
Інформація
про навчально-реабілітаційні центри галузі освіти, реабілітаційні заклади та установи галузі охорони здоров'я, соціального захисту

Хмельницької області, які здійснюють заходи із реабілітації
№
з/
п

Назва закладу Адреса телефон e-mail веб-сайт Категорія дітей для обслуговування

Заклади освіти:
навчально-реабілітаційні центри

1 Кам’янець - Подільський
навчально-
реабілітаційний центр 
Хмельницької обласної 
ради

32300 
Хмельницька обл.,
 м. Кам'янець-
Подільський,
вул. Суворова, 20

(067) 814797 bnrc@i.ua

http://bnrc-kam-
pod.at.ua/

3http://bnrc-
kam-pod.at.ua/

заклад для дітей, які мають порушення 
слуху у поєднанні   із затримкою 
психічного розвитку, для дітей               
з тяжкими порушеннями мовлення        
в поєднанні із затримкою психічного 
розвитку,  для дітей                                  
з порушеннями опорно-рухового 
апарату у поєднанні з мовленнєвими 
порушеннями, затримкою психічного 
розвитку; 
для дітей з інтелектуальними 
порушеннями у поєднанні із тяжкими 
порушеннями мовлення;
для дітей, які себе не обслуговують       
і, відповідно до індивідуальної 
програми реабілітації дітей                     
з інвалідністю, потребують 
індивідуального догляду та супроводу, 
але можуть перебувати у дитячому 
колективі                   

2 Ізяславський навчально-
реабілітаційний центр 
Хмельницької обласної 
ради

30300 
Хмельницька обл., 
м. Ізяслав,
вул. Незалежності, 42

(096) 2780519 iz-centr00@ukr.net https://
izinternat.at.ua

заклад для дітей   із тяжкими 
системними мовленнєвими 
порушеннями, тяжкими порушеннями 
опорно-рухового апарату у поєднанні   
з інтелектуальними порушеннями, 
затримкою психічного розвитку;            
для дітей,  які себе не обслуговують      



і, відповідно до індивідуальної 
програми реабілітації дітей                     
з інвалідністю, потребують 
індивідуального догляду  та супроводу,
але можуть перебувати у дитячому 
колективі 

3 Солобковецький 
навчально-
реабілітаційний центр 
Хмельницької обласної 
ради

32162
Хмельницька обл.,
с. Солобківці,
Ярмолинецький район,
вул. Грушевського, 25

(097) 2699415 shkola-internat-
sl@ukr.net

https://internat-
sl.ucoz.com

заклад для дітей із тяжкими 
системними мовленнєвими 
порушеннями, тяжкими порушеннями 
опорно-рухового апарату  у поєднанні  
з порушенням інтелекту, затримкою 
психічного розвитку; для дітей,              
які себе не обслуговують і, відповідно  
до індивідуальної програми 
реабілітації дітей з інвалідністю, 
потребують індивідуального догляду    
та супроводу, але можуть перебувати    
у дитячому колективі    

Заклади та установи  охорони здоров'я
1. Приватне підприємство 

Центр медичної 
реабілітації дітей-
інвалідів «Апіс-
Меліфіка»

29000
м. Хмельницький,
вул. Булаєнка, 51

(097) 2956699 krivitskiy@ukr.net www.homeopat-
ua.org/
apismel.php

для дітей з інвалідністю внаслідок 
дитячого церебрального паралічу

2. Регіональний медичний 
реабілітаційний центр 
для дітей інвалідів з 
ураженнями центральної 
нервової системи та 
опорно-рухового апарату
«Турбота» комунального
підприємства 
«Хмельницька міська 
дитяча лікарня» 
Хмельницької міської 

29008
м. Хмельницький,
вул. Степана Разіна, 1

(0382) 671705 turbota-km@ukr.net http://
hmdl.km.ua/uk/
reabilitatsiiny-
tsentr-turbota

для дітей  з інвалідністю внаслідок 
дитячого церебрального паралічу

mailto:turbota-km@ukr.net


ради
3 Центр комплексної 

реабілітації для осіб з 
інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних 
порушень «Родинний 
затишок»

29000 
м. Хмельницький, 
вул. М. Трембовецької, 
23

(0382) 748020 rodunzatushok@ukr. 
net

4 Рекреаційний центр 
сімейного типу по 
відновленню здоров'я 
дітей-інвалідів та інших 
груп населення з 
обмеженими 
можливостями «Берег 
надії»

