Комунальне некомерційне 

підприємство "Черкаська 

міська реабілітаційно-

оздоровча поліклініка 

"Астра" 

КНП"ЧМРОП "Астра" 21355546

Серія АГ № 

597565 від 

16.02.2012 р.

директор 

Волощенко Ірина 

Василівна

м.Черкаси, 

вул.Гоголя, буд.368
(0472) 311559 astra.roc@gmail.com http://astra.ck.ua/

від 1 до 18 

років

Від 1 міс. до 3 

років
ні так ні ні

цілорічний, крім 

періоду 

колективної 

відпустки (з 

15.07.2020 по 

01.09.2020)

ні так так із синдромом Дауна ні ні ні ні так так так так так ні ні ні так

10 Вінницька

Комунальне некомерційне 

підприємство «Липовецька 

обласна лікарня 

відновного лікування дітей 

з органічним ураженням 

центральної нервової 

системи, порушенням 

психіки і опорно-рухового 

апарату Вінницької 

Обласної Ради»

КНП «Липовецька 

обласна лікарня ВЛД 

ВОР»

05484505

Серія АГ, 

№603333, 

строк з 

30.09.2011р. 

(наказ МОЗ 

від 

30.09.2011р. 

№35)

Стецюк 

Людмила 

Миколаївна

22500 Вінницька 

обл., Липовецький р-

н, м. Липовець, вул. 

Пирогова, 36 

Тел../факс (04358) 2-13-

85 Тел.(04358) 2-14-85

doctor_lipov@i.ua                    

doctor_lipov@ukr.net

lolvld.lic.org.ua          

lipdoctor.org

з 6-ти 

місячного віку

обслуговуютьс

я

з 18 років по 60 

років зі 

збереженою 

функцією ходи

ні так ні цілорічний ні так так

Легкого ступеню 

розумової відсталості. 

Послуги дітям із 

синдромом Дауна 

надаються, із Аутизмом -

ні.

так так так ні так так так так так ні так ні так

11 Херсонська

Центр реабілітації та 

відпочинку АКВАРЕЛЬ 

ТОВ "Скадовськ-Аква"

Центр реабілітації ТОВ 

Скадовськ-Аква
37744051

№520 від 

16.05. 2017 

року 

Шурепов 

Олексій 

Андрійович

75700, Херсонська 

область, 

м.Скадовськ, 

вул.Поповича, 2Е

(05537)50505, 

(067)5750502
terapiyaskadovsk@ukr.net skadovsk.delfinarium.com.ua 3-18 ні так ні ні так травень-жовтень ні так так так ні ні ні ні так так так ні так ні ні ні ні

12 Київська

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Центр 

відновного лікування 

«Вільний рух»

ТОВ "ЦВЛ "Вільний 

рух"
41611271

Наказ МОЗ від 

16.12.2019 № 

2485

Арєф"єва 

Світлана 

Володимирівна

Київська область, м. 

Славутич, 

Бакинський 

квартал,б.15

050 263 61 53 vilniyruh@ukr.net
https://www.facebook.com/vilni

yruh/
0,6 - 18 років 0,6-3 років до 30 років 8.00-19.00 ні ні цілорічний ні так так

V, в тому числі дітям із 

синдромом Дауна, із 

Аутизмом

ні ні ні ні так ні так так так ні ні так так

13 м. Київ

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Центр 

фізичної реабілітації «Крок 

за Кроком»

ТОВ «ЦФР «Крок за 

Кроком»
40266013

Ліцензія МОЗ 

№ 369 від 

13.04.2016 

року

Ковальов Віталій 

Олександрович

вул. І.Дяченко, буд. 

20-В, оф.159,

м. Київ, 02088
+380 (44) 587-87-67 info@cfr-krok.ua http://www.cfr-krok.ua

від 3 місяців да 

18 років

від 3 років до 

18 років
без обмежень так ні ні цілорічний так так так так так так так так так так так так так так так так так

ні такні так так так ні ні ні ніні673834458 krivitskiy@ukr.net 0-17 так так ні ніні цілорічний так такні34420011
АГ, №600463 з 

24.05.2012 р. 

