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Зміст
Назви дежавних установ 
та громадських організацій 
м. Києва, які надають послуги з 
профілактики ВІЛ/СНІДу 
та ризикованої поведінки

Вид послуги

Ст
ор
ін
ка

Благодійна організація «Фонд 
«Асперн» + + + + + 3

Благодійний фонд «Життя заради 
людей» + + + +

Благодійний фонд «Дитяча Надія» + +

Благодійний фонд Карітас Київ + +

Благодійний фонд «Конвіктус 
Україна» + + + + +

Всеукраїнська громадська 
організація «Магнолія» +

Всеукраїнський громадський центр 
«Волонтер» + +

Голосіївський районний в місті 
Києві центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді

+ + + +

Громадська організація «Дитинство 
– без СНІДу» + + +

Дарницький районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

+ + +

Деснянський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

+ + +

Інтернет-проект www.detdom.info + +

Київське міське відділення 
Всеукраїнської благодійної 
організації «Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

+ + +

Київський міський лівобережний 
центр для ВІЛ-інфікованих дітей та 
молоді

+ + +

Київський міський правобережний 
центр для ВІЛ-інфікованих дітей та 
молоді

+ + +

Київський міський центр здоров’я +
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Назви дежавних установ 
та громадських організацій 
м. Києва, які надають послуги з 
профілактики ВІЛ/СНІДу 
та ризикованої поведінки

Вид послуги

Ст
ор
ін
ка

Київський міський центр СНІДу + +
Київський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді + + + +

Клініки, дружні для молоді, 
м. Києва

• у Дніпровському районі + +
• у Печерському районі + +
• у Подільському районі + +
• у Шевченківському районі + +

Міжнародна громадська організація  
Школа Рівних Можливостей +

Міжнародний благодійний фонд 
«Дар життя» + +

Молодіжна громадська організація 
«Об’єднання «Життя на всі 100%» + +

Національна лінія Телефону довіри 
з проблем ВІЛ/СНІД 
Оболонський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сімї, 
дітей та молоді

+ + +

Печерський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

+ + +

Подільський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сімї, 
дітей та молоді

+ + + +

Святошинський районний в місті 
Києві центр соціальних служб для 
сімї, дітей та молоді

+ + +

Служба у справах дітей виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

+ + + +

Солом’янський районний в місті 
Києві центр соціальних служб для 
сімї, дітей та молоді

+ + +

Центр допомоги дівчатам та 
молодим жінкам в складних 
життєвих обставинах «Право на 
здоров’я»

+ + + + +
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Назви дежавних установ 
та громадських організацій 
м. Києва, які надають послуги з 
профілактики ВІЛ/СНІДу 
та ризикованої поведінки

Вид послуги

Ст
ор
ін
ка

Центр медико-соціальної 
допомоги дітям, які опинилися в 
скрутних життєвих обставинах 
(на базі Київської міської шкірно-
венерологічної лікарні)

+ + + + +

Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей №1 Служби у 
справах дітей виконавчого органу 
Київської міської ради

+ + + + +

Шевченківський районний в місті 
Києві центр соціальних служб для 
сімї, дітей та молоді

+ + +

…

…

…

…

…

Нормативно-правові аспекти отримання підлітками послуг з питань 
профілактики ВІЛ
Запитання-відповіді з питань попередження ВІЛ-інфікування





Дежавні установи 
та громадські організації 
м. Києва, які надають послуги 
з профілактики ВІЛ/СНІДу 
та ризикованої поведінки
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Благодійна організація «Фонд «Асперн»

02121, м. Київ, Харківське шосе, 180/21, оф. 185

+38(044) 332-15-41

aspernoffice@gmail.com

www.aspern.org.ua

Завдання 
організації:

• сприяти проведенню навчально-виховного процесу для 
дітей, якi потребують соцiальної опiки, згiдно з чинним 
законодавством

• організовувати та проводити тренінги, семінари, конференції, 
симпозіуми та форуми

• засновувати благодiйнi їдальнi, притулки, iнтернати, дитячi 
центри для дiтей-сирiт та дiтей, якi потребують опiки згiдно 
з чинним законодавством

• розробляти та реалізовувати програми профілактичного 
напрямку

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • безпритульні та (або) бездоглядні діти

• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
• вагітні жінки 
• жінки з дітьми до 16 років

Вік 
клієнтів: 3–24 роки

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві
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Проведення медичного огляду та супроводження в медичні 
заклади дітей з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
БФ «Асперн».
Послуги надаються безкоштовно.

Надання юридичних консультацій з різних галузей права молодим 
особам, якими опікується БФ «Асперн». 
Послуги надаються безкоштовно

У Центрі інтегративного професійного навчання дітей та молоді, 
соціально незахищені діти та молоді люди віком від 12 до 24 
років можуть навчатись безкоштовно, за напрямками: швейна, 
перукарська, взуттєва справи, дизайн-студія, гурток англійської 
мови. Зарахування до Центру здійснюється за наявності заяви на 
зарахування до Центру.
Діти та молоді особи, якими опікується БФ «Асперн», в рамках 
реалізації проектів отримують повний спектр соціально-
економічних послуг.
Послуги надаються безкоштовно.

Організація та проведення безкоштовних літніх таборів 
відпочинку для дітей, підлітків та молоді, екскурсій та культурно-
масових заходів.
Послуги надаються безкоштовно. 

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00
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Благодійний фонд «Життя заради людей»

04212, м. Київ, вул. Малиновського, 3-б, оф. 167

+38(096) 166-94-15

plis79@ukr.net

www.forlife.in.ua

Завдання 
організації:

• зробити соціальні послуги повністю безкоштовними, 
адресними та доступними кожному клієнтові

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди
• засуджені

Вік 
клієнтів: Підлітки, молодь, вразливі групи населення

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві 
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Надання юридичних консультацій з різних галузей права, 
налагодження співпраці з усіма найбільш важливими державними 
та недержавними організаціями.
Послуги надаються безкоштовно.

Психологічні (проведення психосоціальної реабілітації), 
соціальні (проведення профілактичної діяльності, яка 
базується на сучасних підходах, покращення якості життя 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, надання всебічної допомоги 
уразливим групам населення, впроваджуення сучасних 
ефективних методів профілактики, діагностування та допомоги 
хворим на ВІЛ), консультативні (надання допомоги молоді в 
питаннях профілактики ВІЛ-інфікування). Послуги надаються 
безкоштовно.
Вивчення та задоволення побутових потреб клієнтів. Послуги 
надаються безкоштовно.

Організація та проведення культурно-масових заходів.
Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

цілодобово

• психолог 
• фахівець по роботі з жінками
• фахівець по роботі з 

засудженими 
• реабілітаційний центр для 

нарко- та алкозалежних
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Благодійний фонд «Дитяча Надія»

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81/2, оф. 5

+38(093) 939-62-02; +38(050) 312-53-17; +38(044) 532-29-89 (факс)

child-hope@mail.ru

http://repfm.com.ua/view/благодійний-фонд-дитяча-надія-1117903

Завдання 
організації:

• формування свідомого ставлення у молодої людини 
до особистого здоров'я 

• надання знань та відпрацювання навичок здорового способу 
життя

• профілактика ВІЛ/СНІДу й запобігання інфекціям, 
які передаються статевим шляхом

• формування відповідальної поведінки
Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 

Клієнти: 

• сім`ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах
• ВІЛ-інфіковані молоді люди та члени їхніх сімей
• алко- та (або) наркозалежні молоді люди
• діти та молодь із ризикованою поведінкою, члени їхніх сімей
• сім’ї, члени яких перебували у виховних, виправних колоніях, 

слідчих ізоляторах та повернулися з них, або були засуджені 
до покарання без позбавлення волі або альтернативних видів 
покарань

Вік 
клієнтів: від 18 років

Види 
послуг:

• соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні
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Здійснення мотиваційного консультування лікарем–наркологом, 
консультантами з питань хімічних залежностей.
Проведення консультацій щодо профілактики ризикованої 
поведінки, запобігання виникненню та розвитку можливих 
органічних розладів.
Направлення до центрiв реабiлiтацiї.
Послуги надаються безкоштовно.
Надання інформаційно-консультативних послуг з питань хімічних 
залежностей, ігрової залежності, ризикованої поведінки підліткам, 
молодим людям та членам їх сімей. 
Залучення клієнтів до участі в роботі груп взаємодопомоги.
Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця   

з 9:00 до 18:00
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Благодійний фонд «Карітас Київ»

02139, м. Київ, вул. Микитенка, 7б

+38(044) 512-00-85

caritas@caritas-ua.org
kyiv@caritas-ua.org

www.caritas-ua.org

Завдання 
організації:

