
Запорізький міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соцільних послуг)  
вул. Рекордна, 9-А тел. 236-92-04 zp.gssp@ukr.net 

 

Відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю  

Реабілітаційні заходи: 
- психолого-педагогічна реабілітація 

- соціальна реабілітація 
- фізична реабілітація 
- надомний патронаж 

Вознесенівський пр.Соборний, 182 тел.094 920 91 62 та 707 51 62, 
vcrdi_voz@ukr.net 

Дніпровський 

Заводський 

Комунарський 

Олександрівський 

Шевченківський 

Хортицький 

вул.Братська,15, тел. 224 88 65,  children25@i.ua 

вул.Ніжинська,57 zavodskiydeti@gmail.com 

вул.Парамонова,11а komynar_deti@ukr.net 

вул.Авраменка,12   
вул.Корищенка,26 deti_shev@ukr.net 

вул.Дніпровська,4 oleksandr_deti@ukr.net 

вул.Лахтинська,4а тел.701 53 46 hort_deti@ukr.net 

В трьох відділеннях  комплексної реабілітації дітей з інвалідністю 
функціонують стаціонарні групи:  

Заводський Комунарський Шевченківський 

1 група 
соціальної 
реабілітації  

1 група 
надання 

соціальної 
послуги 
денного 
догляду 

1 група 
соціальної 
реабілітації  

2 групи 
надання 

соціальної 
послуги 
денного 

догляду (1 -
цілодобова)  

1 група 
надання 

соціальної 
послуги 
денного 
догляду 

Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради 
вул. Патріотична, 20-а, каб.20, тел.224 10 76,  

2241076@ukr.net 

ЛКК КНП "ЦПМСД №10" бул.Шевченка, 25  тел.224 06 71, cpmsd10@ukr.net 

Встановлення інвалідності та розробка індивідуальної програми 
реабілітації дитини з інвалідністю  здійснюється ЛКК ЦПСМД за місцем 

спостереження дитини: 

ЛКК  КНП "ЦПМСД №4" вул.Історична, 65  тел.226 00 79, centrpmsd4@ukr.net 

ЛКК  КНП "ЦПМСД №9" вул.Дудикіна, 6   тел.283 30 07, centr_pmsd_9@ukr.net 

ЛКК  КНП "ЦПМСД №5" вул.Запорозького козацтва, 25 , тел.707 25 69, 
pklinika@ukr.net 

ЛКК  КНП "ЦПМСД №8" вул.Харчова, 2 тел.286 25 09, knp-cpmsd8@ukr.net  

ЛКК  КНП "ЦПМСД №1" пр.Соборний, 88  тел.764 10 84, cpgr@ukr.net 

ЛКК  КНП "ЦПМСД №6" вул.Чумаченка, 21  тел.96 15 09, knp-cpmsd6@ukr.net 

Направлення на медичну реабілітацію  (відновна терапія,  санаторно-курортне 
лікування, реконструктивна хірургія, психіатрична допомога, слухопротезування, 

кохлеарна імплантація ) надається профільними фахівцями закладів охорони 
здоров'я 

Відновне лікування здійснюється відповідно до профілю  патології дитини з 
інвалідністю: 

стаціонарне лікування амбулаторне лікування 

КНП "Міська 
дитяча 

лікарня №5", 
вул. 

Новгородська 
28-А, 

 тел.244 93 85 

КНП "Міська 
дитяча 

лікарня №1", 
вул. 

Комарова, 12, 
 тел. 96 11 92 

Центри первинної медико санітарної 
допомоги 

поліклінічні відділення КНП "Міська дитяча 
лікарня №5" : 

№1, вул. Новгородська, 28А, тел.2249418  
№2, вул.Л.Жаботинського, 32, тел.2246561 

№3, вул.Дудикіна, 6А, тел.2247991 
№4, вул.Історична, 65, тел.2260090 

поліклінічні відділення КНП "Міська дитяча 
лікарня №1": 

№1, вул. Культурна, 123, тел.0507679501 
№3,вул. Авраменка, 14А, тел.0509913595 

№4, вул.Поштова, 32А, тел.7644464 

Управління соціального захисту населення Запорізької 
міської ради по районах  

Послуги, що надаються: 
- направлення дітей з інвалідністю до реабілітаційних установ  
- оформлення дітей з інвалідністю до будинків-інтернатів,  
- призначення та виплата державної соціальної допомоги особам 
  з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 
 - забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації  