Низенко Оксана 

Леонідівна

29000,м.Хмельницьк

ий вул. Булаєнка, 51
Хмельницька9

Приватне підприємство 

Центр медичної 

реабілітації дітей-інвалідів 

“Апіс-Меліфіка”

ПП ЦР "Апіс-Меліфіка так

                                                                                                                          Перелік  реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю 

Контакти

Область

Повна назва реабілітаційної 

установи, закладу охорони 

здоров’я

Скорочена назва 

реабілітаційної установи, 

закладу охорони здоров’я

Код за ЕДРПОУ

Юридична: 61002, м. 

Харків, вул. 

Чернишевська, 

47/49, кв. 23 

Фактична: 61013, м. 

Харків, вул. 

Шевченка, 133

Інформація про надання  установою, закладом реабілітаційних заходів за основними нозологічними формами захворювання: (зазначити) Інформація про надання  установою, закладом реабілітаційних заходів за видами реабілітації: (зазначити)

Станом на 06.02.2020 р.

Категорії осіб, що обслуговує реабілітаційна установа, 

заклад охорони здоров’я (зазначити):
Режим реабілітації (зазначити): 

Режим роботи 

(зазначити, наприклад – 

цілорічний, або період) 

tomatiskharkov54@gmail.com www.uatomatis.com до 18 років

Ліцензія

Керівник (прізвище, 

ім’я , по батькові 

директора установи)

№

ні ні

Амбулаторно 

Понеділок-

П'ятниця 9-00/19-00 

Субота- 9-00/14-00 

Неділя -Вихідний 

8 м. Харків 2744818708 +38 067 189 5898

Фізична особа- 

підприємець Кушнірська 

Олена Євгенівна Центр 

"Томатіс-Україна" м. 

Харків         

Центр "Томатіс-

Україна" Кушнірської 

О.Є. м.Харків

Наказ № 2119 

від 21.10.2019 

Реєстраційне 

досьє № 

04/2609-М 

Кушнірська 

Олена Євгенівна
ні ні так так тактак так ні ні такобслуовує до 25 років амбулаторно ні так

надаютьс

я
так так так так

0 так

mailto:prudkun@ukr.net
mailto:wipcentr@cg.ukrtel.net
mailto:wipcentr@cg.ukrtel.net
http://rcn.org.ua/
mailto:centermindst@gmail.com
mailto:centermindst@gmail.com
mailto:an.ivchatov@gmail.com
http://www.samotuzhka.com.ua/
http://www.viktoriya-center.com/
mailto:astra.roc@gmail.com
http://astra.ck.ua/
mailto:doctor_lipov@i.ua
mailto:doctor_lipov@i.ua
mailto:terapiyaskadovsk@ukr.net
mailto:vilniyruh@ukr.net
https://www.facebook.com/vilniyruh/
https://www.facebook.com/vilniyruh/
mailto:info@cfr-krok.ua


14 Черкаська

КОМУНАЛЬНЕ 

НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА 

ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ», Центр реабілітації 

дітей з органічним 

ураженням нервової 

системи

КНП «ЧОДЛ 

Черкаської обласної 

ради»

37478567

Наказ МОЗ 

України від 

04.04.2019 

№726 «Про 

ліцензування 

медичної 

практики»,  

п.86 Переліку 

здобувачів 

ліцензій, за 

заявами яких 

прийнято 

рішення про 

отримання 

ліцензії на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

медичної 

практики.

Кондрацький 

Микола Іванович

м. Черкаси, вул. 30 

років Перемоги, буд. 

16

66-49-19 beby_doctor@ukr.net
http://www.oblbabyklinika.ck.u

a
0-18 років так ні ні так так цілорічний ні так так ні ні ні так ні так так так частково так ні ні ні так

15 Львівська

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Медичний центр фізичної 

терапії та медицини болю 

ІННОВО»

ТОВ «Медичний центр 

фізичної терапії та 

медицини болю 

ІННОВО»

38764131

серія АЕ № 

282471 від 26 

лютого 2014 р.

Пшик Ярополк 

Олегович

79034, м. Львів, вул. 

Василя Стуса, буд. 