• надання матеріальної та фінансової допомоги, а також 
безкорисливих послуг особам незалежно від раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, мови або інших ознак, 
які потребують соціальної допомоги та захисту, що сприяє 
духовному та моральному відродженню людей

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • сім`ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих 

обставинах
• безпритульні та бездоглядні діти й молоді люди віком до 24 

років
Вік клієнтів: від 7 років
Види послуг:

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

Надання індивідуальних та групових інформаційно-
консультативних послуг.
Проведення бесід та тренінгів на різну тематику залежно від віку 
та потреб вікової групи.
Залучення клієнтів до участі в роботі груп взаємодопомоги.
Послуги надаються безкоштовно.
Надання гуманітарної допомоги. 
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
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Благодійний фонд «Конвіктус Україна»

02225, м. Київ, пр-кт Маяковського, 7а, оф. 170

+38(044) 592-58-47

info@convictus.org.ua

www.convictus.org.ua

Завдання 
організації:

• забезпечення рівного доступу уразливих груп до медико-
соціальних послуг та реінтеграція в суспільство засуджених 
шляхом налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, 
державою і бізнесом

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер 
Клієнти: • ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди

• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди
• особи, залучені до комерційного сексу

Вік 
клієнтів: від 18 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві
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Тестування за допомогою швидких тестів на ВІЛ, сифіліс, 
гепатити, гонорею, хламідію. Сприяння у лікуванні інфекцій, що 
передаються статевим шляхом.
Послуги надаються безкоштовно.

Надання юридичних консультацій з різних галузей права, 
допомога у відновленні документів. 

Послуги надаються безкоштовно.

Тренінги та інформаційні заняття з питань профілактики 
інфікування ВІЛ та іншими хворобами.
Групи взаємодопомоги.
Послуги надаються безкоштовно.

Показ та обговорення профілактичних фільмів.
Творча майстерня для жінок, залучених до комерційного сексу.
 Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер

10:30-18:00

• соціальний працівник
• юрист
• психолог

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер

15:00-18:00

• лікар
• консультант з ДКТ
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Всеукраїнська громадська організація 
«Магнолія»

01033, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10 (4 поверх)

+38(044) 206-99-94
+38(044) 206-99-83
+38(044) 206-99-84

tsr@magnolia-tv.com

www.magnolia.org.ua
www.detipoisk.com
www.sirotstvy.net

Завдання 
організації:

• Реалізовувати право дитини на безпеку, турботу та виховання 
шляхом:
◦ пошуку безвісти зниклих дітей
◦ пошуку батьків тих дітей, особи яких не встановлені
◦ пропаганди національного усиновлення, прийомних сімей, 

дитячих будинків сімейного типу
Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • безпритульні та (або) бездоглядні діти; 

• сім`ї, які хочуть всиновити дитину
Вік 
клієнтів: від народження до 24 років; дорослі

Види 
послуг: • інформаційно-просвітницькі, психологічні

Розшук безвісти зниклих дітей через ЗМІ (використання 
можливостей телебачення, радіо, преси, зовнішньої реклами 
та інтернету для масштабного інформування широких кіл 
громадськості про зниклу дитину). 
Консультації щодо питань усиновлення. 
Допомога дітям, які мешкають у інтернатних закладах, знайти 
своїх рідних.
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 18:00
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Всеукраїнський громадський центр 
«Волонтер»

03057, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 2, оф. 53

+38(044) 227-63-03

vgc_volunteer@ukr.net

www.volunteer.kiev.ua

Завдання 
організації:

• формування відповідальної поведінки та свідомого ставлення 
у молодої людини до особистого здоров'я 

• надання знань та відпрацювання навичок здорового способу 
життя

• профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки
• формування соціально-активної позиції, залучення до 

волонтерства
Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • учнівська та студентська молодь

• діти та молодь із ризикованою поведінкою, члени їхніх сімей
• діти, які опинилися у складних життєвих обставинах
• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом 

(перебувають у виховних, виправних колоніях, слідчих 
ізоляторах, на обліках у кримінальній міліції у справах дітей 
та кримінально-виконавчій інспекції)

• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• алко- та (або) наркозалежні молоді люди

Вік 
клієнтів: від 10 до 24 років

Види 
послуг: • соціально-медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні
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Тестування та консультування на ВІЛ (послуга надається до 
грудня 2014 року включно, за попередньою домовленістю, 
зателефонувавши до офісу організації).
Послуги надаються безкоштовно.

Тренінги та семінари з питань профілактики ризикованої 
поведінки підлітків та молоді.
Участь у «Школі волонтерів», у заняттях з використанням 
настільних просвітницько-профілактичних ігор, у суспільно-
корисних акціях та заходах.
Послуги надаються безкоштовно за попереднім записом.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:30 до 18:00 (попередньо зателефонувавши в 
офіс та попередивши про зустріч)
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Голосіївський районний в місті Києві центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

03040, м. Київ, вул. Андрія Бубнова, 5

+38(044) 257-03-49

ssmgolosievo@ukr.net

www.ssm.kiev.ua

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої 
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей 
та молод і

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставин ах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей 
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах 
і потребують сторонньої допом оги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та мол оддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, а також 
залучення потенціалу територіальної громади до проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди

• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом
• підлітки, які вживають психоактивні речовини ін`єкційним 

шляхом
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Вік 
клієнтів: до 35 років
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Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві

Надання консультацій з питань чинного законодавства, 
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню 
державного примусу і реалізації юридичної відповідальності 
осіб, які вдаються до протиправних дій щодо цієї особи 
(оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист 
прав та інтересів особи тощо).
Послуги надаються безкоштовно.

Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації; розповсюдження просвітницьких та культурно-
освітніх знань; поширення об’єктивної інформації про споживчі 
властивості та види соціальних послуг, формування певних 
уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем. Надання 
психологічних консультацій та підтримки.
Послуги надаються безкоштовно.

Задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються 
у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також 
допомоги у вигляді одноразових компенсацій.
Послуги надаються безкоштовно.

Дозвілля, спортивно-оздоровча, технічна та художня діяльність 
тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, 
громадських організацій.
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:30 до 17:00
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Дарницький районний в місті Києві центр 
соціальних служб для сімї, дітей та молоді

02091, м. Київ, Харківське шосе, 57

+38(044) 563-05-32

darssm@ukr.net 

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/darnica.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої 
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей 
та молод і

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставин ах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей 
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах 
і потребують сторонньої допом оги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та мол оддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, а також 
залучення потенціалу територіальної громади до проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • підлітки, залучені до комерційного сексу

• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом
• вагітні дівчата підліткового та молодого віку
• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
• діти-сироти, особи з їх числа
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Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві

Консультування сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, жителів Дарницького району м. Києва, допомога в 
складанні правових документів. 
Послуги надаються безкоштовно.

Спеціалізоване формування “Служба соціальної підтримки 
сімей”  – здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися 
у складних життєвих обставинах для подолання кризи та 
сприяння гармонійному всебічному розвитку дітей, молоді 
шляхом надання різноманітних соціальних послуг.
Спеціалізовані формування «Інформаційно-тренінговий центр», в 
рамках якого організовано інформування мешканців Дарницького 
району з питань первинної профілактики негативних явищ в 
молодіжному середовищі та популяризації сімейних цінностей.
Спеціалізоване формування «Служба соціально-профілактичної 
роботи», одним із завдань якого є надання соціальних послуг 
неповнолітнім та молоді, які засуджені до покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі, та які  повертаються з місць 
позбавлення волі, їх соціальна адаптація та реабілітація.
Спеціалізоване формування  «Мобільний консультаційний пункт 
соціальної роботи», забезпечення доступу до соціальних послуг 
ЦСССДМ різним категоріям дітей, молоді, сімей віддалених 
районів Дарницького району (житлові масиви Бортничі, 
Осокорки, Рембаза).
Спеціалізоване формування “Школа добровільних помічників на 
громадських засадах” – сприяння зайнятості підлітків та молоді 
у волонтерській діяльності. Створення умов для підвищення 
рівня кваліфікації волонтерів, здобуття ними знань та навичок 
індивідуальної та групової соціальної роботи з різними 
категоріями дітей, молоді та сімей.
Соціальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей та молоді з функціональними обмеженнями» (ЦСПР). 
Основним завданням Центру є надання психологічних, соціально-
педагогічних, інформаційних та інших соціальних послуг дітям 
та молоді з функціональними обмеженнями, членам їх сімей.



