Міністерство соціальної політики України

Довідник
центрів професійної реабілітації інвалідів
системи органів соціального захисту населення

УВАГА!
Всі послуги з професійної реабілітації, соціально-психологічного
та медичного супроводу, проживання та харчування
надаються інвалідам БЕЗОПЛАТНО!
Бажаючим пройти курс професійної реабілітації
пропонуємо звернутися за направленням
до районного (міського) управління соціального захисту населення
за місцем проживання.
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АР КРИМ
Кримська республіканська установа «Міжрегіональний центр професійної реабілітації
інвалідів (КРУ МЦПРІ)
Місце знаходження
97408, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Тухачевського, 22
Центру (поштова та
юридична адреса)
Ідентифікаційний
26441569
код ЄДРПОУ
Дата започаткування
18.12.05
діяльності
Засновник Центру
Рада міністрів АР Крим
Підпорядкованість
Міністерство праці та соціальної політики АР Крим
Форма власності
Державна власність
Центру
Джерела фінансування Державний бюджет
Загальна площа Центру Приміщень – 1280,0 м2, території – 3384,8 м2
Директор Центру
Щавинська Людмила Олександрівна
Заступник директора
Аладова Варвара Павлівна
Центру
Контактні
тел. 8 (06569) 2-58-97;
телефон/факс та
факс
2-58-97,
електронна пошта
E-mail: centrreabil@ukr.net
Режим роботи Центру
Цілодобово
Загальна кількість
навчання – 120 місць,
місць у Центрі для
проживання – 45 місць
одночасного
навчання/проживання
Категорія інвалідів, які за віком – повнолітні інваліди;
проходять реабілітацію за групою інвалідності – І-ІІІ групи;
у Центрі
за видами захворювань – патологія опорно-рухового
апарату, центральної та периферичної нервової
системи, внутрішніх органів та систем, органів слуху та
зору;
протипоказання – гострі інфекційні захворювання до
закінчення строку ізоляції, венеричні захворювання,
захворювання в гострій, підгострій та заразній формах,
епілепсія та епісиндром,
психічні розлади.
Перелік
Професійні, соціальні, психологічні, трудові, медичний
реабілітаційних послуг, супровід.
які надаються у Центрі
Перелік ліцензій
Ліцензія МОН України серія АВ №328051 видана 03.04.07
Перелік професій
«Оператор комп’ютерного набору»- 5,5 міс.,
(спеціальностей), за
«Секретар керівника» - 6,5 міс.,
якими здійснюється
«Кравець»(2,3 розряд) - 2,5 міс.,
професійна
«Вишивальник» (3 розряд) – 4 міс.,
реабілітація інвалідів у «Взуттьовик з ремонту взуття» (3 розряд) – 3 міс.,
Центрі та їх терміни
«Лицювальник-плиточник» (2 розряд) – 2,5 міс.,
«Столяр-будівельний» (2 розряд) – 5,5 міс.,
«Швачка» (2 розряд) – 5,5 міс.,
«Оператор комп’ютерної верстки» (3 розряд) – 6 міс.,
«Конторський службовець» (бухгалтерія) – 9 міс.,
«Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» - 9 міс.,
«Радіомеханік з ремонту та обслуговування
радіотелевізійної апаратури»
(3 розряд) – 9 міс.,
«Живописець» (2 розряд) – 9 міс.,
«Художній розпис по дереву» (2 розряд) – 9 міс.,
«Виробник художніх виробів з лози» (3 розряд) – 5,5 міс.,
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Перелік навчальних і
виробничих
майстерень, філій,
цехів, дільниць, що
діють при Центрі та
кількість робочих
місць на яку вони
розраховані

«Виробник художніх виробів з кераміки» (3 розряд) – 9 міс.,
«Різб’яр по дереву та бересті» (2 розряд) – 5 міс.,
«Тесляр» (2 розряд) – 4,5 міс.,
«Робітник зеленого будівництва» (2 розряд) – 2,5 міс.,
«Лицювальник-мозаїст» (2,3 розряд) – 5,5 міс.,
«Пічник» (2 розряд) – 4,5 міс.
Соціально-економічні підприємства:
швейне підприємство – 10 місць,
підприємство по обслуговуванню комп’ютерної техніки –
5 місць,
підприємство з виробництва сувенірів – 10 місць.
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів «Поділля»
(ВМЦПРІ «Поділля»)
Місце знаходження
Центру (поштова та
юридична адреса)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ
Дата започаткування
діяльності
Засновник Центру
Підпорядкованість
Форма власності
Центру
Джерела фінансування
Загальна площа
Центру
Директор Центру
Заступник директора
Центру
Контактні
телефон/факс та
електронна пошта
Режим роботи Центру
Загальна кількість
місць у Центрі для
одночасного
навчання/проживання
Категорія інвалідів, які
проходять
реабілітацію у Центрі