37, офіс 2

info.kids@innovo.ua https:// innovo.ua 0-18 так до 30 років амбулаторно ні ні цілорічний так так так так так так так так так ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- так

16 м. Київ

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Медичний центр 

"Особливі"

ТОВ "МЦ"Особливі" 40833696

Наказ МОЗ 

України від 

07.09.2017 

№1059

Рижиков Т.Г.
04071, м.  Київ, вул. 

Хорива, 3а 

(044) 300-99-77     

(099)300-99-77      

(068)300-99-77      

(044)337-99-77

office@osoblyvi.com.ua https:// osoblyvi.com.ua до 12 років так ні так ні ні цілорічний ні так так так ні ні ні ні так так так так так ні ні ні так

18 м. Київ

Медичний реабілітаційний 

кабінет ФОП Андріяш 

Сергій Петрович

Медичний 

реабілітаційний кабінет 

"Андріяш"

3166019317

Ліцензія 

(Наказ МОЗ 

від 19.04.2018 

№762)

Андріяш Сергій 

Петрович

04210, м.Київ, вул. 

Героїв Сталінграду, 

20

(066) 706-17-20 Sergooandriyash@gmail.com www.andriyash.com
від 3 до 18 

років
ні ні так ні ні цілорічний ні так так ні ні ні ні ні ні так так ні так ні ні так ні

19 Одеська

Одеський обласний 

благодійний фонд 

реабілітації дітей-інвалідів 

"Майбутнє"

ООБФРДІ "Майбутнє" 24533439

АВ №526605, 

діє з 

11.03.2010 р.

Михайленко 

Вероніка 

Євгенівна

65048 Одеса,  вул. 

Пушкінська, 51

066-477-93-22;    048-

724-32-48;  048-722-11-

92

rehcentreangel@gmail.com www.rc.odessa.ua до 18 років так ні так так ні

цілорічний, за 

винятком 

відпускного 

періоду  (01 липня - 

11 серпня)

ні так
   + (у тому числі з 

ДЦП)
ні ні ні ні ні так так так так так ні ні ні так

20 Київська

Державний заклад 

"Український медичний 

центр реабілітації дітей з 

органічним ураженням 

нервової системи 

Міністерства охорони 

здоров'я України"

ДЗ «Укрмедцентр МОЗ 

України».
20072556

Ліцезія серія 

АЕ №197638 

від 21.06.2013 

року

Мартинюк 

Володимир 

Юрійович

04209, м. Київ, вул. 

Богатирська, 30
044-201-35-11 ukrmedcentr@gmail.com childneuro.gov.ua          

так                 (0-

18 років )
так ні так так ні

цілорічно окрім: з 1 

до 14 січня та   з  20 

липня  до 20 

серпня (щороку)

ні ні так ні ні ні ні ні так так так ні так ні ні ні так

21 Запорізька

Медичний центр 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю 

“Медлайф-777”

МЦ ТОВ "Медлайф-

777"
32765573

серія АГ, № 

602343, строк 

з 07.07.2011р

Ременюк Юрій 

Констянтинович 

+380974997985

м.Запоріжжя, 

вул.Перемоги, буд. 

87

+380672348700 reabilitacia@bigmir.net https://reabilitacia.com
з 3 місяців до 

18 років
так так так ні ні щорічний ні так так так так ні ні ні ні так так ні ні так так так так

22 Чернівецька

Медичний центр 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю 

“Аватаж”

МЦ ТОВ "Аватаж" 38807253

АЕ № 459065, 

від 

26.06.2014р.

Юсипчук Юрій 

Іванович 

+380974997985

м.Чернівці, 

вул.Комарова, 

буд.15

+380678559875 info@awatage.com http://awatage.cv.ua
з 3 місяців до 

18 років
так так так ні ні щорічний ні так так так так ні ні ні ні так так ні ні так так так так

23 м. Київ

Медичний центр 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Центр реабілітації дітей»

ТОВ "Центр реабілітації 

дітей"
39818161

Ліцезія  № 165 

від 10.03.2016 

року

Ліщинський 

Павло 

Степанович

Україна, 04209, м. 

Київ, вул. 

