
Центри соціально-психологічної та медико-соціальної реабілітації 
та інші аналогічні установи допомоги узалежненим особам, що 
рекомендовано дивізіоном «Аддиктологія» Національної 

психологічної асоціації України 

Дивізіон «Адиктологія» НПА України для допомоги клієнтам у пошуку рекомендує список центрів 
по соціально-психологічній допомозі узалежненим особам, в яких дотримуються стандартів 
реабілітації та поважають права людини. В каталог входять лише центри, що мають відділення 
соціально-психологічної реабілітації (виключно наркологічні центри не додаються в каталог). 

Інструкцію по додаванню центра у рекомендований список дивіться нижче.  

Київ та Київська область 

Центр амбулаторной психологической реабилитации алкозависимых "Сенс"; 
+38(067)989- 56-81, +38(095)461-49-42; 12aapater@gmail.com; 
www.sensecenter.com.ua; Киев (спеціалісти є членами дивізіону “Адиктологія”) 

Реабилитационный центр «Крепость» https://krepost.in.ua/, +38 063 480 38 21, 
г. Белая Церковь (спеціалісти є членами дивізіону “Адиктологія”) 

Реабилитационный центр «Горизонт» улица 27-я Садовая, 54, Киев; 
044-333-7309; https://horizon-center.kiev.ua/ (спеціалісти є членами дивізону 
“Адиктологія”) 

Реабилитационный центр «Берег Жизни», г. Васильков, ул. Тургенева 19, Тел: 
+38 (066) 004-33-76, +38 (050) 177-04-34; dopomoga@www.bereg-zhizni.com.ua, 
https://www.bereg- zhizni.com.ua/ (спеціалісти є членами дивізону 
“Адиктологія”) 

Реабілітаційне наркологічне відділення КМНКЛ «Соціотерапія», 
+380-44-258-6891; +380- 44-524-4471; +380-44-524-3493; 
www.sociotherapy.org.ua/; м. Київ (наркологічне відділення та послуги 
детоксикації є) 
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Реабілітаційний центр «New Life» (ГО «Могутня нація»); +380443614380; 
+380993386400; newlife1@i.ua; http://nc-newlife.com; м.Київ; с. Гора 
(наркологічне відділення та послуги детоксикації є) 

Благодійний центр соціальної роботи "Світ без залежності"; +380667630307; 
mbz_admin@ukr.net; http://www.rehab.in.ua/; м. Київ 

Центр психосоматичної медицини RECOVERY; +38 093 170 53 02; Киев, ул. 
Московская, 29-Б https://recovery.clinic/ (наркологічне відділення та послуги 
детоксикації є) 

Київське Міське Віддіення МБО «Реабілітаційний Центр «Сходи»; 
+38(044)567-66-60; ; http://www.stupeni.org.ua; м. Київ (наркологічне відділення 
та послуги детоксикації є) 

Реабилитационный центр "Альтернатива"; +3(098)0983669; +39(044)2226826; 
https://alternativ.com.ua/; Киев (Бортничи) (наркологічне відділення та послуги 
детоксикації є) 

Кліника Долінського +380660793995, +380983420232, https://dd-clinic.com.ua/ 
вул. Гаєва 2, Київ, Осокорки-Дачи  (наркологічне відділення та послуги 
детоксикації є) 

              
Дніпро та Дніпровська область 

Реабілітаційний центр «Наша Справа»; +380962999999; https://nasha-
sprava.org; м. Дніпро (спеціалісти є членами дивізіону “Адиктологія”) 

Реабілітаційний центр «Шанс плюс»; +380974257038 https://www.shans-
centr.com.ua/; м. Дніпро (наркологічне відділення та послуги детоксикації є) 
(спеціалісти є членами дивізіону “Адиктологія”) 

КП «Обласний медичний психіатричний центр з лікування залежностей зі 
стаціонаром» ДОР» ; (097) 175-75-62, (066) 466-91-21; (068) 595-28-00; м.Дніпро, 
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вул.Новосільна, 1 http://dond.dp.ua/ (наркологічне відділення та послуги 
детоксикації є) 

Реабілітаційний центр «Вікторі»; +380953880508; ; info@victorycentr.com; 
https://victorycentr.com/; м.Дніпро 
Реабілітаційний центр «Вихід Є!»; +38960050125; https://www.narkoclinic.com; 
м. Кривий Ріг 

Центр залежностей Шаповалова; +380678770107; https://shapovalov.clinic/; м.  
Дніпро 

Львів та Львівська область 

Абілітаційний центр для підлітків “Батяри”, м. Львів, тел. 095-43-096-43; 
096-43-096-43. (спеціалісти є членами дивізіону “Адиктологія”) 