27

Клієнти: діти та молодь з обмеженими фізичними 
можливостями, психічними захворюваннями та розумовою 
відсталістю. Спеціалістами закладу проводиться  психолого-
педагогічна реабілітація дітей, молоді з інвалідністю та їх 
сімей (консультування, психолого-педагогічна діагностика, 
психологічна та педагогічна корекція, арттерапія, танцювально-
рухова терапія). Адреса: м. Київ, вул. Кошиця, 8, приміщення 
спеціалізованої школи № 296. Телефон: +38(044) 560-71-
96; +38(044) 560-76-66. Послуги надаються безкоштовно, 
присутність батьків не обов’язкова.
Літнє оздоровлення в наметових таборах.
Обов’язковими є необхідність дозволу батьків та відповідних 
документів, оплата проїзду.
Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання 
Дарницького району міста Києва (ЦМП)  – комплексний 
позашкільний навчально-виховний заклад, який організовує 
роботу з вихованцями, слухачами, учнями за різними 
напрямами позашкільної освіти (соціокультурними, туристсько-
краєзнавчими, художньо-естетичними, оздоровчими, дозвільнево-
розважальними, фізкультурно-спортивними та ін.). Центр 
об’єднує 12 клубів за місцем проживання, які відвідують діти 
віком від 4 до 18 років та молодь до 35 років.
Адреса: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 2-а, приміщення ЖЕД 
№ 201.Телефон: +38(044) 560-71-96; +38(044) 560-76-66.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00)

Їхати: від ст. метро «Харківська» маршрутним автобусом № 45 до зупинки 
«Тростянецька».
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Деснянський районний в місті Києві центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

02222, м. Київ, вул. Сабурова, 8

+38(044) 515-66-00

desn_centre@ukr.net

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/desnyanskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої 
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей 
та молод і

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставин ах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей 
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах 
і потребують сторонньої допом оги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та мол оддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, а також 
залучення потенціалу територіальної громади до проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • алко- та (або) наркозалежні особи та члени їхніх родин

• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• діти та молоді люди з особливими потребами
• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом
• підлітки та молоді люди, які вживають психоактивні речовини 

ін`єкційним шляхом
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
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Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві

Надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення 
захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного 
примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, які 
вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення 
правових документів, адвокатська допомога, захист прав 
та інтересів особи тощо).
Послуги надаються безкоштовно.
Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких 
та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення 
об’єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних 
послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до 
соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги).
Надання консультаційних послуг клієнту з питань психічного 
здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем. Застосування психодіагностики, що спрямована 
на вивчення соціально-психічних характеристик особистості та 
групи. Проведення терапевтичних сеансів з метою психокорекції 
або психологічної реабілітації людини, надання методичних порад 
батькам (або особам, які їх замінюють). 
Надання соціальної допомоги дітям та молоді з функціональними 
обмеженнями та їх сім’ям на базі закладу соціального 
обслуговування “Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
та молоді з функціональними обмеженнями” Деснянського району. 
Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.
Допомога залежним та членам їх родин, а саме: первинне 
анонімне, безкоштовне консультування наркозалежних та членів 
їх родин; направлення на безкоштовне отримання медичних 
послуг; група підтримки для співзалежних; денний стаціонар (не 
медикаментозна програма).
Послуги надаються безкоштовно.
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Задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі 
надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги 
у вигляді одноразових компенсацій.
Послуги надаються безкоштовно.

Дозвілля, спортивно-оздоровча, технічна та художня діяльність 
тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, 
громадських організацій. 
Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00

Їхати: від ст. метро «Петрівка» авт. №21 до зуп. «Блок послуг» або від ст. метро 
“Шулявська” маршрутними таксі до зуп. «Блок послуг».
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Дніпровський районний в місті Києві центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

02183, м. Київ, б-р Перова, 56

+38(044) 512-23-48
+38(044) 510-55-93

dnssm@bk.ru

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/dniprovskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої 
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей 
та молоді

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей 
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах 
і потребують сторонньої допомоги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю

• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами 
та організаціями

• залучення потенціалу територіальної громади до проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

З метою наближення фахівців до місця проживання родин, 
в підліткових клубах за місцем проживання та на базі самого 
Центру (м. Київ, бульвар Перова, 56) організовано роботу 
консультативних пунктів, в яких спеціалісти ведуть  прийом 
двічі на тиждень.
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Комплексна соціальна підтримка здійснюється через 
мережу спеціалізованих формувань:

Служба соціальної 
підтримки сімей 
(м. Київ, бульвар 

Перова, 56)
5105593, 5122348

• спеціалісти допомагають сім`ям, 
які з певних причин опинилися у 
кризі, шляхом надання адресної 
соціальної допомоги та здійснення 
соціального супроводу

Служба соціально-
профілактичної роботи 

(м. Київ, бульвар 
Перова, 56) 5122348

• надання адаптаційної соціальної 
допомоги особам, які зловживали 
алкоголем та іншими ПАР та 
членам їхніх родин. Програма не 
пов’язана з релігіями, сектами чи 
політичними організаціями

Центр соціально-
психологічної 

реабілітації  дітей та 
молоді 

з функціональними 
обмеженнями 

(м. Київ, 
вул. Райдужна, 51) 

540-02-81

• надання безкоштовних соціальних 
послуг дітям-інвалідам та членам 
їх сімей

Центр по роботі 
з дітьми та молоддю за 
місцем проживання

(м. Київ, бульвар 
Перова, 56) 5400311

• навчання і виховання дітей 
та молоді у позаурочний 
час. Організація дозвілля, 
спортивно-оздоровчої, технічної, 
естетичної  та соціально-корисної 
діяльності.  В Центрі працює 
30 підліткових клубів за місцем 
проживання

Підліткові клуби за 
місцем проживання

(м. Київ, бульвар 
Перова, 56) 5400311

• Клуби відвідують діти від 5 до 18 
років, молодь, дорослі, з них: 17 
клубів з естетичним напрямком 
роботи та 13 клубів спортивного 
напрямку

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти та молоді люди

• безпритульні та бездоглядні діти
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди, та члени 

їхніх родин
• діти та молоді люди з особливими потребами
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах



33

Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві

Надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення 
захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного 
примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, які 
вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення 
правових документів, адвокатська допомога, захист прав та 
інтересів особи тощо).
Послуги надаються безкоштовно.
“Служба соціальної підтримки сімей” (раннє виявлення, 
соціальна підтримка та супровід: сімей, які опинились в 
складних життєвих обставинах; прийомних та опікунських сімей; 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки; дітей-сиріт, 
які перебувають в  інтернатних закладах та навчаються ВПУ; 
неповнолітніх та молоді, які засуджені до покарань, непов’язаних 
з позбавленням волі. Попередження насильства в сім’ї (термінове 
реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми). 
Надання безкоштовної консультативної допомоги (соціального 
педагога, психолога,  юриста, фахівця соціальної роботи). 
Попередження раннього соціального сирітства. Організація та 
проведення змістовного дозвілля для сімей.
”Служба соціально-профілактичної роботи” (надання 
консультативної допомоги алко/наркозалежним та членам їх 
сімей. Проведення з алкозалежними, які успішно пройшли 
мотиваційне індивідуальне консультування циклу занять на 
основі програми “12 кроків”. Організація та проведення груп 
взаємодопомоги АА).
“Центр соціально-психологічної реабілітації  дітей та молоді 
з функціональними обмеженнями” (раннє виявлення, соціальна 
підтримка та супровід сімей, які виховують дітей та молодь з 
особливими потребами. Надання безкоштовної консультативної 
допомоги (соціального педагога, психолога,  колекційного 
педагога)).
Послуги надаються безкоштовно.
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Дозвілля, спортивно-оздоровча, технічна та художня діяльність 
тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, 
громадських організацій. Послуги надаються безкоштовно.
Робота спеціалізованих формувань:
“Служба соціальної підтримки сімей” (організація та 
проведення змістовного дозвілля для сімей).
“Центр соціально-психологічної реабілітації  дітей та молоді 
з функціональними обмеженнями” (розвиток творчих здібностей 
молодих інвалідів засобами мистецтва; організація змістовного 
дозвілля, виставок, фестивалів творчості.)
“Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання” 
(проведення гурткової та секційної роботи в підліткових клубах 
за місцем проживання естетичного та спортивного напрямку. 
Організація змістовного дозвілля дітей та молоді (виставок, 
конкурсів, фестивалів, змагань, екскурсій та ін.)).