Богатирська, 30 

38 (044) 2013511; 067 

4089136                                                
ukrmedcentr2020@gmail.com http://childneuro.tilda.ws/tov

від 0,6 року до 

18 років
так ні

  

Пн – Пт: 15:00 

до 20:00

  субота, неділя: 

9:00 до 18:00

ні ні

  

Пн – Пт: 15:00 до 

20:00

  субота, неділя: 

9:00 до 18:00

ні так так так ні ні ні ні так так так так так так так так так

24 Чернівецька

Буковинський центр 

комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю 

«Особлива дитина»

БЦКРДІ «Особлива 

дитина»
35361392

№199 від 17 

березня 2016 

року

Закрутна Т Г

58032, м Чернівці, 

бульвар Героїв 

Крут,11

55-83-98 osditn.ch@gmail.com - до 18 років так ні так так  - період ні так так так ні так так ні так так так так так так ні ні так

25 Чернівецька

ОКНП "Буковинський 

центр відновного 

лікування та комплексної 

реабілтації дітей"

ОКНП "Буковинський 

центр відновного 

лікування та 

комплексної реабілітації 

дітей"

43349516

АЕ №   

5571617 від 

28.10.   2014р. 

Постійно

Казанський 

Антон Юрійович

58032 м.Чернівці 

Бульвар Героїв 

Крут, 11

0372

543549
rmcentr.ch@gmail.com

з 6 місяців до 

18 років 
так ні так так так цілорічний ні так так так ні ні ні ні так так так так так ні ні ні так

26 Харківська

Український  науково-

дослідний інститут 

протезування, 

протезобудування та 

відновлення 

працездатності

УкрНДІпротезування 3191680
Серія АВ № 

539021

Салєєва 

Антоніна 

Денисівна

м. Харків,           вул. 

Клочківська 339

(057)725-59-77; 725-59-

67
saleeva@ukr.net protez.eu так так так ні так ні 11 місяців ні так так ні ні ні ні ні так так так так так так так так так

27 Львівська

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Реабілітаційний центр 

"Еліта"

ТОВ "РЦ"Еліта" 13798761

серія АГ № 

602504 з 

21.07.2011р. 

Безстроково

Козявкіна 

Наталія 

Володимирівна

79019, м. Львів, пр. 

Чорновола, 45А
(032)231-75-05 center@elita.ua https://www.elita.ua до 18 років ні

від 18 років і 

старше
так ні ні цілорічний ні так так ні ні ні ні ні ні так так ні ні ні ні ні ні

28 Херсонська

Дочірнє піцдприємство 

"Санаторій для дітей з 

батьками "Скадовськ" 

приватного акціонерного 

товариства лікувально-

оздоровчих закладів 

профспілок України 

"Укрпрофоздоровниця"

ДП "СдДзБ"Скадовськ" 

ПрАТ 

"Укрпрофоздоровниця"

2648314

Ліцензія серія 

АВ № 565999 

видана 16 

вересня 2010 

р. Безстроково

Перець Марія 

Іванівна

75700, вул. 

Набережна,1 м. 

Скадовськ, 

Херсонська область 

(05537)5-24-93,5-23-27 S_skadovsk@ukr.net www.sanatoriy.skadovsk.net 4-18 років ні 18-65 років так так так
з травня по 

жовтень
ні ні так так ні ні так ні так так так ні так ні ні ні ні

29 Харківська

Комунальне некомерційне 

підприємство «Міська 

дитяча лікарня № 5» 

Харківської міської ради

КНП «МДЛ №  5» ХМР 02003528

Ліцензія на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

медичної 

практики 

(Наказ МОЗ 

України від 

20.09.  2018 р.  

