
 

Перелік надавачів соціальних, медико-реабілітаційних та освітніх послуг в 

інклюзивному середовищі Шевченківського району м. Києва 

 

1. Надавачі соціальних послуг 
 

1.1. Державні та комунальні заклади 
 

№ Назва 

установи/закладу 

Види соціальних 

послуг, які 

надаються 

Цільові групи 

отримувачів 

соціальних 

послуг 

Пропус

кна 

спромо

жність                             
(за 

можливос

ті) 

Контакти (адреса, 

телефон, e-mail) 

Перелік 

районів, 

мешканці 

яких можуть 

отримати 

послугу 

1. Територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання 

соціальних 

послуг) 

Шевченківського 
району м. Києва 

- денний догляд - діти з 

інвалідністю 

- - вул. В.Василевської,                 

11-А, тел. 236 50 56 

 

shevtc_1@ukr.net 

Шевченківсь

кий район                  

м. Києва 

2. Шевченківський 

районний в місті 

Києві центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді  

 

- консультування; 

- соціальний 

супровід; 

- соціальна 

адаптація 

 

- діти та молодь з 

інвалідністю;  

-  сім’ї в яких 

виховуються 

діти та молодь з 

інвалідністю 

- - вул. Коперника, 10, 

тел. 489-55- 55 

- вул. Черняховського, 

12, тел.422-2549; 

 

shrcsssdm@meta.net 

Шевченківсь

кий район                

м. Києва 

3. Центр у справах 

сім’ї та жінок 

Шевченківського 

району м. Києва 

- психологічні 

групові та 

індивідуальні 

консультації та 

тренінгові робота 

для осіб, що 
зазнали 

насильство в 

сім’ї; 

- юридичні 

індивідуальні 

консультації з 

питань 

сімейного, 

житлового, 

цивільного, 

трудового 
законодавства 

- жертви 

домашнього 

насилля; 

- діти віком від 

3-х до  

16-ти років 
( в погодженні з 

батьками); 

- сімейні та 

родинні групи; 

- одинокі батькі 

та матері, які 

самостійно 

виховують 

дітей  

4545 

осіб  

(за 2017 

рік) 

- вул. Олени Теліги, 43, 

тел. 440-46-22,               

440-62-49 

 

lebedevacentr@gmail.com 

- пріоритет - 

мешканці 

Шевченківсь

кого району 

м. Києва; 

 
- надають 

послуги 

мешканцям 

інших 

районів  м. 

Києва де 

немає 

центрів з 

відповідними 

фахівцями. 

 

1.2. Громадські, благодійні, релігійні організації 
 

№ Назва організації Види соціальних 

послуг, які 

надаються 

Цільові групи 

отримувачів 

соціальних 

послуг 

Пропуск

на 

спромож

ність  
(за 

можливості

) 

Контакти (адреса, 

телефон,  

e-mail) 

Перелік 

районів, 

мешканці 

яких можуть 

отримати 

послугу 

1. Шевченківська 

районна 

організація 

інвалідів війни, 

Збройних Сил та 

- консультування  

осіб похилого 

віку; 

- натуральна 

допомога  

- особи 

похилого віку; 

- інваліди війни; 

- учасники 

бойових дій  

- - бульвар Шевченка, 

26/4, каб. 107,                      

тел. 234-35-10 

Шевченківсь

кий район                

м. Києва 

mailto:shevtc_1@ukr.net
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учасників бойових 

дій м. Києва 

2. Рада організацій 

ветеранів України 

Шевченківського 

району м. Києва 

- консультування  

осіб похилого 

віку; 

- натуральна 

допомога 

- особи 

похилого віку; 

- ветерани 

Другої світової 

війни; 

- інваліди війни; 
- ветерани праці; 

- учасники 

бойових дій 

Другої світової 

війни 

- - вул. Коперника, 10, 

тел. 483-46-48, 489-29-

23; 