«Підліткові клуби за місцем проживання»
Естетичного спрямування:

Назва клубу Адреса Телефон
“Альтернатива” вул. С.Лазо, 5а 576-70-09

“Гренада” вул. Райдужна, 51 540 -03- 91
“Дружба” б-р Давидова, 1/5 295-27-53
“Евріка” Русанівський бульвар, 1 295-68-78

“Ентузіаст” вул. Ентузіастів, 11 295-67-44
“Компас” пр-т Воз’єднання, 20/2 292-12-39
“Маяк” вул. Райдужна, 51 540 -03- 91

“Орлятко” вул. Луначарського, 3-г 516-96-71
“Райдуга” пр-т Гагаріна, 5/2 558-25-27
“Райдуга” пр-т Ватутіна, 4-а 542-52-07

“Ровесник” вул. Червоноткацька, 27/2 296-69-85
Реабілітаційний 
центр “Ровесник” 

вул. Райдужна, 51 540-02 -81

“Світоч” вул. Малишка, 25/1 --------
“Темп” вул. Миропільська, 13-а 549-00-68

“Червоні вітрила” вул. Райдужна, 51 540-49-39
“Юність” вул. Азербайджанська, 2 573-20-43
“Юність” вул. Райдужна, 51 540 03 91
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Спортивного спрямування:
Назва клубу Адреса Телефон

“Атлант” б-р Перова, 42 510-89-48
“Бригантина” вул. Серова, 28 542-81-40

“Вітязь” вул. Луначарського, 20 516-85-26
“Горизонт” вул.Чудновського, 8-а 292-11-84

“Лівобережний” вул. Флоренції, 12 в 517-74-70
“Олімпієць” вул. Райдужна, 51 540 03 91
“Орлятко” б-р Перова, 42 510-89-48
“Ракетка” пр-т Тичини, 15 553-16-04

“Робінзон” вул. Будівельників, 32/2 292-13-89
“Ровесник” вул. Пожарського, 1 296-85-81

“Рубін” вул. Серафімовича, 11 553-06-40
“Час вперед” пр-т А.Навої, 76 542-51-17

“Факел” вул.Запорожця, 7 512-12-04

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

графік прийому фахівців спеціалізованих 
формувань уточнюється за вище вказаними 
телефонами
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Громадська організація 
«Дитинство – без СНІДу»

04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2 А, оф. 112

+38(044) 419-86-78

childhood@noaids.org.ua

www.noaids.org.ua

Завдання 
організації:

• медичний догляд
• психологічна підтримка
• соціальний супровід
• правовий захист

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти з ВІЛ-інфекцією 

• діти з невизначеним ВІЛ-статусом
• сім’ї, яких стосується проблема ВІЛ-інфекції
• друзі та близькі ВІЛ-інфікованих людей
• ВІЛ-інфіковані батьки або особи, які їх заміняють

Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві



37

Медичний супровід та сестринський догляд ВІЛ-позитивних 
дітей.
Допомога в обстеженні дітей: транспортуванні зразків крові та 
допомога в організації. Обстеження на вірусне навантаження 
(залучення благодійної допомоги).
Послуги надаються безкоштовно та анонімно.
Соціально-психологічний, педагогічний супровід ВІЛ-позитивних 
дітей.
Просвітницька діяльність з питань профілактики та лікування 
ВІЛ-інфекції.
Послуги надаються безкоштовно.
Робота з ВІЛ-позитивними дітьми у дитячих будинках.
Організація дозвілля ВІЛ-позитивних дітей.
Послуги надаються безкоштовно. 

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 19:00
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Інтернет-проект www.detdom.info

08162, Київська область, с. Чабани, вул. Машинобудівників, 2в, 
оф. 124

+38(044) 379-03-62

info@detdom.info

www.detdom.info

Завдання 
організації:

• www.detdom.info – соціальна мережа для всіх, хто допомагає 
дітям України

• допомога дітям-сиротам, дітям, які залишилися без 
батьківського піклування, сім'ям, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, дітям, які потребують підтримки

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця
Клієнти: • безпритульні діти

• бездоглядні діти
Вік 
клієнтів: від народження до 24 років

Види 
послуг: • інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

Збір та розповсюдження інформації щодо необхідної допомоги 
дітям-сиротам та дітям, які опинилися в складних життєвих 
обставинах.
Організація та проведення екскурсій, поїздок, майстер-класів для 
дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування.
Організація фахової допомоги дітям (за потребою).
Постійно діючий форум волонтерів.
Послуги надаються безкоштовно.
Надання матеріальної та грошової допомоги, дітям, які цього 
потребують.
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
Субота

з 9:00 до 18:00
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Київське міське відділення Всеукраїнської 
благодійної організації «Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

04208, м. Київ, вул. Василя Порика, 13-б

+38(044) 228-56-91

office@plwh.kiev.ua

www.plwh.kiev.ua

Завдання 
організації:

• сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним 
та міжнародним програмам, що спрямовані на поліпшення 
соціально-економічного становища ЛЖВ

• представлення прав та інтересів ЛЖВ на всіх рівнях 
державного та суспільного життя

• сприяння захисту соціальних, особистих та інших прав 
і законних інтересів ЛЖВ

• сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх 
програм, надання допомоги вченим у галузях, пов'язаних 
з профілактикою, лікуванням та реабілітацією ЛЖВ

• надання допомоги в розвитку інформаційної інфраструктури, 
видавничої справи, засобів масової інформації, спрямованих 
на інформування населення стосовно проблеми захворювань 
та профілактики ВІЛ/СНІДу, алкоголізму, наркоманії

• сприяння у наданні медичної допомоги та спеціального 
догляду ЛЖВ

• сприяння розвитку охорони здоров'я, пропагування здорового 
способу життя, участь у наданні медичної допомоги 
та спеціального догляду ЛЖВ

• сприяння утворенню належних умов для забезпечення 
соціального та правового захисту ЛЖВ

• сприяння розвитку суспільства через толерантне ставлення та 
усвідомлення рівності прав всіх громадян, в тому числі ЛЖВ

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • ВІЛ-інфіковані підлітки 

• ВІЛ-інфіковані молоді люди
• ВІЛ-інфіковані дорослі
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Вік 
клієнтів: без вікових обмежень

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві

Консультації юриста з питань взаємодії з правоохоронними 
органами, відновлення документів, отримання пільг та соціальних 
виплат. 
За умови дозволу батьків/опікунів. 
Послуги надаються на безкоштовній основі за умови постановки 
на облік в якості клієнта організації.
Надання літератури з питань ВІЛ та інших соціально небезпечних 
захворювань. Проведення майстер-класів з працевлаштування. 
За умови дозволу батьків. 
Послуги надаються на безкоштовній основі за умови постановки 
на облік в якості клієнта організації.
Різноманітрі святкові вечори, концерти на вихідних, зустрічі 
з відомими діячами культури, мистецтва та спорту. 
Послуги надаються на безкоштовній основі за умови постановки 
на облік в якості клієнта організації.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до18:00
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Київський міський Лівобережний центр 
для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

02099, м. Київ, вул. Новодарницька, 26, корп. 2

+38(044) 566-96-73

office@plwh.kiev.ua

www.plwh.kiev.ua

Завдання 
організації:

• надання ВІЛ-інфікованим дітям та молоді різних видів 
соціальних послуг (психологічних, соціально-педагогічних, 
соціально-медичних, юридичних, інформаційних, соціально-
економічних)

• організація клубів за інтересами, здійснення заходів 
змістовного дозвілля

• залучення батьків або осіб, які їх замінюють, до співпраці, 
надання їм методичних порад

• організація роботи груп взаємодопомоги для ВІЛ-інфікованої 
молоді, а також батьків або осіб, які їх замінюють

• співпраця із закладами охорони здоров'я, навчальними 
закладами та іншими організаціями, які надають допомогу 
ВІЛ-інфікованим дітям та молоді

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди

• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• вагітні дівчата підліткового та молодого віку
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом
• підлітки, залучені до комерційного сексу
• підлітки, які вживають психоактивні речовини ін`єкційним 

шляхом
• підлітки-хлопчики, які практикують секс із чоловіками
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, опікуни

Вік 
клієнтів: Від народження до 24 років 
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Види 
послуг: • інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві

Первинне інформаційно-мотиваційне консультування, медична 
допомога наркозалежним, проведення груп взаємодопомоги 
для хімічно залежних та членів їх сімей, навчальних занять для 
батьків хімічно залежних, обмін шприців в стаціонарному пункті, 
реабілітація людей з подвійною проблемою – хімічна залежність, 
ВІЛ/СНІД в режимі денного та цілодобового стаціонару, надання 
всебічної соціальної підтримки дітям, молоді, сім’ям, яких 
торкнулися проблеми ВІЛ/СНІДу. Просвітницько-профілактична 
робота зі сприяння здоров’ю, профілактика ВІЛ/СНІДу 
та ризикованої поведінки.
Тестування на ВІЛ. Послуги надаються безкоштовно.
Послуги надаються дітям і підліткам-клієнтам Центру за згодою 
опікунів і батьків. 
Послуги надаються безкоштовно.