Загальноцерковний реабілітаційний центр "Назарет"; +380966606635; https://
www.nazaret.org.ua/; м. Львів, м. Дрогобич, с. Добрівляни; 

Громадська організація " Центр Дорога"; +380673414869; http://
dorogatc.com.ua/; Золочівський район Львівської області 

Наркологічний центр «Добро»; +380(67)455-66-55; help@dobro-clinic.com.ua; 
https://dobro- clinic.lviv.ua/ ; м. Львів 

Миколаїв та Миколаївська область 

Миколаївський обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді; (05134) 
9-49-45; ; mocrnm@ukr.net; http://ocss.mk.ua/sotsialni_tsentri_materi_ta_ditini; 
Вознесенський район, Бузька сільська рада, комплекс будівель та споруд No2 

Одеса та Одеська область 
            
Міжнародна благодійна організація "Реабілітаційний центр "Сходи"; 
+38(067)4803482;; ; akhmerov@steps.odessa.ua; steps@te.net.ua,; http://
stupeni.org/; м. Одеса; (спеціалісти є членами дивізіону “Адиктологія”) 
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Центр Сімейної Терапії Залежності "Triniti"; +380677374041; https://
trinitidom.com; с. Кароліно-Бугаз; (спеціалісти є членами дивізіону 
“Адиктологія”) 

Суми та Сумська область 

ГО «Реабiлiтацiйний центр «Троïцький», +380955716553, 
dimadidenko84@gmail.com, http://troitzkiy.com.ua/ , м.Суми 

Полтава та Полтавська область 

Реабілітаційний центр «Вихід Є!» +380953763556; https://www.vyhid.org;  
м.Полтава 

Харьків та Харьківська область 

"Наркологічний центр" ХЄЛП"; +380958454051; https://helprehab.org.ua; с. 
Артюхівка; (наркологічне відділення та послуги детоксикації є) (спеціалісти є 
членами дивізіону “Адиктологія”) 

Реабилитационный Центр «Атмосфера»; +38(050)1781818, +38(098)1781818; ; 
shanskhul@gmail.com; https://atmo-sfera.org; м. Харків; (спеціалісти є членами 
дивізіону “Адиктологія”) 

Реабилитационный центр «Вертикаль», тел. 0 800 213 707; 066 195 9 777, 093 
195 9 777; https://rebcentr.com.ua/ (спеціалісти є членами дивізону 
“Адиктологія”) 

Наркологический центр реабилитации и рессоциализации «Стимул», https://
renessans- center.com/, +38 (095) 050-22-31; +38 (097) 952-78-09; (спеціалісти є 
членами дивізіону “Адиктологія”) 

Центр психологічної реабілітації для залежних " МЕТОД"; +380508521346; ; 
https://www.metod-center.com; м. Чугуїв 
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Хмельницький та Хмельницька область 

Реабилитационный центр "Життя", адреса: Хмельницкая обл., С.Печеськи, 
Ул.Мира 3, Хмельницкого р-н; тел. 0961433850, 0932089525; е-мейл 
info@zhitty.in.ya; сайт: https://zhittya.in.ua/ (наркологічне відділення та послуги 
детоксикації є) (спеціалісти є членами дивізіону “Адиктологія”) 
            

Інструкція по прийняттю центру в список рекомендованих 
дивізіоном «Адиктологія» НПА України 

В каталог додаються лише центри, в яких дотримуються стандартів соціально- 
психологічної реабілітації, немає порушень прав людини та до центру немає 
зауважень з боку Національного превентивного механізму України. 

Порядок включення центру до каталогу: 
1) Ви подаєте заявку до дивізіону «Адиктологія» НПА України, де вказуєте своє 
бажання бути включеним до каталогу та додаєте коротке описання свого 
центру з обов’язковими контактами та реальною адресою (контакти модератора 
дивізіону на сторінці https://npa- ua.org/divizion-adiktologiya/ ) 

2) Представники дивізіону зв’язуються з Національним превентивним 
механізмом України та з’ясовують, чи немає до центру претензій від цього 
органу. 

3) Центр виставляється на обговорення в групі дивізіону «Адиктологія» 

4) На робочому зібранні ставиться питання про прийняття центру до каталогу 
Для того, щоб ваш центр встиг пройти всі процедури, ваша заявка повинна бути 
подана не менш ніж за місяць до робочого зібрання, яке зазвичай проходить 
перший понеділок місяця кожного кварталу). 

Членство вашого психолога в дивізіоні «Адиктологія» може спростити та 
прискорити процедуру прийняття центру в каталог. 
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Якщо ваш центр невідомий спеціалістам дивізіону, або до нього є інші питання, 
то може бути рекомендований моніторінг центру представниками дивізіону для 
включення його в каталог.

6