21100, м. Вінниця, вул. Пирогова, 135-А
33448937
18.04.05
Міністерство праці та соціальної політики України
Міністерство праці та соціальної політики України
Державна власність
Державний бюджет
Приміщень – 5791,7 м2, території – 1,17 га
Беденко Василь Володимирович
Кот Сергій Олександрович
тел. 8 (0432) 35-25-31, 68-02-61, 68-02-60, 55-47-10;
факс
35-25-31, 68-02-60,
E-mail: podilvrc@ukr.net
Цілодобово
навчання – 195 місць,
проживання – 90 місць

за віком – працездатного віку;
за групою інвалідності – І-ІІІ групи;
за видами захворювань – патологія опорно-рухового
апарату, центральної та периферичної нервової
системи, внутрішніх органів та систем, органів слуху
та зору;
протипоказання – гострі інфекційні захворювання до
закінчення строку ізоляції, венеричні захворювання,
захворювання в гострій, підгострій та заразній формах,
епілепсія та епісиндром,
психічні розлади.
Перелік
Професійні, соціальні, психологічні, трудові, медичний
реабілітаційних послуг, супровід
які надаються у Центрі
Перелік ліцензій
Ліцензія МОН України серія АБ № 298074, видана 02.11.05,
ліцензія МОН України серія АВ № 301363 видана 22.01.07,
ліцензія МОН України серія АВ № 328224, видана 29.05.07.
Перелік професій
«Оператор комп’ютерного набору» - 3 міс.,
(спеціальностей), за
«Взуттьовик з ремонту взуття» - 3 міс.,
якими здійснюється
«Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття» - 8 міс.,
професійна
«Швачка» - 4 міс.,
реабілітація інвалідів у «Кравець» - 8,5 міс.,
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Центрі та їх терміни

Перелік навчальних і
виробничих
майстерень, філій,
цехів, дільниць, що
діють при Центрі та
кількість робочих
місць на яку вони
розраховані

«Конторський службовець» - 3,5 міс.,
«Перукар (перукар-модельєр)» - 5 міс.,
«Манікюрниця» - 3 міс.,
«Продавець продовольчих товарів» - 3 міс.,
«Лицювальник-плиточник» - 4 міс.,
«Маляр-штукатур» - 6 міс,
«Касир (в банку)» - 8 міс.,
«Оператор котельні» - 3 міс.,
«Бармен. Буфетник» - 5,5 міс.,
«Кондитер» - 6 міс.,
«Флорист-озеленювач» - 5 міс.
Лабораторії:
з підготовки операторів комп’ютерного набору – 30
місць,
з підготовки продавців продовольчих товарів - 15 місць,
з підготовки конторських службовців - 15 місць,
з підготовки перукарів - 15 місць.
Навчально-виробничі майстерні:
з підготовки швачок та з підготовки кравців - 15 місць,
з підготовки взуттьовиків з ремонту взуття - 15 місць,
з підготовки взуттьовиків з індивідуального пошиття
взуття – 15 місць,
з підготовки малярів і штукатурів - 15 місць,
з підготовки лицювальників і плиточників - 15 місць.
з підготовки перукарів - 15 місць,
з підготовки манікюрниць - 15 місць,
з підготовки флористів-озеленювачів - 15 місць,
з підготовки барменів і буфетників – 15 місць,
з підготовки кондитерів - 15 місць,
з підготовки операторів котельні 15 місць,
з підготовки касирів (в банку) - 15 місць;
розкрійний цех - 15 місць,
Трудова майстерня для осіб з розумовою відсталістю та
психічними захворюваннями:
з виробництва сухофруктів – 5 місць.
Соціально-економічні підприємства:
швейне підприємство – 8 місць;
з ремонту та пошиттю взуття – 4 місць;
з приготування комплексних обідів та кондитерських
виробів – 2 місця.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Східний центр професійної реабілітації інвалідів
(СЦПРІ)
Місце знаходження
Центру (поштова та
юридична адреса)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ
Дата започаткування
діяльності
Засновник Центру
Підпорядкованість
Форма власності
Центру
Джерела фінансування
Загальна площа Центру
Директор Центру
Заступник директора
Центру
Контактні
телефон/факс та
електронна пошта
Режим роботи Центру
Загальна кількість
місць у Центрі для
одночасного
навчання/проживання
Категорія інвалідів, які
проходять реабілітацію
у Центрі

Перелік
реабілітаційних послуг,
які надаються у Центрі
Перелік ліцензій
Перелік професій
(спеціальностей), за
якими здійснюється
професійна
реабілітація інвалідів у