Гігієнічні заходи. Банк одягу та інше. Послуги надаються дітям 
і підліткам-клієнтам Центру за згодою опікунів і батьків.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 18:00 

• соціальний працівник
• соціальний педагог
• психолог (за попередніми 

записом і домовленістю)
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Київський міський правобережний центр 
для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

Київ, пр-т Василя Порика, 13-Б

+38(044) 228-56-91

porika13@i.ua

немає

Завдання 
організації:

• надання ВІЛ-інфікованим дітям та молоді різних видів 
соціальних послуг (психологічні, соціально-педагогічні, 
соціально-медичні, юридичні, інформаційні, соціально-
економічні)

• організація клубів за інтересами, здійснення заходів 
змістовного дозвілля

• залучення батьків або осіб, які їх замінюють, до співпраці, 
надання їм методичних порад

• організація роботи груп взаємодопомоги для ВІЛ-інфікованої 
молоді, а також батьків або осіб, які їх замінюють

• співпраця із закладами охорони здоров'я, навчальними 
закладами та іншими організаціями, які надають допомогу 
ВІЛ-інфікованим дітям та молоді

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • вагітні дівчата підліткового та молодого віку

• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, опікуни

Вік 
клієнтів: Від народження до 24 років 

Види 
послуг: • інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві
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Психологічна діагностика. Психокорекційні заняття. Практичний 
курс для батьків «Радість батьківства». Профорієнтаційний 
курс для підлітків «Професіонал». Лідерські групи для дітей 
за скаутською методикою «Навчання через дію». Групи 
підготовки дітей до розкриття ВІЛ-позитивного статусу. 
Консультації спеціалістів в контексті ВІЛ. Інформаційні заняття 
за напрямками: «Прихильність ВААРТ», «Догляд за ВІЛ-
інфікованою дитиною», для дітей – «Уроки Феї вітамінки». 
Умовою надання послуг за довгостроковою стратегією є згода 
одного з батьків/опікуна або особи, яка її замінює, та оформлення 
дитини, підлітка як клієнта центру згідно з заявою одного з 
батьків/опікунів чи особи, яка її замінює. Послуги надаються 
безкоштовно.
Соціально-економічні послуги у вигляді мотиваційних різних 
за складом наборів: продуктових (в тому числі для немовлят), 
гігієнічних (в тому числі підгузки), канцелярського приладдя для 
школярів. Банк одягу для дітей від народження.
Умовою надання послуг за довгостроковою стратегією є згода 
одного з батьків/опікуна або особи, яка її замінює, та оформлення 
дитини, підлітка як клієнта центру згідно з заявою одного з 
батьків/опікунів чи особи, яка її замінює. Послуги надаються 
безкоштовно.
Клуб сімейних зустрічей: концерти, виставки, тематичні вечори, 
майстер-класи з рукоділля, екскурсії, інтерактивні ігри, квести. 
Послуги надаються безкоштовно.
До участі в дозвіллевих послугах автаматично долучаються 
особи, які оформлені клієнтами Центру

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 17:00 

• директор
• медичний працівник
• психолог
• соціальний педагог
• фахівець із соціальної 

роботи
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Київський міський центр здоров’я

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25

+38(044) 483–96–00

citycenter@health.kiev.ua

http://www.zdorov.com.ua

Завдання 
організації:

• формування здорового способу життя населення
• виконання розділів державних та міських оздоровчих програм, 

директив Департаменту охорони здоров’я
• координація та науково-методичне керівництво 

профілактичної діяльності закладів охорони здоров’я
• організація масових інформаційно-оздоровчих акцій, науково-

практичних конференцій
• санітарно-освітня робота для медичних працівників 

та населення, особливо молоді
Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти

• підлітки
• молодь
• дорослі

Вік 
клієнтів: без вікових обмежень

Види 
послуг: • інформаційно-просвітницькі, психологічні

Інформаційно-методична підтримка профілактичної діяльності, 
усні та письмові консультації населення.
Клуб здорового харчування.
Антитютюновий клуб.
Клуб «Антистрес».
Постійнодіючий університет медичних та гігієнічних знань 
для людей літнього віку «За активне довголіття» («Університет 
третього віку»).
Довідки та попередній запис.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 17:00 

• Клуб здорового 
харчування кожний другий четвер місяця, 12.00

• Антитютюновий клуб кожний третій четвер місяця, 18.00 – 20.00
• Клуб «Антистрес» кожна третя середа місяця, 14.00
• Постійнодіючий 
університет медичних 
та гігієнічних знань 
для людей літнього 
віку «За активне 
довголіття» 

третя середа кожного місяця, 15.00
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Київський міський центр СНІДу

03115, м. Київ, вул. Відпочинку, 11

+38(044) 450-82-55 – секретар головного лікаря
+38(044) 409-20-80 – реєстратура 
+38(044) 409-27-19 – каса 
+38(044) 424-10-09 – факс 
+38(044) 409-20-70 (72,74,68) – лабораторія 
+38(044) 424-12-81 – лабораторія соматичного корпусу
+38(044) 409-20-73 – бактоеорологічна лабраторія
+38(044) 452-68-50 – планово-економічний відділ

http://kmcs.org.ua

Завдання 
організації:

• функціонування амбулаторно-поліклінічного відділення
• функціонування інфекційного відділення для хворих на СНІД
• функціонування клініко-діагностичної лабораторії 

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • всі, хто потребує послуг Центру
Вік 
клієнтів: без вікових обмежень

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

Функціонування амбулаторно-поліклінічного відділення; 
функціонування інфекційного відділення для хворих на СНІД; 
функціонування клініко-діагностичної лабораторії.
Тестування на ВІЛ.
Умови отримання послуг уточнюються по телефону або вказані 
на сайті.
Функціонування кабінетів довіри. 
Консультації психолога.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

9:00-15:00 Години прийому аналізів: 8:00-16:00
Години видачі аналізів: 14:00-16:00
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Київський міський центр СНІДу

Кабінет довіри Дарницького району м. Києва

Адреса: вул. Бориспільська, 30а
Консультація психолога: 8:30-17:40
Тестування: 9:00-17:30
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Кабінет довіри Деснянського району м. Києва

Адреса: б-р Володимира Висоцького, 8, тел. 361-02-93
Консультація психолога: (пн, ср, пт) 8:30-15:30; (вт, чт) 12:00-19:00
Тестування: (пн, ср, пт) 9:00-15:00; (вт, чт) 12:30-18:30

Кабінет довіри Голосіївського району м. Києва

Адреса: пр-т Голосіївський (40-річчя Жовтня), 59а, 
тел. 257-41-80
Консультація психолога: (пн, ср, пт) 8:30-15:30; (вт, чт) 12:00-19:00
Тестування: (пн, ср, пт) 9:00-15:00; (вт, чт) 12:30-18:30
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Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді

03057, м. Київ, вул. Довженка, 2, оф. 38

+38(044) 453-40-63
 +38(044) 456-11-28
+38(044) 458-27-67 (факс)

kmcssm@ukr.net

www.ssm.kiev.ua/

Завдання 
організації:

• реалізація державної молодіжної політики, організація 
надання сімя’м, дітям та молоді м. Києва якісних соціальних 
послуг через Київський міський та районні центри соціальних 
служб для сім’ї, дітей, молоді, заклади соціального 
обслуговування

• надання комплексу інформаційних, соціально-педагогічних, 
психологічних, юридичних послуг особам, які опинились 
у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги

• підготовка спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді з питань профілактики та соціальної підтримки

• профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди 
здорового способу життя серед молоді, проведення 
інформаційних, культурно-просвітницьких заходів

• забезпечення вільного доступу до консультування 
та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій 
населення тощо

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • сім’ї, діти, молодь м. Києва, а саме:

◦ безпритульні та бездоглядні діти, безпритульна молодь 
та представники їх соціального оточення

◦ випускники інтернатних закладів
◦ ВІЛ-позитивні діти, молоді люди та члени їх сімей
◦ діти та молодь із ризикованою поведінкою, члени їхніх 

сімей
◦ діти, молоді люди, які постраждали від різних форм 

насильства та члени їх сімей
◦ діти, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу
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◦ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 
та особи з їх числа

◦ сім’ї з дітьми, які опинились у складних життєвих 
обставинах 

◦ сім’ї, члени яких перебували у виховних, виправних 
колоніях, слідчих ізоляторах та повернулися з них, 
або були засуджені до покарання без позбавлення волі, 
або альтернативних видів покарань

Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві

Направлення за згодою батьків (офіційних представників) до 
медичних спеціалізованих закладів, інших державних установ, 
неурядових організацій, спеціалісти яких надають послуги 
підліткам груп ризику та членам їх сімей.
Надання соціально-медичних послуг підліткам в місцях їх 
скупчення з залученням мобільних транспортних засобів 
вуличної профілактичної роботи, з можливістю проходження 
добровільного КІТ на ВІЛ-інфекцію, сифіліс, гепатити В і С, 
розповсюдженням засобів контрацепції.
Здійснення супроводу підлітків з позитивними результатами 
експрес-тестування, сприяння в їх постановці на спеціалізовані 
медичні обліки.
Здійснення мотиваційного консультування лікарем-наркологом, 
консультантами з питань хімічних залежностей.
Соціально-медичні консультації щодо профілактики ризикованої 
поведінки, запобігання виникнення та розвитку можливих 
органічних розладів у підлітків.
Підліткам до 14 років всі послуги, крім інформаційних, 
відповідно до віку та потреб дитини, надаються в присутності 
батьків (законних представників).
Послуги надаються безкоштовно.
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Сприяння в забезпеченні захисту прав та інтересів підлітків, їх 
законних представників.
Послуги надаються безкоштовно.