№ 1706) - 

безстрокова

Головний лікар - 

Приходько 

Тетяна 

Михайлівна

61099,                            

м. Харків,               

вул. Танкопія, 43

тел./факс (057) 725-06-

82
hmdl-5@ukr.net 5detlik.city.kharkov.ua

Від 3 місяців 

до 18 років
ні ні ні ні

амбулаторно

/                

стаціонарно

Цілорічний ні ні

з ураженням 

центральної і 

периферичної 

нервової системи, 

включно з ДЦП

з психічними 

захворюваннями та 

розумовою відсталістю, 

включно з синдромом 

Дауна і Аутизмом

ні ні ні ні ні так так так так ні ні ні ні

30 Тернопільська

Комунальне некомерційне 

підприєхмство 

"Тернопільська міська 

дитяча комунальна 

лікарня"

КНП "ТМДКЛ" 4528442

Наказ МОЗ 

№1186 від 

21.06.2018

Артимович 

Андрій Іванович

М. Тернопіль, вул 

Клінічна, 1а 

тел. (0352)523498

     miskdut@ukr.net

https://tmdkl.te.ua/ua1596-

viddilennya-vidnovnogo-

likuvannya-centralna-poliklinika

до 18 років так ні так так ні Цілорічний так так так так ні ні ні так ні ні так ні ні ні ні ні так

Teл:    03247  6-52-00 clinic@kozyavkin.com так17 ні так так ні ніні ні нітак
від  0 до 18 

років

від  0 до 3 

років

від 18 років і 

старше
так такhttp://www.kozyavkin.com Львівська

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Міжнародна

реабілітаційна клініка  

Козявкіна»

ТОВ «Міжнародна

реабілітаційна клініка  

Козявкіна»
42179792

наказ МОЗ від 

26.07.2018 № 

1386

Козявкіна 

Наталія 

Володимирівна

82200, Львівська 

обл.,                             

м. Трускавець, вул. 

Помірецька, буд. 37

ні ні ніні нітак цілорічний ні так

mailto:beby_doctor@ukr.net
http://www.oblbabyklinika.ck.ua/
http://www.oblbabyklinika.ck.ua/
mailto:info.kids@innovo.ua
mailto:office@osoblyvi.com.ua
http://www.kozyavkin.com/
mailto:Sergooandriyash@gmail.com
http://www.andriyash.com/
mailto:rehcentreangel@gmail.com
http://www.rc.odessa.ua/
mailto:ukrmedcentr2020@gmail.com
http://childneuro.tilda.ws/tov
mailto:osditn.ch@gmail.com
mailto:rmcentr.ch@gmail.com
mailto:saleeva@ukr.net
mailto:center@elita.ua
https://www.elita.ua/
mailto:S_skadovsk@ukr.net
http://www.sanatoriy.skadovsk.net/
mailto:hmdl-5@ukr.net
mailto:miskdut@ukr.net
https://tmdkl.te.ua/ua1596-viddilennya-vidnovnogo-likuvannya-centralna-poliklinika
https://tmdkl.te.ua/ua1596-viddilennya-vidnovnogo-likuvannya-centralna-poliklinika
https://tmdkl.te.ua/ua1596-viddilennya-vidnovnogo-likuvannya-centralna-poliklinika
http://www.kozyavkin.com/


31 Запорізька

Запорізький обласний 

центр ранньої медико-

соціальної реабілітації 

дітей з органічним 

ураженням нервової 

системи та дітей з 

інвалідністю у складі 

комунальної установі 

«Запорізька обласна 

дитяча клінічна лікарня»  

Запорізької обласної ради, 

м. Запоріжжя.

КУ «ЗОКДЛ» ЗОР О5498737 АВ № 539148  

Волотко 

Людмила 

Олександрівна

пр.Соборний 

вул.Дніпровська 

вул.Олександрівська 

буд.70/21/47 

м.Запоріжжя 69063

(061)764-29-67

e-mail:zokdl@ukr.net   

zokdl@еmail.ua  

nevro_zokdl@ukr.net

http:// zokdl.zp.ua 0-18 так ні ні ні ні щорічний ні так так так ні ні так ні так так так ні так так ні ні так

33 Хмельницька

Приватне підприємство 

«Приватна поліклініка 

«Малятко Плюс»

ПП «Приватна 

поліклініка «Малятко 

Плюс»

37263866

АЕ №282398 

від 14.11.2013 

року

Карван Наталія 

Филимонівна

29000, 

м.Хмельницький,  

вул. Вайсера , б.12/1

380382707041   

380673728587
malyatkoplus@gmail.com

www.malyatko-plus.com  

www.malyatko-centr.com
від 0 до 18 р           так від 18 до 45 р так ні ні

з 9.00 до 19.00 крім 

неділі,  цілорічний
      так       так                так                    так       так       так        так ні       так        так      так       так        так ні       так       так                         так