84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.
Котляревського, 151
26553191
01.02.07
Дружківська міська рада
Управління праці та соціального захисту населення м.
Дружківки
Комунальна власність
Місцевий бюджет
Приміщень – 716 м2, території – 1929 м2
Бандура Олена Вікторівна
Селюк Максим Вікторович
тел. 8 (06267) 4-67-15, 4-68-24,
факс
4-67-15
пн.-пт. 08:30 – 20:30
навчання – 125 місць,
проживання – не передбачено
за віком – повнолітні інваліди;
за групою інвалідності – І-ІІІ групи;
за видами захворювань – патологія опорно-рухового
апарату, центральної та периферичної нервової
системи, внутрішніх органів та систем, органів слуху
та зору;
протипоказання – гострі інфекційні захворювання до
закінчення
строку ізоляції, венеричні захворювання, захворювання в
гострій, підгострій та заразній формах, епілепсія та
епісиндром,
психічні розлади.
Професійні, соціальні, медичний супровід.
Ліцензія МОН України серія АВ № 395361 видана 07.04.08
«Квітникар» (1, 2 розряд) - 6 міс,
«Швачка» (1, 2 розряд) - 3,5 міс.,
«Секретар керівника» - 6,5 міс.,
«Секретар-друкарка» - 7 міс.,
«Оператор комп’ютерного набору» (І, ІІ категорія) - 3,5 та
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Центрі та їх терміни
Перелік навчальних і
виробничих
майстерень, філій,
цехів, дільниць, що
діють при Центрі та
кількість робочих
місць на яку вони
розраховані

5,5 міс.
Навчально-виробничі майстерні:
з підготовки операторів комп’ютерного набору – 20
місць,
з підготовки швачки – 10 місць,
майстерня художньо-прикладного мистецтва – 10 місць.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів
(ДМЦПРІ)
Місце знаходження
Центру (поштова та
юридична адреса)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ
Дата започаткування
діяльності
Засновник Центру
Підпорядкованість
Форма власності
Центру
Джерела фінансування
Загальна площа Центру
Директор Центру
Заступник директора
Центру
Контактні
телефон/факс та
електронна пошта
Режим роботи Центру
Загальна кількість
місць у Центрі для
одночасного
навчання/проживання
Категорія інвалідів, які
проходять реабілітацію
у Центрі

Перелік
реабілітаційних послуг,
які надаються у Центрі
Перелік ліцензій
Перелік професій
(спеціальностей), за
якими здійснюється
професійна
реабілітація інвалідів у
Центрі та їх терміни
Перелік навчальних і
виробничих

84302, Донецька обл. м. Краматорськ, вул.
Машинобудівників, 32
34877327
16.01.07
Міністерство праці та соціальної політики України
Міністерство праці та соціальної політики України
Державна власність
Державний бюджет
Приміщень – 5734,58 м2, території - 14819 м2
Коваленко Сергій Васильович
Кухтик Володимир Станіславович
тел. 8 (06264) 1-47-01,
факс
1-47-01,
E-mail: ipk_n@ukr.net, dmcpri@ukr.net
пн.-пт. 08:00 – 17:00
навчання – 52 місця,
проживання – 40 місць (після реконструкції)
за віком – працездатного віку;
за групою інвалідності – І-ІІІ групи;
за видами захворювань – патологія опорно-рухового
апарату, центральної та периферичної нервової
системи, внутрішніх органів та систем, органів слуху
та зору;
протипоказання – гострі інфекційні захворювання до
закінчення строку ізоляції, венеричні захворювання,
захворювання в гострій, підгострій та заразній формах,
епілепсія та епісиндром, психічні розлади.
Професійні, соціальні, психологічні, трудові, медичний
супровід.
Договір з Державною освітньою установою «Інститут
підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів» згідно
ліцензія серія АВ
№ 395327 видана 08.04.08.
«Оператор комп’ютерного набору» - 5 міс.,
«Секретар керівника» - 6 міс.,
«Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» - 8 міс.

Трудові майстерні для осіб з розумовою відсталістю та
психічними захворюваннями:
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майстерень, філій,
цехів, дільниць, що
діють при Центрі та
кількість робочих
місць на яку вони
розраховані