Надання інформаційно-консультативних послуг з питань хімічних 
залежностей, ігрової залежності, ризикованої поведінки підліткам 
та членам їх сімей.
Залучення клієнтів до участі в роботі груп взаємодопомоги.
Надання індивідуальних та групових інформаційно-
консультативних послуг в умовах 2-денних відділень тимчасового 
перебування з розповсюдженням адаптованих для підлітків 
інформаційних матеріалів.
Надання інформаційних, психологічних послуг підліткам в місцях 
їх скупчення із залученням мобільних транспортних засобів 
вуличної профілактичної роботи.
Надання соціально-педагогічних послуг підліткам на 
території відділень, залучення їх до організації та проведення 
профілактичних, спортивно-оздоровчих, соціально-
культурологічних заходів, волонтерського руху.
Консультації психолога, психодіагностика, тренінгові заняття, 
дистанційні консультації психолога за телефоном.
Консультації щодо профілактики ризикованої поведінки, 
запобігання виникненню та розвитку можливих органічних 
розладів у підлітків. 
Можливе надання інформаційно-консультативних послуг 
підліткам з 14 до 18 років за їх добровільною згодою 
без батьків, але за погодженням з ними, направлення до лікування 
в стаціонарних умовах, проходження реабілітаційних програм.
Послуги надаються безкоштовно.
За участю партнерських громадських організацій реалізуються: 
програми відпочинку на базі ЛНТ “Витоки”, ЛНТ “Зелена 
стежка”, ЛНТ “Пригодницьке літо”, ЛНТ “Скаутвіль”; соціально-
культурологічний захід “Юнь Києва запрошує”; фестиваль 
дитячої творчості “Повіримо у себе”; традиційне соціальне свято 
“Парад помічників Святого Миколая”; Фестиваль рибної ловлі 
серед дітей з порушенням опорно-рухового апарату “Золота 
рибка”, збір-похід «Козацькими шляхами», масові акції до Дня 
Києва, до Дня сім’ї, Дня захисту дітей, фестивалю творчості 
“Повір у себе” тощо.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
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Клініка, дружня до молоді, у Дніпровському 
районі м. Києва

02002, м. Київ, вул. Луначарського, 3-г 

+38(044) 517-61-21

Вбудована функція листування на веб-сайті 

www.shkola-online.ua/Psicologist/KDM/
vk.com/club20328927 

Завдання 
організації:

• збереження здоров'я підлітків та молоді, виховання свідомого 
ставлення молодої людини до особистого здоров'я, знання 
та формування навичок здорового способу життя

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • підлітки

• молоді люди
Вік 
клієнтів: від 14 до 24 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

Консультації гінеколога, уролога, дерматовенеролога, психолога, 
терапевта. 
Можливість пройти тестування на ВІЛ та інші ІПСШ. 
Щоб пройти тест на ВІЛ, потрібно попередньо записатися 
на прийом до психолога.
Послуги надаються безкоштовно.
Консультації психолога. 
Індивідуальні консультації з питань збереження здоров’я  
підлітків, тренінги, семінари, лекції, курси для дітей, молодих 
людей та соціальних працівників.
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
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Клініка, дружня до молоді, у Печерському 
районі м. Києва

01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 4-б (3 під’їзд, 2 поверх)

+38(044) 285-56-44

mkdkl7@ukr.net

http://www.shkola-online.ua/PecherskayaKDM/
http://starokyivske.tmo.kiev.ua/vsim/164-2010-05-28-09-53-58.html

Завдання 
організації:

• збереження здоров'я підлітків та молоді, виховання свідомого 
ставлення молодої людини до особистого здоров'я, знання 
та формування навичок здорового способу життя

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • підлітки

• молоді люди
Вік 
клієнтів: від 14 до 24 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

Консультації гінеколога, уролога, дерматовенеролога, психолога, 
терапевта. 
Можливість пройти тестування на ВІЛ та інші ІПСШ. 
Щоб пройти тест на ВІЛ, потрібно попередньо записатися на 
прийом до психолога.
Послуги надаються безкоштовно.
Консультації психолога, соціального працівника.
Можливе надання послуг без батьків, наявність документів, 
що засвідчують особу, не обов’язкова. Послуги надаються 
безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
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Клініка, дружня до молоді, у Подільському 
районі м. Києва

04070, м. Київ, вул. Турівська, 26

+38(044) 417-32-82

http://www.cfmr.org.ua/ru/institutions/33/
http://www.shkola-online.ua/KDMKyivPodol/

04070, м. Київ, вулиця Турівська, 26

Завдання 
організації:

• збереження фізичного, психологічного та репродуктивного 
здоров'я підлітків та молоді

• виховання свідомого ставлення молодої людини до особистого 
здоров'я

• знання та формування навичок здорового способу життя
• профілактика ВІЛ/СНІДу
• запобігання інфекцій, що передаються статевим шляхом
• формування відповідальної поведінки

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • підлітки

• молоді люди
Вік 
клієнтів: від 14 до 24 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

Консультації гінеколога, підліткового лікаря, уролога, 
дерматовенеролога, психолога, терапевта, консультування 
в Центрі ВІЛ/СНІДу. 
Можливість пройти тестування на ВІЛ та ІПСШ. 
Щоб пройти тест на ВІЛ, потрібно попередньо записатися на 
прийом до психолога. Всі послуги анонімні.
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Консультації психолога, соціального працівника. Допомога у 
прийнятті рішення про відмову від наркотиків, психологічна 
підтримка в період реабілітації.
Всі послуги анонімні.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
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Клініка, дружня до молоді, 
у Шевченківському районі м. Києва

01034, м. Київ, вул. Володимирська, 43

+38(044) 234-93-46

klm@health.kiev.ua

www.shkola-online.ua/DKMKiev/vkontakte.ru/club20328927

Завдання 
організації:

• збереження фізичного, психологічного та репродуктивного 
здоров'я підлітків та молоді

• виховання свідомого ставлення молодої людини до особистого 
здоров'я

• знання та формування навичок здорового способу життя
• профілактика ВІЛ/СНІДу
• запобігання зараження інфекціями, що передаються статевим 

шляхом
• формування відповідальної поведінки

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • підлітки

• молоді люди
Вік 
клієнтів: від 14 до 24 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні
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Консультації гінеколога, підліткового лікаря, уролога, 
дерматовенеролога, психолога, терапевта. Деякі лабораторні 
дослідження.
Всі послуги анонімні.

Консультації психолога, соціального працівника. Допомога 
у прийнятті рішення про відмову від наркотиків, психологічна 
підтримка в період реабілітації.
Всі послуги анонімні.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00)
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Міжнародна громадська організація 
Школа Рівних Можливостей

03141, м. Київ, вул. Волгоградська, 23, оф. 32

+38(044) 275-14-68, +38(050) 462-43-26

gender@ukr.net

www.gender-ua.org

Завдання 
організації:

• встановлення ґендерної рівністі
• протидія торгівлі людьми та комерційній сексуальній 

експлуатації
• попередження насильства
• формування безпечного середовища розвитку та безпечної 

поведінки дітей і молоді
• боротьба з ВІЛ/СНІД
• рівні можливості для дітей з особливими потребами
• захист ненародженої дитини
• протидія корупції

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти

• підлітки
• молодь

Вік 
клієнтів: без вікових обмежень

Види 
послуг: • інформаційно-просвітницькі, психологічні

Тренінги, майстер-класи, недільна волонтерська школа, участь 
в Гендерному інтерактивному театрі (соціальний театр), у форум-
театрі.
Попередній запис, замовлення на тренінги та інформаційні 
кампанії.
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 19:00 
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Міжнародний благодійний фонд 
«Дар життя»

01032, м. Київ, вул. Вербицького, 5 Б, оф. 100 

+38(044) 562-82-53

LB.giftoflife@gmail.com

www.giftoflife.org.ua

Завдання 
організації:

• допомагати найбільш нужденним людям з фізичними/
розумовими вадами, сиротам, соціально незахищеному 
і незаможному населенню України

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • алко- та (або) наркозалежні підлітки й молоді люди

• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• вагітні дівчата підліткового та молодого віку
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Вік 
клієнтів: без вікових обмежень

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні
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Клініка на колесах складається з двох спеціально обладнаних 
автобусів.
Персонал медичного автобуса складається з лікарів-терапевтів 
та асистентів. Вони проводять професійний огляд та діагностику, 
роблячи ЕКГ серця, аналіз крові на цукор, гемоглобін, аналіз сечі, 
скринінг зору, слуху та спірометрію для перевірки функціонування 
легень.
Надаються висновки про стан здоров’я, навчальна інформація, 
вітаміни та інші матеріали. 
Стоматологи та помічники стоматологів здійснюють професійний 
огляд, фторування, видалення, лікування карієсу та деякі 
ендодонтичні процедури. Послуги надаються безкоштовно.
Безкоштовне тестування вагітності та індивідуальне 
консультування жінок.
Презентації для різних вікових категорій.
Консультанти “Дару життя” також відвідують громадські установи 
та навчальні заклади, де проводять презентації з використанням 
документальних матеріалів та науково обґрунтованих фактів про 
життя до народження. Послуги надаються безкоштовно.
Розповсюдження допомоги нужденним людям в Україні через 
громади Лютеранської Церкви, консультативні центри та інші гідні 
довіри заклади.
У центрах «За життя» зберігається та роздається одяг для вагітних 
та новонароджених. Ці речі видаються вагітним жінкам для того, 
щоб підтримати їх та показати їм нашу християнську турботу про 
них. Безкоштовне надання вітамінів для вагітних.
Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 17:00 
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Молодіжна громадська організація 
«Об’єднання «Життя на всі 100%»

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81/2, оф. 4

+38(063) 172-37-77

nanebe@ukr.net

www.lifeat100.in.ua
www.facebook.com/lifeon100/timeline

Завдання 
організації:

• допомага людям із алкогольною та наркотичною залежністю
• стаціонарне лікування
• допомога родичам осіб із алкогольною та наркотичною 

залежністю
• психологічна підтримка

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • алко- та (або) наркозалежні підлітки й молоді люди

• вагітні жінки підліткового та молодого віку
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• засуджені та ті, хто повернувся з місць позбавлення волі
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
• безпритульні та бездоглядні

Вік 
клієнтів: з 12 до 24 і старші

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні
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Допомога у подоланні алкогольної та наркотичної залежності 
у реабілатційних центрах «Життя на всі 100%».

Психологічні консультації ВІЛ-позитивним, бездомним, людям 
звільненим з місць позбавлення волі, тим, хто потрапив в складні 
життєві обставини. Соціальна підтримка клієнтів соціальним 
працівником.
Духовно-психологічна програма Наталії Потопаєвої «10 кроків. 
Шлях до свободи».

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

цілодобово 

• соціальний працівник
• психолог
• реабілітолог (Центр 

наркозалежних)
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Національна лінія телефону довіри 
з проблем ВІЛ/СНІД

Проект благодійної організації
«Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу»

02094, м. Київ, вул. Пожарського, 11, оф. 41

+38(044) 296-19-20
+38(044) 592-68-15 (офіс)
0800500451 (Національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/
СНІД)

common@saapf.kiev.ua
ICQ: 271-324-528

www.helpme.com.ua

Завдання 
організації:

• забезпечення роботи Телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД  
• консультування психологами, лікарями-інфекціоністами щодо 

ВІЛ-асоційованого туберкульозу
Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця (офіс)

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя 
(Телефон довіри) 

Клієнти: • підлітки та молодь віком від 14 до 24 років та члени їхніх 
сімей

• дорослі
Вік 
клієнтів: без вікових обмежень

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні
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Консультації психіатра, психотерапевта та лікаря-інфекціоніста 
з багаторічним досвідом роботи у сфері телефонного 
консультування та у ВІЛ-сервісі.
Консультанти дадуть відповіді на найскладніші питання про 
профілактику та діагностику ВІЛ-інфекції, психологи допоможуть 
повернути надію та повірити в себе і своє майбутнє, а лікарі-
інфекціоністи розкажуть про сучасні методи лікування та 
можливості отримання безкоштовної антиретровірусної терапії.
Консультації психолога, інформаційні консультації з проблем 
ВІЛ/СНІДу та наркоманії; психологічні консультації та підтримка 
людей, які зіткнулися з проблемою ВІЛ/СНІДу, наркоманії 
або з обома проблемами разом.
Консультації надаються під час телефонної розмови, а також 
через мережу Інтернет в режимі онлайн і шляхом електронного 
листування на сайті. Дзвінки за цим номером телефону є 
безкоштовними по всій території України зі стаціонарних 
телефонів та з телефонів деяких операторів мобільного зв’язку.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (офіс)

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя 

цілодобово (Національна лінія телефону 
довіри з проблем ВІЛ/СНІД)
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Оболонський районний в місті Києві центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

04211, м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 7г

+38(044) 426-87-75
+38(044) 419-94-79

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/obolonskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої 
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей 
та молод і

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставин ах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей 
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах 
і потребують сторонньої допом оги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та мол оддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, а також 
залучення потенціалу територіальної громади до проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Комплексна соціальна підтримка здійснюється через 
мережу спеціалізованих формувань:

Центр соціально-психологічної 
реабілітації  дітей 

та молоді з функціональними 
обмеженнями (м. Київ, 
вул. Лайоша Гавро, 7г) 

4199479)

• надання безкоштовних 
соціальних послуг дітям-
інвалідам та членам їх 
сімей

Підліткові клуби за місцем 
проживання

4187842

• клуби відвідують діти 
від 5 до 18 років, молодь, 
дорослі
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Відділ соціальної роботи
(м. Київ, вул. Лайоша 

Гавро, 7 Г)
4268775, 4266616

• здійснення соціальної 
підтримки та соціального 
супроводу сімей, які 
перебувають в складних 
життєвих обставинах

Школа Волонтерів
(м. Київ, вул. Лайоша 

Гавро, 7 Г)
4268775, 4266644

• популяризація волонтерського 
руху у районі, залучення 
молоді до активної соціальної 
діяльності 

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти та молоді люди

• безпритульні та бездоглядні діти
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди та члени 

їхніх родин
• діти та молоді люди з особливими потребами
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві

Надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення 
захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного 
примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, 
які вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення 
правових документів, адвокатська допомога, захист прав 
та інтересів особи тощо).
Послуги надаються безкоштовно.
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Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких 
та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення 
об’єктивної інформації про споживчі властивості та види 
соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення 
суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські 
послуги).
Надання консультаційних послуг клієнту з питань психічного 
здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, які 
звільняються з місць позбавлення волі, або засуджені до покарань, 
непов’язаних з позбавленням волі; робота з жінками в пологових 
будинках, які мають намір відмовитися  від дитини; з дітьми-
сиротами та позбавленими батьківського піклування; з учнями 
старших та випускних класів інтернатних закладів для  дітей-
сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота з 
питань попередження насилля в сім’ї. Тренінги для волонтерів та 
підготовка до участі у реалізації соціальних проектів та програм.
Послуги надаються безкоштовно.
 Організація змістовного дозвілля дітей та молоді (виставок, 
конкурсів, фестивалів, змагань, екскурсій та ін.).
Послуги надаються безкоштовно.

Підліткові клуби за місцем проживання
Назва клубу Адреса Телефон

“Алмаз” Пр – кт Оболонський, 7 - А 419-69-20
“Атлет” Вул. Мукачівська, 14 - А 430-26-81
“Багіра” Вул. Північна, 46 411-37-05

“Барвінок” Вул. Л. Гавро, 22 418-87-66
“Гарт” Пр – кт Оболонський, 28 -В 426-05-31

“Либідь” Вул. Озерна, 8 - А 413-65-86
“Мінський” Вул. Рокосовського, 3 - В 464-35-82

“Надія” Пр – кт Оболонський, 39 -В 412-13-25
“Олімпієць” Мінське шосе, 4

“Орбіта” Вул. Л. Гавро, 10 464-53-06
“Поєдинок” Вул. Полярна, 8 - А 464-10-99
“Полум`я” Вул. Прирічна, 19 - Б 412-15-00
“Пошук” Вул. 8-го Березня, 11 464-42-66

“Славутич” Вул. М. Маліновського, 25 418-80-25
“Супутник” Вул. Прирічна, 29 411-84-83
МПЦ “Гроно” Вул. Вишгородська, 44 - В 428-12-46
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

графік прийому фахівців спеціалізованих 
формувань уточнюється за вищевказаними 
телефонами
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Печерський районний в місті Києві центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