34 м. Запоріжжя

Комунальний заклад вищої 

освіти "Хортицька 

національна навчально-

реабілітаційна академія" 

Запорізької обласної ради

Хортицька національна 

академія
22133718

№ 369 від 

13.04.2016 

року

Нечипоренко 

Валентина 

Василівна

69017, м. Запоріжжя, 

вул. Наукового 

містечка, 59

(0612)  832001 info@khnnra.zp.ua khnnra.edu.ua так так ні ні ні 8.00-19.00
10 місяців (крім 

липня, серпня)
так так так ні так так так так ні так так так так так ні ні ні

35 Тернопільська

КНП "Заліщицький 

дитячий центр медичної 

реабілітації" ТОР

КНП "Заліщицький 

ДЦМР" ТОР
3397050

09.10.2019 

№2056

Буринюк Петро 

Павлович

Тернопільська 

обл.,м.Заліщики, 

вул. 

Грушевського12

(03554)21460 zalokds@ukr.net 3 - 18 років ні ні ні так ні цілорічний ні так так ні ні ні ні ні ні так так ні ні ні ні ні ні

36 Одеська
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «КІНД»
ТОВ «КІНД» 40821675

№1067 від 

12.10.2016, 

безстрокова.

Панашенко 

Тетяна 

Миколаевна

65014, м.Одеса, вул. 

Жуковського, 10
(048) 783-03-23 Kind.reception@gmail.com kind.od.ua до 18 років так ні амбулаторно ні ні цілорічний ні так так так так так так ні так так ні ні так так ні так так

37 Одеська 

Державний заклад 

«Дитячий спеціалізований 

(спеціальний) клінічний 

санаторій «Хаджибей» 

Міністерства охорони 

здоров’я України

Дитячий санаторій 

«Хаджибей»
1982028

Ліцензія Серія 

АВ № 539033 

видана 8 

квітня 2010 

року

Тетяна 

Миколаївна 

Рудюк             

В.о. генерального 

директора 

Об’їзна дорога, 1,  м. 

Одеса, 67663
(0482) 308-440 hadjibey-odessa@ukr.net https://hadjibey-odessa.com.ua

Діти від 2х до 

18 років з 

органічним 

ураженням 

нервової 

системи

ні ні ні стаціонарно ні цілорічний ні ні
діти з органічним 

ураженням ЦНС 2-18 

років в т.ч. ДЦП

ні ні

діти 6-18 

років без 

грубих 

порушень

ні ні ні
медична 

реабілітація

фізична 

реабілітація
ні

психологічно-

педагогічна 

реабілітація

професійна 

реабілітація
ні ні ні

38 Львівська

Державна реабілітаційна 

установа "Центр 

комплексної реабілітації 

для осіб з інвалідністю 

"Галичина"

ДРУЦКРОІ "Галичина" 25248327
МОН серія АЕ 

№ 636952

Дунас Григорій 

Григорович

м. Львів. Вул. 

Хутолрівка,38
(032)-221-59-08 reabllvivua@gmail.com w.w.w.reabl.lviv.ua так ні так так ні ні цілорічний ні так так так так так так так так так так так так так так так ні

39 Одеська
Санаторій «Одеса» 

Служби безпеки України
Санаторій «Одеса» СБУ 20000025

Ліцензія МОЗ 

України на 

медичну практику 

Серія АГ 

№597370 від 

12.12.2011-

безстрокова. 

Рішення МОЗ № 

46 від 12.12.201

Тітов Герман 

Іванович

65067, м. Одеса, 

Французький 

бульвар, 52

(048)          7465144, 

766144
eago@ukr.net sanodesa.com.ua з 3-х років ні від 18 років ні ні так цілорічно ні так

так                                         

(у т.ч. з ДЦП та 

міодістрофія 

Дюшена)

так                                               

(у т.ч. із Аутизмом)
так так так ні так так так так так ні ні так ні

40 Волинська

Комунальне 

підприємство" волинське 

обласне дитяче 

територоріальне медичне 

об'єднання" Волинської 

обласної ради -Санаторій 

для дітей з батьками " 

Дачний"

Санаторій для дітей з 

батьками " Дачний"
21751226

№ 1946 від 

19.19.2019 

року

Ляшенко Сергій 

Васильович

юридична -43024.м. 