столярна – 4 місць;
швейна – 5 місць;
з ремонту взуття – 4 міць;
перукарня – 2 місць.
Примітка: виробнича практикам здійснюється на базі
Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів філіалу Науково-дослідного інституту праці та
зайнятості населення Міністерства праці та соціальної
політики України на підставі договорів про надання
послуг № 21/8 і №22/08 від 05.08.08 та № 15/08 від
16.05.08.
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Запорізький обласний центр професійної реабілітації інвалідів
(ЗОЦПРІ)
Місце знаходження
71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Центру (поштова та
Мічуріна, 87
юридична адреса)
Ідентифікаційний
26468611
код ЄДРПОУ
Дата започаткування
06.11.03
діяльності
Засновник Центру
Головне управління праці та соціального захисту
населення Запорізької обласної державної адміністрації
Підпорядкованість
Головне управління праці та соціального захисту
населення Запорізької обласної державної адміністрації
Форма власності
Комунальна власність
Центру
Джерела фінансування Обласний бюджет
Загальна площа Центру Приміщень – 1013,87 м2, території – 500 м2
Директор Центру
Тертична Надія Іванівна
Заступник директора
Центру
Контактні
тел. 8 (06153) 7-07-42,
телефон/факс та
факс
7-07-42,
електронна пошта
E-mail: zotspri@ukr.net
Режим роботи Центру
Цілодобово
Загальна кількість
навчання – 50 місць,
місць у Центрі для
проживання – 30 місць
одночасного
навчання/проживання
Категорія інвалідів, які за віком – повнолітні інваліди;
проходять реабілітацію за групою інвалідності – І-ІІІ групи;
у Центрі
за видами захворювань – патологія опорно-рухового
апарату, центральної та периферичної нервової
системи, внутрішніх органів та систем, органів слуху
та зору;
протипоказання – гострі інфекційні захворювання до
закінчення строку ізоляції, венеричні захворювання,
захворювання в гострій, підгострій та заразній формах,
епілепсія та епісиндром, психічні розлади.
Перелік
Професійні, соціальні, психологічні, медичний супровід.
реабілітаційних послуг,
які надаються у Центрі
Перелік ліцензій
Ліцензія МОН України серія АА №521887 видана 26.06.03,
ліцензія МОН України серія АБ №122148 видана 28.04.05,
ліцензія МОН України серія АВ №048491 видана 22.05.06,
ліцензія МОН України серія АВ №363183 видана 10.09.07.
Перелік професій
«Оператор комп’ютерного набору» (адміністратор) - 5,5
(спеціальностей), за
міс.,
якими здійснюється
«Секретар керівника» - 5,5 міс.,
професійна
«Телерадіомеханік з ремонту та обслуговування
реабілітація інвалідів у радіотелевізійної
Центрі та їх терміни
апаратури» - 5,5 міс.,
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Перелік навчальних і
виробничих
майстерень, філій,
цехів, дільниць, що
діють при Центрі та
кількість робочих
місць на яку вони
розраховані

«Кравець» - 5,5 міс.,
«Квітникар» - 5,5 міс.,
«Перукар» - 4 міс.,
«Обліковець» - 5,5 міс.
Навчально-виробничі майстерні:
з ремонту та обслуговування радіотелевізійної
апаратури – 12 місць,
з швейної справи – 12 місць,
майстерня-оранжерея – 12 місць,
перукарня – 12 місць.
комп’ютерний клас – 13 місць.
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів
(ВЦПРІ)
Місце знаходження
07352, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж
Центру (поштова та
юридична адреса)
Ідентифікаційний
26059611
код ЄДРПОУ
Дата започаткування
02.02.02
діяльності
Засновник Центру
Міністерство праці та соціальної політики України
Підпорядкованість
Міністерство праці та соціальної політики України
Форма власності
Державна власність
Центру
Джерела фінансування Державний бюджет
Загальна площа Центру Приміщень – 10714,1 м2, території – 10,03 га
Директор Центру
Авраменко Микола Леонідович
Заступники директора
Гладка Ірина Вікторівна – заступник директора з
Центру
економічних питань,
Мартиненко Василь Миколайович – заступник директора
з навчально-виховної роботи,
Козаков Микола Дмитрович – заступник директора з
адміністративного-господарської діяльності.
Контактні
тел. 8(04596) 4-00-11, 4- 00-10, 8 (044) 425-84-91,
телефон/факс та
факс
4-00-11,
електронна пошта
E-mail: vcpri@ukr.net; vcpri.info@gmail.com
Режим роботи Центру
Цілодобово
Загальна кількість
навчання – 136 місць,
місць у Центрі для
проживання – 136 місць
одночасного
навчання/проживання
Категорія інвалідів, які за віком – повнолітні інваліди;
проходять реабілітацію за групою інвалідності – І-ІІІ групи;
у Центрі
за видами захворювань – патологія опорно-рухового
апарату, центральної та периферичної нервової
системи, внутрішніх органів та систем, психічні
розлади, розумова відсталість, органів слуху та зору;
протипоказання – гострі інфекційні захворювання до
закінчення строку ізоляції, венеричні захворювання,
захворювання в гострій, підгострій та заразній формах,
епілепсія та епісиндром, психічні розлади.
Перелік реабілітаційних Професійні, соціальні, психологічні, медичний супровід.
послуг, які надаються у
Центрі
Перелік ліцензій
Ліцензія МОН України серія АБ № 298674 видана 30.01.06,
ліцензія МОН України серія АВ № 420134 видана 09.07.08.
Перелік професій
«Оператор комп’ютерного набору» - 10 міс.,
(спеціальностей), за
«Секретар керівника» - 7 міс.,
якими здійснюється
«Перукар» - 6 міс.,
професійна
«Слюсар з ремонту автомобілів» (1,2 розряд) - 10 міс.,
реабілітація інвалідів у «Бджоляр» (3 розряд) - 6 міс.
Центрі та їх терміни
«Соціальний робітник» - 10 міс.,
«Швачка» (1-3 розряд) - 10 міс.,
«Вишивальниця» (1-3 розряд) - 10 міс.,
«Взуттьовик з ремонту взуття» (2 розряд) - 5 міс.,
«Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» - 10 міс.
Навчальні кабінети:
Перелік навчальних і
з підготовки швачок – 15 місць, перукарів – 12 місць,
виробничих
з підготовки слюсарів з ремонту автомобілів – 15 місць,
майстерень, філій,
з підготовки секретаря керівника – 10 місць,
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цехів, дільниць, що
діють при Центрі та
кількість робочих
місць на яку вони
розраховані