Вознесенівський вул. Лермонтова, 14 , тел. 236 33 89, 236 33 90 
upszn2304@ukr.net , upsznvoz.zp.ua 

Дніпровський 

Заводський 

Комунарський 

Олександрівський 

Хортицький 

Шевченківський 

бульв. Вінтера, 14, тел. 279 11 34, 279 11 42 
zap2303@ukr.net , upsznd.zp.ua 

вул. Аматорська, 56, тел. 227 02 19, 227 02 20 
upszn_zav@ukr.net , upsznz.zp.ua 

вул. Чумаченка, 32, тел. 287 09 80, 287 09 75 
kom_ozs@ukr.net, upsznk.zp.ua 

вул. Лахтінська, 4Б, тел. 228 09 15, 228 09 27 
uszn_xort@ukr.net, upsznxort.zp.ua 

вул. Олександрівська, 26, тел.764 11 08, 764 36 68  
upszn2301@ukr.net, upszno.zp.ua 

вул. Чарівна, 16, тел. 227 02 30, 227 02 29 
 ksn2000@ukr.net , upsznsh.zp.ua 

ЛКК  КНП "ЦПМСД №2" вул.Авраменка, 4  тел.708 05 76; knp-cpmsd2@ukr.net  

ДОРОЖНЯ КАРТА ДЛЯ РОДИН З ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ  у м.ЗАПОРІЖЖЯ 



Інклюзивно-ресурсні центри:  
(забезпечують проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 
дитини, в тому числі для зарахування до спеціальних та інклюзивних класів/груп 

закладів освіти, надання психолого-педагогічної допомоги та системного 
кваліфікованого супроводження) 

 
Заклади позашкільної освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  

Міський Палац дитячої 
та юнацької творчості 

Міський Палац дитячої та 
юнацької творчості 

пл.Запорізька, 1, тел.236 48 38 

Будинок дитячої та 
юнацької творчості 
Заводського району 

пров.Ракушечний, 1, тел. 707 04 62 

Центр естетичного 
виховання Хортицького 

району 

бул.Будівельників, 15, тел.278 88 88 

Міський Палац дитячої 
та юнацької творчості 

вул.Ситова, 7-а, тел.95 23 62, 95 12 42 

Клуб науково-технічної 
творчості молоді "Політ" 

вул.Ф.Мовчановського, 54, 
 тел.720 46 61 

Комунарський районний 
центр молоді та школярів 

Дитячий парк 
"Запорізький міський 

ботанічний сад" 

вул.Чарівна, 11, тел. 707 01 81 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради 
 

(вул. Незалежної України, 39Б, м. Запоріжжя, 69037 
тел. (061) 708-24-18, E-mail: donmszap@ukr.net) 

Перелік  закладів дошкільної, загальної середньої  та позашкільної освіти 
розміщено на сайтах департаменту (https://osvita.city)  

та Запорізької міської ради(zp.gov.ua) 

Послуги, що надаються: 
- освіта і виховання 
- психолого-педагогічний супровід 
- корекційно-розвиткові  послуги для дітей з особливими освітніми потребами 
спеціальних та інклюзивних класів/груп 
- забезпечення спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку дітей з 
особливими освітніми потребами спеціальних та інклюзивних класів/груп 
- соціально-педагогічний патронат 
- комплексна оцінка розвитку дітей з вадами психофізичного розвитку фахівцями  
інклюзивно-ресурсних центрів  
- позашкільна освіта   

по Вознесенівському району Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів №39, вул.О.Матросова, 16, тел. 
(061)226-26-75; 226-26-87; ircvoznesen@gmail.com 
http.//www. ircvoznesen.pp.ua 

по Дніпровському району 

по Заводському району 

по Комунарському району 

по Олександрівському району 

по Хортицькому району 

по Шевченківському району 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів №73, вул.Дудикіна, 16, тел. 
(061)224-78-37; dniproirc@gmail.com; dniprirc.zp.ua 

Запорізький НВК №67, вул.Сечєнова, 25, тел.0951213785    
zirc888@gmail.com http://irc.isuo.org 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів №97, вул.40 річчя Перемоги, 27, 
тел. 0973031945 krpmpk@ukr.net 