31533, 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, 

с. Головчинці, 

вул. Підлісна, 4/1

(03857) 95043 berignadiyi@mail.ua

Заклади та установи соціально-захисту 
та центри соціальної реабілітації дітей з інвалідністю

1 Центр соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів «Ластівка» 
Дунаєвецької МР

32400, 
Хмельницька обл.,
м. Дунаївці, 
вул. Б.Хмельницького, 
буд. 23

(0258) 2 09 48 lastivkacsrdi@ukr.net

2 Центр соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів Нетішинської 
МР

30100
Хмельницька обл.,          
м. Нетішин, 
вул. Лісова, 4

(0242) 9 05 09, 
9 09 58

netcentr6826@gmail. 
com

3 Центр комплексної реабі
літації дітей з 
інвалідністю Старокостя
нтинівської міської ради

31100 
Хмельницька обл.,          
м. Старокостянтинів, 
вул. Софійська, 15

(0254) 4 51 52 zentr.re@ukr.net

4 Хмельницький міський 
центр комплексної реабі
літації дітей з 
інвалідністю «Школа 

29000 
м. Хмельницький, 
вул. Зарічанська, 20/2

(0382) 63 70 35 schoollife.km@ukr.net

mailto:schoollife.km@ukr.net
mailto:zentr.re@ukr.net
mailto:netcentr6826@gmail.com
mailto:netcentr6826@gmail.com
mailto:rodunzatushok@ukr.net
mailto:rodunzatushok@ukr.net


життя»
5 Шепетівський центр 

комплексної реабілітації 
для дітей з інвалідністю

30400 
Хмельницька обл., 
м. Шепетівка,  
вул. Судилківська, 28

(0240) 4 03 69 shmcsrdii@ukr.net

6 Центр соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів Деражнянської 
РДА

32200 
м. Деражня, 
вул. Прилюка,15А

(0258) 2 09 48 lastivkacsrdi@ukr.net

7 Центр соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів Городоцької РР

32000 
м. Городок,
 вул. Заводська площа, 
8а

(0251) 3 50 
85, 3 19 81

centr_reab@ukr.net

8 Центр соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів 
Старокостянтинівської 
РДА

31100 
м. Староконстянтинів,
 вул. Пушкіна, 47
 (дит. відд. ЦРЛ, корп.4)

(0254) 3 39 73 stkrayreabilitazia@ 
ukr.net

9 Центр соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів Теофіпольської 
РДА

30600 
Теофіпольський р-н 
с. Кунча, 
вул. Данилюка, 83

097 865 4594 teof.reab@ukr.net

10 Чемеровецький районни
й Центр соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів Чемеровецької 
РДА

31600 
смт. Чемерівці,
 вул. Центральна, 3

(0259) 9 24 30 centrch@ukr.net

11 Центр соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів Ярмолинецької 
РДА

32100
 смт. Ярмолинці, 
вул. Шевченка, 28

(0253) 2 13 33 olga.dydnik2003@ 
gmail.com                    
yr.csrdi@ukr. net

12 Центр соціальної 
реабілітації дітей-
інвалідів 
«Надія» Старосинявської

31400 
смт. Стара Синява,  
вул. Грушевського, 21

(0250) 2 11 18 scrdi_nadiy@i.ua

mailto:scrdi_nadiy@i.ua
mailto:yr.csrdi@ukr.%20net
mailto:olga.dydnik2003@%20gmail.com
mailto:olga.dydnik2003@%20gmail.com
mailto:centrch@ukr.net
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Ateof.reab@ukr.net
mailto:lastivkacsrdi@ukr.net
mailto:shmcsrdii@ukr.net


СР

Заклади охорони здоров'я, які здійснюють перевірки слуху
1 Хмельницька міська 

дитяча поліклініка
м. Хмельницький
вул. Разіна, 
1, 3 поверх, кабінет 93, 

(0382) 671665

2 Хмельницька міська 
поліклініка № 1

м. Хмельницький
вул. Подільська, 54, 
4 поверх, кабінет 91

(0382) 795824

3 Європейський центр 
слухових апаратів

м. Хмельницький, 
вул. М. Грушевського, 
45

(0382) 709441 
(094) 9815441
 (068) 0709441

4 Приватний медичний 
кабінет «Корекція слуху»

м. Хмельницький, 
вул. Ю. Гагаріна, 32

(095) 8796579
(097) 4085663

 

tel:+380680709441
tel:+380949815441
tel:+380382709441
tel:+380382795824
tel:+380382671665

	Інформація