з підготовки обліковців – 16 місць, бджоляра – 15 місць,
з охорони праці – 16 місць,
три комп’ютерні класи – по 12 місць, один комп’ютерний
клас - 14 місць.
Навчально-виробничі майстерні:
з швейної справи – 8 місць, з вишивки – 12 місць,
з перукарської майстерності – 6 місць,
з ремонту автомобілів – 16 місць, з ремонту взуття – 14
місць,
з бджільництва – 15 місць,
майстерня для соціальних робітників – 16 місць.
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Луганський міжрегіональний центр професійної
реабілітації інвалідів (Луганський МЦПРІ)
Місце знаходження
Центру (поштова та
юридична адреса)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ
Дата започаткування
діяльності
Засновник Центру
Підпорядкованість
Форма власності
Центру
Джерела фінансування
Загальна площа Центру
Директор Центру
Заступник директора
Центру
Контактні
телефон/факс та
електронна пошта
Режим роботи Центру
Загальна кількість
місць у Центрі для
одночасного
навчання/проживання
Категорія інвалідів, які
проходять реабілітацію
у Центрі

Перелік
реабілітаційних послуг,
які надаються у Центрі
Перелік ліцензій
Перелік професій
(спеціальностей), за
якими здійснюється
професійна
реабілітація інвалідів у
Центрі та їх терміни
Перелік навчальних і
виробничих
майстерень, філій,

91015, м. Луганськ, Артемівський р-н, вул.
Побєдоносна, 15
30694889
11.07.07
Міністерство праці та соціальної політики України
Міністерство праці та соціальної політики України
Державна власність
Державний бюджет
Приміщень – 5758,2 м2, території – 18836 м2
Бесполудін Євген Дмитрович
Макаренко Олена Сергіївна
тел. 8 (0642) 33-05-18, 33-05-23
факс
33-05-19,
E-mail: social@ltk.lg.ua
Цілодобово
навчання – 80 місць,
проживання – 60 місць
за віком – працездатного віку;
за групою інвалідності – І-ІІІ групи;
за видами захворювань – патологія опорно-рухового
апарату, центральної та периферичної нервової
системи, внутрішніх органів та систем, органів слуху
та зору, розумова відсталість;
протипоказання – гострі інфекційні захворювання до
закінчення строку ізоляції, венеричні захворювання,
захворювання в гострій, підгострій та заразній формах,
епілепсія та епісиндром, психічні розлади.
Професійні, соціальні, психологічні, медичний супровід.
Ліцензія МОН України серія АВ № 301879 видана 19.04.07.
«Швачка» - 7,5 міс,
«Манікюрниця-педікюрниця» - 6,5 міс,
«Столяр будівельний, тесляр» - 8,5 міс.,
«Оператор комп’ютерного набору» - 6,5 міс.,
«Перукар» - 6,5 міс.,
«Касир-контролер» - 6,5 міс.
Навчальні класи:
з підготовки операторів комп’ютерного набору – 7 місць;
з підготовки операторів комп’ютерного набору – 10
15

цехів, дільниць, що
діють при Центрі та
кількість робочих
місць на яку вони
розраховані

місць.
Виробничі майстерні:
з підготовки перукарів – 7 місць;
з підготовки манікюрниць-педікюрниць – 8 місць;
з підготовки столярів будівельників, теслярів – 10 місць;
з підготовки швачок – 10 місць;
з підготовки касирів-контролерів – 7 місць.
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної
реабілітації інвалідів (МЦСТПМРІ)
Місце знаходження
Центру (поштова та
юридична адреса)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ
Дата започаткування
діяльності
Засновник Центру
Підпорядкованість
Форма власності
Центру
Джерела фінансування
Загальна площа Центру
Директор Центру
Заступник директора
Центру
Контактні
телефон/факс та
електронна пошта
Режим роботи Центру
Загальна кількість
місць у Центрі для
одночасного
навчання/проживання
Категорія інвалідів, які
проходять реабілітацію
у Центрі