 

shevradavet@ukr.net 

Шевченківсь

кий район                

м. Києва 

3. Громадська 

організація 

"Київська міська 

спілка ветеранів 

АТО 

Шевченківського 

району" 

- консультування; 

- юридична 

допомога 

 

- учасники АТО; 

- особи з 

інвалідністю з 

числа 

учасників 

АТО; 

- члени сімей 
учасників АТО 

- - проспект Перемоги, 66, 

тел. (073)-451-44-84 

Шевченківсь

кий район                

м. Києва 

4. Спілки ветеранів 

Афганістану 

Шевченківського 
району м. Києва 

«Місія» 

- консультування; 

- юридична 

допомога; 
- психологічна 

допомога 

 

- учасники 

бойових дій на 

території 
інших держав; 

- особи з 

інвалідністю з 

числа 

учасників 

бойових дій на 

території 

інших держав; 

- члени сімей 

учасників 

бойових дій на 

території 
інших держав 

- - вул. О. Гончара, 12, 

тел. 272  02 76,                          

400 56 88 

Шевченківсь

кий район                

м. Києва 

5. Координаційний 

центр об’єднання 

багатодітних сімей 

- консультування; 

- психологічна 

допомога; 

- натуральна 

допомога 

- багатодітні 

сім’ї;  

- діти  з 

багатодітних 

сімей,  які 

опинились в 

складних 

життєвих 

обставинах; 

- діти з 

інвалідністю з 
багатодітних 

сімей; 

- дорослі особи з 

інвалідністю з 

багатодітних 

сімей; 

- учасники АТО 

і їх члени сімей 

- - вул. Січових Стрільців, 

79, тел. 362-61-38  

 

 

Шевченківсь

кий район                

м. Києва 

6. Громадська 

організація «Союз 

інвалідів 

Чорнобиля 
Шевченківського 

району м. Києва» 

- консультування; 

- юридична 

допомога 

- особи 

постраждалі 

внаслідок 

аварії на 
Чорнобильські

й АЕС всіх 

категорій; 

- члени сімей 

осіб 

- - вул. Саратовська, 10, 

тел. 400-30-19 

Шевченківсь

кий район                

м. Києва 



постраждалі 

внаслідок 

аварії на 

Чорнобильські

й АЕС 

7. Громадська 

організація 

"Європейський 
захист прав 

інвалідів" 

- консультування; 

- юридична 

допомога; 
- реабілітація  

- діти, які 

опинились в 

складних 
життєвих 

обставинах; 

- діти з 

інвалідністю; 

- дорослі особи з 

інвалідністю; 

- учасники АТО 

і їх члени сімей 

- - вул. Туполєва, 20-Д, 

тел.  моб. 093 459 49 87 

- пріоритет - 

мешканці 

Шевченківс
ького 

району м. 

Києва; 

- надають 

послуги 

мешканцям 

інших 

районів м. 

Києва 

8. Спілка інвалідів 

«Співдружність»  

- консультування; 

- психологічна 

допомога; 
- натуральна 

допомога 

- особи з 

інвалідністю 

різних груп і 
категорій 

- - вул. Ольжича,  14-Б,                      

м. Київ, 04086,                          

тел. 453 90 92,                      
095 865 80 60 

Шевченківсь

кий район                

м. Києва 

 

 

2. Надавачі медико-реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю 

 

2.1. Державні та комунальні заклади 
 

№ Назва 

установи/закладу 

Види послуг, які 

надаються 

Цільові групи 

отримувачів 

послуг 

Контакти (адреса, 

телефон, e-mail) 

Перелік районів, 

мешканці яких 

можуть отримати 

послугу 

1 Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №1» 

Шевченківського 

району м. Києва 
(КНП «ЦПМСД                      

№ 1») 

- первинна медико-

санітарна 

допомога 

населення 

Шевченківського 

району та особи, 

які підписали 

декларації ( в тому 

числі: діти 

інваліди, дорослі 

особи з 
обмеженими 

можливостями, 

учасники АТО та  

члени їх сімей, 

особи постраждалі 

внаслідок аварії на 

Чорнобильській 

АЕС всіх 

категорій та ін.) 