Запорізький ліцей IІ-ІІІ ступенів №105, вул.Запорізька, 13-а 
тел.(061)707-20-12; ігс.аlехапсdгоvsкіу@gmаіl.соm; 
tvogovt.zp.ua./inklyuzyvno-resursnyy-centr 

Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів №49, вул.Світла, 16-а,  
тел. (061)286-26-72; irc-zp@ukr 

Територіальний відділ освіти, вул.Чарівна, 145-а,  
тел.  (061)286-23-18; ircshevchzp.blogsport.com 

Територіальні відділи освіти :  
 

Вознесенівського району - пр. Маяковського, 4, тел. 226-29-08, 
ordzh_osvita@ukr.net 

Дніпровського району - вул. Бородінська, 1а, тел. 224-88-60,  
lenroo@ukr.net 

Заводського району - вул. Радіаторна, 49, тел. 239-73-31, 
 z.dz@osvita.zp.ua 

Комунарського райоун - вул. Степова, 17, тел. 95-23-16, vokrazp.office@gmail.com 
Олександрівського район - вул.Поштова, 64, тел. 226-05-70, 

 tvogovt@ukr.net 
Хортицького району - вул. Василя Сергієнка, 48а, тел. 286-26-10 hortvo@ukr.net 

Шевченківського району - вул. Чарівна, 145а, тел. 286-23-11, 
shevchtvo@gmail.com 

КЗ "ЗСЗО школа-інтернат №1 " ЗОР   Опорно-руховий зі збереженим інтелектом; 
опорно-руховий з порушеннями 
інтелектуального розвитку вул.Котельникова, 16, тел.286 96 15 

КЗ "ЗСЗО школа-інтернат №2 " ЗОР   Порушення інтелектуального розвитку 

вул.Сікорського, 267, тел.239 70 51 

КЗ "ЗСЗО школа-інтернат "Світанок" ЗОР   Порушення мовлення 

вул.Перспективна, 8, тел. 707 70 19 

КЗ "ЗСЗО школа-інтернат "Орієнтир " ЗОР   Порушення зору 

вул.Кронштадська, 17, тел.224 05 35 

КЗ "ЗСЗО школа-інтернат "Джерело" ЗОР   
Порушення слуху; опорно-руховий зі 
збереженням інтелекту; синдром Дауна; 
порушення мовлення (тільки дошкільні групи) 

вул.Червонополянська, 2, тел.707 55 17 

КЗ "ЗСЗО школа-інтернат "Оберіг" ЗОР   Порушення інтелектуального розвитку; розлади 
аутистичного спектру 

вул.О.Невського, 87-А, тел. 286 25 85 

ЗО санаторна школа-інтернат  І-ІІІст. КЗ 
вищої освіти "Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна академія" ЗОР  

Захворювання серцево-судинної системи 

вул.Наукове містечко, 59, тел. 283 20 01 

КЗ "ЗЗО санаторна школа-інтернат  №7        
І-ІІІ ст." ЗОР   

Для дітей із затухачими формами туберкульозу 
та з малими і неактивними (фаза згасання) 
формами туберкульозу 

вул.Ленська, 1-А, тел.286 97 58 

КЗ "Запорізька спеціалізована  школа-
інтернат ІІ-ІІІст. "Січовий колегіум" ЗОР   

З поглибленим вивченням дисциплін 

пр.Ювілейний, 19, тел. 286 20 80 

КЗ "Запорізька спеціалізована школа-
інтернат  ІІ-ІІІст. "Козацький ліцей" ЗОР  

З поглибленим вивченням дисциплін 

вул.Щаслива, 2, тел. 52 62 83 

Мережа закладів освіти інтернатного типу, що розташовані на території м.Запоріжжя  

КЗ "Запорізький обласний ліцей-інтернат  з 
посиленою військово-фізичною підготовкою 
"Захисник" ЗОР  

З посиленою військово-фізичною підготовкою 

вул.Військбуд, 570 тел. 226 23 52 

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, В ЯКИХ ФУНКЦІОНУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНІ, 
САНАТОРНІ, ІНКЛЮЗИВНІ ГРУПИ  (додається) 

Дистаційне навчання за допомогою 
навчальної  платформи Moodle 
Тел. 095 305 45 95,  095 68  88 327 