Перелік
реабілітаційних послуг,
які надаються у Центрі
Перелік ліцензій

Перелік професій

79070, м. Львів, вул. Хуторівка, 38
25248327
26.01.05
Міністерство праці та соціальної політики України
Міністерство праці та соціальної політики України
Державна власність
Державний бюджет
Приміщень – 4580 м2, території – 5000 м2
Дунас Григорій Григорович
Татарінов Борис Глібович
тел. 8 (032) 221-59-08,
факс
221-59-08,
E-mail: reabllviv@bk.ru
Цілодобово
навчання – 300 місць,
проживання – 50 місць
за віком – повнолітні інваліди;
за групою інвалідності – І-ІІІ групи;
за видами захворювань – патологія опорно-рухового
апарату, центральної та периферичної нервової
системи, внутрішніх органів та систем, органів слуху
та зору;
протипоказання – гострі інфекційні захворювання до
закінчення строку ізоляції, венеричні захворювання,
захворювання в гострій, підгострій та заразній формах,
епілепсія та епісиндром, психічні розлади.
Професійні, соціальні, психологічні, фізкультурноспортивні, фізичні, трудові, психолого-педагогічні, медичні.
Ліцензія МОН України серія АВ № 159488 видана 25.09.06,
ліцензія МОН України серія АВ № 363230 видана 10.09.07,
ліцензія МОЗ України серія АВ № 367982 видана 23.10.
07,
ліцензія МОЗ України серія АВ № 367982 видана 23.10.
07,
ліцензія МОЗ України серія АВ № 367982 видана 23.10.
07,
ліцензія МОН України серія АВ № 420764 видана 25.09.08.
«Оператор комп’ютерного набору» - 3,5 міс.,
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(спеціальностей), за
якими здійснюється
професійна
реабілітація інвалідів у
Центрі та їх терміни

Перелік навчальних і
виробничих
майстерень, філій,
цехів, дільниць, що
діють при Центрі та
кількість робочих
місць на яку вони
розраховані

«Касир (в банку)» - 6 міс.,
«Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних)» - 6 міс.,
«Квітникарка-флорист» - 2,5 міс.,
«Водій категорії В» - 3 міс.,
«Перукар» - 6 міс.,
«Манікюрниця» - 3 міс.,
«Педікюрниця» - 3 міс.,
«Візажист» - 6 міс.,
«Агент з організації туризму» - 6 міс.,
«Швачка» - 3 міс.,
«Взуттьовик» - 3 міс.,
«Автослюсар» - 5 міс.,
«Годинникар» - 4 міс.,
«Секретар керівника» - 6 міс.,
«Соціальний працівник» - 4 міс.,
«Столяр будівельний» - 4 міс.,
«Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування» - 5
міс.,
«Оператор комп’ютерної верстки» - 5 міс.,
«Кухар» - 8 міс.,
«Продавець продовольчих товарів» - 8 міс.,
«Продавець непродовольчих товарів» - 8 міс.,
«Оператор котельні» - 3 міс.,
«Оператор ліфта» - 1,5 міс.,
«Бармен» - 7 міс.,
«Офіціант» - 6 міс.,
«Екскурсовод» - 7 міс.
Навчально-виробничі майстерні:
з підготовки слюсарів з ремонту автомобілів, водіїв – 15
місць,
з підготовки перукарів, візажистів, манікюрниьв,
педикюрниць – 11 місць,
з підготовки квіткарів-флористів – 10 місць,
з підготовки агентів з організації туризму, екскурсовод –
15 місць,
з підготовки соціальних працівник та касирів в банку,
обліковців – 15 місць,
з підготовки операторів комп’ютерного набору – 15
місць,
з підготовки операторів комп’ютерної верстки – 15
місць,
з підготовки продавців продовольчих та непродовольчих
товарів – 10 місць,
з підготовки швачок – 15 місць.
Соціально-економічні підприємства:
СТО «Майстер» - 8 місць,
перукарня «Ірис» – 5 місць,
філія по наданню стоматологічних послуг «Здоров'я» - 2
місця,
філія з пошиття верхнього одягу – 11 місць,
філія по вирощуванню свійської птиці – 3 місця,
філія по збірці корпусних меблів – 2 місця,
санаторій «Любінь Великий» - 12 місць,
18
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Комунальна установа “Центр професійної реабілітації інвалідів”
(КУ “ЦПРІ”)
Місце знаходження
Центру (поштова та
юридична адреса)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ
Дата започаткування
діяльності
Засновник Центру
Підпорядкованість
Форма власності
Центру
Джерела фінансування
Загальна площа Центру
Директор Центру
Заступник директора
Центру
Контактні
телефон/факс та
електронна пошта
Режим роботи Центру
Загальна кількість
місць у Центрі для
одночасного
навчання/проживання
Категорія інвалідів, які
проходять реабілітацію
у Центрі

Перелік
реабілітаційних послуг,
які надаються у Центрі
Перелік ліцензій
Перелік професій
(спеціальностей), за
якими здійснюється
професійна
реабілітація інвалідів у
Центрі та їх терміни
Перелік навчальних і