- вул. Б. Хмельницького, 37 

т/ф 234-92-10 

chevchpol1@ukr.net 

shevchp1@health.kiev.ua 

 

структурні підрозділи: 

Амбулаторія ЗПСМ №1,  

Амбулаторія ЗПСМ №2 
 (вул. Б.Хмельницького,37) 

 тел.234-32-50; 

 

Амбулаторія ЗПСМ №3  

(вул. Коперника,29)  

тел. 483-29-17; 

 

Філія № 1 

 (вул. Б. Хмельницького, 46) 

234-55-69; 

 

Філія № 2, Амбулаторія № 1 
(вул.. Саксаганського, 100)  

 тел. 482-07-09; 

 

Амбулаторія ЗПСМ №2  

(вул. Ярославів Вал,6)                            

тел. 279-03-36; 

 

Філія № 3 

 (вул.. Зоологічна, 3) 

тел. 483-81-15  

Шевченківський 

район                               

м. Києва 

 ( та інші райони 

міста за умови 

підписання 

декларацій) 

2 Комунальне 

некомерційне 

- первинна медико-

санітарна 

- населення 

Шевченківськог

- вул. Пимоненка, 10 

тел/факс 484-07-96  

Шевченківський 

район                                  

mailto:chevchpol1@ukr.net
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підприємство 

«Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №2» 

Шевченківського 

району м. Києва 

допомога о району та 

особи, які 

підписали 

декларації ( в 

тому числі: діти 

інваліди, 

дорослі особи з 
обмеженими 

можливостями, 

учасники АТО 

та  члени їх 

сімей, особи 

постраждалі 

внаслідок аварії 

на 

Чорнобильській 

АЕС всіх 

категорій та ін.) 

shevchpol2@ukr.net 

 

Структурні підрозділи: 

Амбулаторія ЗПСМ №1  

(вул. М.Пимоненка,10) 

 тел.484-09-98; 

 
Амбулаторія ЗПСМ №2  

(вул. М.Пимоненка,10)  

тел. 484-06-95; 

 

Амбулаторія ЗПСМ №3  

(вул. М.Пимоненка,10)  

тел. 484-01-51; 

 

Амбулаторія ЗПСМ №4  

(вул. Татарська,1В)   

 тел. 482-01-41; 

 
Амбулаторія ЗПСМ №5  

(вул. Овруцька,23)                            

тел. 489-38-72 

 

Філія: 

Амбулаторія ЗПСМ №1  

(вул. Білоруська,11Б)                           

тел. 483-80-18 ; 

 

Амбулаторія ЗПСМ №2  

(вул. Білоруська,11Б)                          
тел. 489-06-25 

м. Києва 

 ( та інші райони 

міста за умови 

підписання 

декларацій) 

3 Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги №3» 

Шевченківського 

району м. Києва 

- первинна медико-

санітарна 

допомога 

- населення 

Шевченківськог

о району та 

особи, які 

підписали 

декларації ( в 

тому числі: діти 

інваліди, 

дорослі особи з 

обмеженими 

можливостями, 
учасники АТО 

та  члени їх 

сімей, особи 

постраждалі 

внаслідок аварії 

на 

Чорнобильській 

АЕС всіх 

категорій та ін.) 