Луцьк ,просп. 

Відродження 30. 

Місце провадження 

діяльності- 45244, 

Волинська область, 

Ківерцівський 

район, с.Жабка, вул. 

Вишнева,25

За юрид адресом

0332 256171

За адресом санаторію

03365 97626

За юрид адресом

vodtmo2@gmail.com

За адресом санаторію

sanatorijdachne@ gmail.com

vodtmo.org.ua
від 2-х до 18 

років
так

ні, в санаторії 

на 30 ліжках 

перебувають 

батьки по 

супроводу 

дітей з 

інвалідністю

ні

стаціонарно 

цілодобово 

цілорічно

ні
цілорічно 

цілодобово

так, за 

формою 

033/о 

так так так так ні так ні так так так так так ні ні так так

41 Сумська

Комунальна установа 

Сумської обласної ради -

Сумський обласний центр 

комплексної реабілітації 

для дітей та осіб з 

інвалідністю

 Сумський обласний 

центр комплексної 

реабілітації для дітей та 

осіб з інвалідністю

23818588

Наказ 

Міністерства 

охорони 

здоров"я від 

28.09.2017       

№ 1183,                                 

реєстраційне 

досьє  від 

21.09.2017       

№ 2109/16-М

Сущенко Олена 

Миколаївна

фактична адреса: 

місто Суми, 

проспект Михайла 

Лушпи,           буд. № 

16,  40034; юридична 

адреса: село Рибці, 

Сумського району, 

Сумської області, 

42947

телефон/факс   (0542) 

603630, 788897
socr@dszn.sm.gov.ua www.kid.sumy.ua 0-18 так 18-25 так так так цілорічно ні так так

так, в т.ч. діти з 

синдромом Дауна,                

із Аутизмом

ні ні ні ні так так так так так ні ні ні так

42 Вінницька

Державна реабілітаційна 

установа "Центр 

комплексної реабілітації 

для дітей з 

інвалідністю"Промінь"

  ДРУЦКРДІ "Промінь" 25496212

Наказ МОЗ від 

25.05.2017 

№559 на 

безстрокову 

ліцензію, р/д 

від 17.05.2017 

№01/1705-М

Донець Віталій 

Григорович

21018 м.Вінниця,

вул.Владислава 

Городецького,10

(0432)67-27-30 promin1997@gmail.com drupromin.zzz.com.ua 0-18 так ні ні ні так цілорічний так так так так так так так так так так так так так ні так так так

так такДніпропетровська

Комунальне підприємство  

«Нікопольський медичний  

спеціалізований центр 

медико-соціальної 

реабілітації дітей» 

Дніпропетровської обласної 

ради»

КП  «Нікопольський 

медичний  

спеціалізований центр 

медико-соціальної 

реабілітації дітей» ДОР»

1987244

наказ МОЗ від 

04.11.2019 № 

2227 

Хмелєвська Ірина 

Володимирівна 

вул. Раїси Кириченко, 

20,  м. Нікополь, 

Дніпропетровська 

обл., 53210, Україна

https://nikopol-rehabilitation-

center.org  

від 2 міс. життя 

до 8 років
так ні ні ні ні32

(05662) 68-66-85 

(директор) / 050-525-21-

67 (директор)/ 099-032-

80-87 (тел. для запису)/ 

068-922-18-21 

(бухгалтерія)

nikopol.priyut@ukr.net  

(прийомна)/ 

irina.vh81@gmail.com 

(директор)/ 

priemdentik@gmail.com (для 

запису)

так. Надаються послуги у 

тому числі дітям із 

синдромом Дауна, із 

аутизмом.

при ураженні 

центральної 

нервової 

системи 

при ураженні 

центральної 

нервової 

системи 

ні ні так так так тактак ні ні так ні
Цілорічний/ 

стаціонарний 
ні
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