67660, Одеська обл. Біляївський р-н, с. Холодна Балка,
вул. Санаторна, 1
23989640
18.02.1998
Одеська обласна державна адміністрація
Головне управління праці та соціальної політики Одеської
обласної державної адміністрації
Комунальна власність
Місцевий бюджет
Приміщень – 711,7 м2, території – 5000 м2,
Осіпенко Єлизавета Вікторівна
тел. 8 (0482) 30-35-50, 30-34-50,
факс
30-35-50
Цілодобово
навчання – 80 місць,
проживання – 100 місць
за віком – повнолітні інваліди;
за групою інвалідності – ІІ-ІІІ групи;
за видами захворювань – захворювання нервової
системи, ДЦП
протипоказання – гострі інфекційні захворювання до
закінчення строку ізоляції, венеричні захворювання,
захворювання в гострій, підгострій та заразній формах,
епілепсія та епісиндром, психічні розлади.
Професійні, соціальні, психологічні, медичний супровід.
Ліцензія МОН України серія АВ № 301073 видана 06.12.06.
«Оператор комп’ютерного набору» - 10 міс.,
«Овочівник» - 10 міс.,
«Обліковець» - 10 міс.,
«Швачка» - 10 міс.,
«Взуттьовик з ремонту взуття» - 10 міс.,
«Радіомеханік з обслуговування та ремонту
радіотелевізійної
апаратури» - 10 міс.
Навчально-виробничі майстерні:
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виробничих
майстерень, філій,
цехів, дільниць, що
діють при Центрі та
кількість робочих
місць на яку вони
розраховані

комп’ютерний клас – 6 місць,
з підготовки обліковців – 14 місць,
з підготовки швачок – 12 місць,
з підготовки взуттьовиків з ремонту взуття – 18 місць,
з підготовки радіомеханіків з обслуговування та ремонту
радіотелевізійної апаратури – 12 місць;
з підготовки овочівників (оранжерея) – 12 місць
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Рівненський обласний центр професійної реабілітації інвалідів
(РОЦПРІ)
Місце знаходження
35320, Рівненська обл., Рівненський р-н, с.
Центру (поштова та
Олександрія,
юридична адреса)
вул. Санаторна, 3
Ідентифікаційний
26299019
код ЄДРПОУ
Дата започаткування
21.03.06
діяльності
Засновник Центру
Рівненська обласна державна адміністрація
Підпорядкованість
Головне управління праці та соціального захисту
населення Рівненської обласної державної адміністрації
Форма власності
Комунальна власність
Центру
Джерела фінансування Обласний бюджет
Загальна площа Центру Приміщень – 9081 м2, території – 44300 м2
Директор Центру
Кравчук Оксана Василівна
Заступник директора
Кречмаровський Валерій Федорович
Центру
Контактні
тел. 8 (0362) 27-33-33, 27-30-10,
телефон/факс та
факс
27-33-33
електронна пошта
Режим роботи Центру
Цілодобово
Загальна кількість
навчання – 50 місць,
місць у Центрі для
проживання – 50 місць
одночасного
навчання/проживання
Категорія інвалідів, які за віком – повнолітні інваліди;
проходять реабілітацію за групою інвалідності – І-ІІІ групи;
у Центрі
за видами захворювань – патологія опорно-рухового
апарату, центральної та периферичної нервової
системи, внутрішніх органів та систем, органів слуху
та зору;
протипоказання – гострі інфекційні захворювання до
закінчення строку ізоляції, венеричні захворювання,
захворювання в гострій, підгострій та заразній формах,
епілепсія та епісиндром, психічні розлади.
Перелік
Професійні, соціальні, психологічні, медичний супровід.
реабілітаційних послуг,
які надаються у Центрі
Перелік ліцензій
Угода з Головним управлінням праці та соціального
захисту населення Рівненської облдержадміністрації,
центром зайнятості, відділенням Фонду соціального
захисту інвалідів, та відділенням Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 28
жовтня 2006 року.
Готуються відповідні документи щодо здійснення
професійної реабілітації для інвалідів (отримання ліцензії
МОН)
Перелік професій
«Оператор комп’ютерного набору» - 3,5 міс.,
(спеціальностей), за
«Молодша медична сестра з догляду за хворими» - 2,5
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якими здійснюється
професійна
реабілітація інвалідів у
Центрі та їх терміни
Перелік навчальних і
виробничих
майстерень, філій,
цехів, дільниць, що
діють при Центрі та
кількість робочих
місць на яку вони
розраховані

міс.,
«Соціальний робітник» - 1 міс.,
«Швачка» - 5 міс.
Навчальні класи:
комп’ютерний клас – 16 місць,
молодшої медичної сестри – 15 місць,
соціального робітника – 15 місць,
клас теоретичного навчання – 15 місць.
Виробнича майстерня:
швейна майстерня – 15 місць.