- вул. Ризька, 1, тел./факс 

440-46-44, 

shevchpol3@ukr.net 

 

Структурні підрозділи: 

Амбулаторія № № 1, 2, 4 

(вул. Ризька, 1) 

 тел. 440-66-17; 

 

Амбулаторія № 3 

(вул.. О. Теліги, 9)  
тел. 360-44-72; 

 

Філія № 1 

 амбулаторії № 1, 2  

вул. Щербаківського, 70, 

тел.. 400-20-85; 

 

Амбулаторія № 4 

 вул. Баумана, 255/29, 

 тел 361-68-95; 

 

Філія № 2  
амбулаторії №№ 1, 2 

 вул. Ольжича, 16  

тел. 440-64-44; 

 

Філія № 3  

амбулаторії №№ 1,2, 3  

  вул. Салютна, 23,  

 тел. 400-01-80 

Шевченківський 

район                                   

м. Києва 

 ( та інші райони 

міста за умови 

підписання 

декларацій) 

4 Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

- медична 

допомога; 

- складання планів 

- особи з 

інвалідністю 

різних груп та 

- вул. Саксаганського, 100,  

м. Київ-32, 01032, 

 тел. (044)288-00-88, 

- пріоритет - 

мешканці 

Шевченківськог

mailto:shevchpol3@ukr.net


«Консультативно-

діагностичний 

центр» 

Шевченківського 

району 

індивідуальної 

реабілітації для 

осіб з 

інвалідністю 

- медична 

реабілітація: 

амбулаторне 
лікування 

- лікарсько-

консультативні 

комісій надають 

рекомендації 

щодо 

раціонального 

працевлаштуванн

я 

- забезпечення 

(розподіл) 

виробами 
медичного 

призначення 

 

категорій тел./факс (044) 289-57-85  

shevchcrp@health.kiev.ua 

о району м. 

Києва; 

 

 

3. Надавачі освітніх послуг в інклюзивному середовищі 

 

3.1. Перелік дошкільних закладів, в яких надаються освітні послуги в 

інклюзивному середовищі: 

 
№ Назва закладу Контакти (адреса, телефон, e-mail) 

1. Дошкільний навчальний заклад № 67 - вул. Прорізна, 13  

   234-72-96 
- вул. Пушкінська, 2/4 

    278-19-49 

2. Дошкільний навчальний заклад № 488 вул. Желябова, 10 

456-23-55 

 

3.2. Перелік загальноосвітніх закладів, в яких надаються освітні послуги в 

інклюзивному середовищі: 
 

№ Назва закладу Контакти (адреса, телефон, e-mail) 

1. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №28 з 

поглибленим вивченням англійської мови 

Шевченківського району м. Києва 

вул. Житкова, 7-Б 

440-51-55 

School28kiev@ukr.net 

2. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №41 ім. З.К. 

Слюсаренка  з поглибленим вивченням англійської 

мови Шевченківського району м. Києва 

пр-т. Перемоги, 7-А 

236-42-25 

236-32-33 

School41@ukr.net 

3. Школа І-ІІІ ступенів №58 Шевченківського району 

м. Києва 

пров.Ч.Бєлінського, 3 

235-51-81 

 school58@ukr.net 

4. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №82 ім. Т.Г. 

Шевченка  з поглибленим вивченням англійської 

мови Шевченківського району м. Києва 

вул. Шпака, 4 

456-92-51 

school_82@meta.ua 

5. Школа І-ІІІ ступенів №101 Шевченківського 

району м. Києва 

вул. Коперника, 8 

483-31-18 

school101.kyiv@ukr.net 

6. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №106 з 
поглибленим вивченням англійської мови 

Шевченківського району м. Києва 

вул. Некрасівська, 4 
486-94-44 

znz106kiev@ukr.net 

 

7. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №138 з вул. Січових стрільців, 27 

mailto:shevchcrp@health.kiev.ua
mailto:School28kiev@ukr.net
mailto:School41@ukr.net
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поглибленим вивченням предметів природного 

циклу Шевченківського району м. Києва 

486-95-71 

school138@ukr.net 

8. Школа І-ІІІ ступенів №199  Шевченківського 

району м. Києва 

вул. Бакинська, 12 

440-21-33 

czh199@i.ua 
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