23

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Уманський центр професійної реабілітації інвалідів
(УЦПРІ)
Місце знаходження
Центру (поштова та
юридична адреса)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ
Дата започаткування
діяльності
Засновник Центру
Підпорядкованість

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Піонтковського,
12

Форма власності
Центру
Джерела фінансування
Загальна площа Центру
Директор Центру
Заступник директора
Центру
Контактні
телефон/факс та
електронна пошта
Режим роботи Центру
Загальна кількість
місць у Центрі для
одночасного
навчання/проживання
Категорія інвалідів, які
проходять реабілітацію
у Центрі

Комунальна власність

Перелік
реабілітаційних послуг,
які надаються у Центрі
Перелік ліцензій
Перелік професій
(спеціальностей), за
якими здійснюється
професійна
реабілітація інвалідів у

34117710
25.10.01
Виконавчий комітет Уманської міської ради
Управління праці та соціального захисту населення
Уманської міської ради

Міський бюджет
Приміщень – 765 м2, території – 0,82 га
Базилевська Вікторія Вікторівна
тел. 8 (04744) 5-05-73,
факс
5-26-95
пн.-пт. 08:00 – 17:00
навчання – 42 місця,
проживання – не передбачено
за віком – повнолітні інваліди;
за групою інвалідності – І-ІІІ групи;
за видами захворювань – патологія опорно-рухового
апарату, центральної та периферичної нервової
системи, внутрішніх органів та систем, органів слуху
та зору;
протипоказання – гострі інфекційні захворювання до
закінчення строку ізоляції, венеричні захворювання,
захворювання в гострій, підгострій та заразній формах,
епілепсія та епісиндром, психічні розлади.
Професійні, соціальні, психологічні, медичний супровід.
Ліцензія МОН України серія АА № 395008 видана 14.12.07
«Оператор комп’ютерного набору» - 6 міс.,
«Взуттьовик з ремонту взуття» - 5 міс.,
«Секретар-друкарка» - 7 міс.,
«Квітникар-озеленювач» - 5 міс.
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Центрі та їх терміни
Перелік навчальних і
виробничих
майстерень, філій,
цехів, дільниць, що
діють при Центрі та
кількість робочих
місць на яку вони
розраховані

Навчальні класи:
оператора комп’ютерного набору – 12 місць,
секретар-друкарка – 10 місць.
Виробнича майстерня:
по ремонту взуття – 10 місць.
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Буковинський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів
(БМЦПРІ)
Місце знаходження
Центру (поштова та
юридична адреса)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ
Дата започаткування
діяльності
Засновник Центру
Підпорядкованість
Форма власності
Центру
Джерела фінансування
Загальна площа Центру
Директор Центру
Заступник директора
Центру
Контактні
телефон/факс та
електронна пошта
Режим роботи Центру
Загальна кількість
місць у Центрі для
одночасного
навчання/проживання
Категорія інвалідів, які
проходять реабілітацію
у Центрі

Перелік
реабілітаційних послуг,
які надаються у Центрі
Перелік ліцензій
Перелік професій
(спеціальностей), за
якими здійснюється
професійна
реабілітація інвалідів у
Центрі та їх терміни
Перелік навчальних і

58032, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 8А
21444285
13.04.07
Чернівецька обласна державна адміністрація
Головне управління праці та соціального захисту
населення Чернівецької обласної державної адміністрації
Державна власність
Державний бюджет
Приміщень – 2347,0 м2, території – 0,74 га
Микицей Орест Володимирович
Герчук Валентина Іванівна
тел. 8 (03722) 4-59-04, 4-24-03,
факс
4-73-71,
E-mail: BMZPRI@rambler.ru
Цілодобово
навчання – 50 місць,
проживання – 40 місць
за віком – повнолітні інваліди;
за групою інвалідності – І-ІІІ групи;
за видами захворювань – патологія опорно-рухового
апарату, центральної та периферичної нервової
системи, внутрішніх органів та систем, органів слуху
та зору;
протипоказання – гострі інфекційні захворювання до
закінчення строку ізоляції, венеричні захворювання,
захворювання в гострій, підгострій та заразній формах,
епілепсія та епісиндром, психічні розлади.
Професійні, соціальні, психологічні, медичний супровід.
Ліцензія МОН України серія АВ № 159905 видана 21.11.06,
ліцензія МОН України серія АВ № 328719 видана 10.07.07.
«Оператор комп’ютерного набору» - 6 міс.,
«Швачка» - 4,5 міс.,
«Конторський службовець (бухгалтерія)» - 5 міс.

Кабінети теоретичного навчання:
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виробничих
майстерень, філій,
цехів, дільниць, що
діють при Центрі та
кількість робочих
місць на яку вони
розраховані

оператора комп’ютерного набору – 10 місць,
швачки – 10 місць,
конторського службовця – 10 місць,
два комп’ютерні класи – по 10 місць,
Виробнича майстерня:
швейна майстерня – 10 місць.
Соціально-економічне підприємство:
швейне підприємство – 5 місць.
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