01103, м. Київ, провулок Філатова, 3/1

+38(044) 529-71-94

prcssm@bk.ru

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/pecherskiy.html
http://pechersk.kievcity.gov.ua/content/centr-socialnyh-sluzhb-dlya-
simi-ditey-ta-molodi.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої 
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей 
та молоді;

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей 
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах 
і потребують сторонньої допомоги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю

• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, а також залучення потенціалу територіальної 
громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми 
та молоддю

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти та молоді люди

• безпритульні та бездоглядні діти
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди та члени 

їхніх родин
• діти та молоді люди з особливими потребами
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Вік 
клієнтів: від народження до 24 років і старші
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Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві

Надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення 
захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації 
юридичної відповідальності осіб, які вдаються до протиправних 
дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська 
допомога, захист прав та інтересів особи тощо).
Послуги надаються безкоштовно.
Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких 
та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення 
об’єктивної інформації про споживчі властивості та види 
соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення 
суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські 
послуги).
Надання консультаційних послуг клієнту з питань психічного 
здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, які 
звільняються з місць позбавлення волі, або засуджені до покарань, 
непов’язаних з позбавленням волі; робота з жінками в пологових 
будинках, які мають намір відмовитися  від дитини; з дітьми-
сиротами та позбавленими батьківського піклування; з учнями 
старших та випускних класів інтернатних закладів для  дітей-
сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота з 
питань попередження насилля в сім’ї. Тренінги для волонтерів та 
підготовка до участі у реалізації соціальних проектів та програм.
Послуги надаються безкоштовно.
 Організація змістовного дозвілля дітей та молоді (виставок, 
конкурсів, фестивалів, змагань, екскурсій та ін.).
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 
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Подільський районний в місті Києві центр 
соціальних служб для сімї, дітей та молоді

04108, м. Київ, вул. Мостицька, 20

+38(044) 460-61-29
+38(044) 460-99-22
+38(044) 460-99-64
+38(044) 462-00-82

podol_soc@ukr.net

www.ssm.kiev.ua/index.php/podilskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої 
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей 
та молод і

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставин ах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей 
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах 
і потребують сторонньої допом оги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та мол оддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, а також 
залучення потенціалу територіальної громади до проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
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Клієнти: • підлітки, залучені до комерційного сексу
• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом
• вагітні дівчата підліткового та молодого віку
• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
• діти-сироти, особи з їх числа

Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві

Консультування сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, жителів Подільського району м. Києва, допомога 
в складанні правових документів. 
Послуги надаються безкоштовно.

Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких 
та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення 
об’єктивної інформації про споживчі властивості та види 
соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення 
суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські 
послуги).
Надання консультаційних послуг клієнту з питань психічного 
здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, які 
звільняються з місць позбавлення волі, або засуджені до покарань, 
непов’язаних з позбавленням волі; робота з жінками в пологових 
будинках, які мають намір відмовитися  від дитини; з дітьми-
сиротами та позбавленими батьківського піклування; з учнями 
старших та випускних класів інтернатних закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота з 
питань попередження насилля в сім’ї. Тренінги для волонтерів та 
підготовка до участі у реалізації соціальних проектів та програм.
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Перенаправлення, соціально-педагогічні (просвітницькі) бесіди, 
консультації.
Послуги надаються безкоштовно, присутність батьків не 
обов’язкова.
Соціальну роботу з дітьми та молоддю із функціональними 
обмеженнями здійснює заклад соціального обслуговування 
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді 
з функціональними обмеженнями в Подільському районі міста 
Києва» (04423, м. Київ, просп. Правди, 4 , тел. +38(044) 460-59-39)
Гуманітарна допомога за потребою.
Послуги надаються безкоштовно, присутність батьків не 
обов’язкова, наявність документів не обов’язкова.

Літнє оздоровлення в наметових таборах.
Обов’язковими є н дозвіл батьків та наявність відповідних 
документів, оплата проїзду.
В Подільському районі працюють 24 клуби за місцем проживання, 
12 з яких підпорядковані Подільському районному у м. Києві 
центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 12 – 
Подільському РЦСССДМ. Послуги, що надаються Центром, є 
державними послугами. Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця ►

з 9:00 до 18:00

з 9:00 до 16:45

(обідня перерва з 13:00 
до 13:45)

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 14:00 до 18:00
з 10:00 до 17:00

• психолог
• юрист (попередній 

запис за телефоном: 
+38(044) 460-44-44)
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Святошинський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сімї, дітей 
та молоді

03162, м. Київ, пр. Леся Курбаса, 18-Г

+38(044) 274-74-20
+38(044) 274-18-82
+38(044) 274-74-42

svrcsssdm@ukr.net

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/svytoshunskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої 
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей 
та молод і

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставин ах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей 
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах 
і потребують сторонньої допом оги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та мол оддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями, а також 
залучення потенціалу територіальної громади до проведення 
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 



82

Клієнти: • підлітки, залучені до комерційного сексу
• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом
• вагітні дівчата підліткового та молодого віку
• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
• діти-сироти, особи з їх числа

Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві

Консультування сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, жителів Святошинського району м. Києва, допомога 
в складанні правових документів. 
Послуги надаються безкоштовно.

Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких 
та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення 
об’єктивної інформації про споживчі властивості та види 
соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення 
суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські 
послуги).
Надання консультаційних послуг клієнту з питань психічного 
здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, які 
звільняються з місць позбавлення волі, або засуджені до покарань, 
непов’язаних з позбавленням волі; робота з жінками в пологових 
будинках, які мають намір відмовитися  від дитини; з дітьми-
сиротами та позбавленими батьківського піклування; з учнями 
старших та випускних класів інтернатних закладів для  дітей-
сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота з 
питань попередження насилля в сім’ї. Тренінги для волонтерів та 
підготовка до участі у реалізації соціальних проектів та програм.
Перенаправлення.
Послуги надаються безкоштовно, присутність батьків 
не обов’язкова.
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Літнє оздоровлення в наметових таборах.
Обов’язковими є дозвіл батьків та наявність відповідних 
документів, оплата проїзду.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 (обідня перерва 
з 13:00 до 14:00)
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Служба у справах дітей виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 3-а

 +38(044) 484-05-25 (факс)
 +38(044) 484-05-23

ssnkmda@mail.ru

www. kievcity.gov.ua/

Завдання 
організації:

• реалізація на відповідній території державної політики 
з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій 
бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 
правопорушень

• розроблення і здійснення самостійно або разом з 
відповідними органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами 
та організаціями усіх форм власності, громадськими 
організаціями заходів щодо захисту прав та інтересів дітей

• координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій усіх форм власності у вирішенні питань 
соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання 
дитячій бездоглядності та безпритульності

• забезпечення додержання вимог законодавства щодо 
встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, 
влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї

• здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей 
у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, спеціальних установах і закладах соціального 
захисту для дітей усіх форм власності

• ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, 
дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних 
центрів
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• визначення пріоритетних напрямків поліпшення 
на відповідній території становища дітей, їх соціального 
захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному 
розвитку, запобігання дитячій бездоглядності 
та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця
Цільова 
група: 

• діти, у першу чергу, уразливих категорій:
• діти, які перебувають у складних життєвих обставинах
• діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування
• діти, які перебувають у закладах соціального захисту (будинки 

дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, спеціалізовані 
школи-інтернати, центри соціально-психологічної реабілітації 
дітей, приймальник-розподільник)

• діти, які перебувають у виховних колоніях, слідчих ізоляторах
• діти, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках 

сімейного типу
• діти, які схильні до тривалого перебування на вулиці, 

безпритульні та бездоглядні діти
• інші категорії дітей, які потребують особливого захисту 

держави
Вік: від народження до 18 років
Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві
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Юридичні консультації з питань захисту прав дитини. Допомога 
у забезпеченні прав дитини, яка опинилась у складних життєвих 
обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 
піклування, на охорону здоров’я, освіту, працевлаштування, 
оздоровлення. 
Послуги надаються безкоштовно.

Вирішення питань влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування до різних форм сімейного виховання, 
державних закладів.
Послуги надаються безкоштовно.

Тимчасове розміщення безпритульних та бездоглядних дітей 
у закладах тимчасового перебування (центрах соціально-
психологічної реабілітації дітей).
Послуги надаються безкоштовно.
Допомога у забезпеченні права дитини, яка опинилась у 
складних життєвих обставинах, дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського піклування, на охорону здоров’я, 
освіту, працевлаштування, оздоровлення. Послуги надаються 
безкоштовно.

Структурні 
підрозділи:

• Центр соціально-психологічної реабілітації дітей ССД КМДА 
(вул. Полярна, 7-В; +38(044) 464-20-21)

• Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 ССД 
КМДА (вул. Маяковського, 28-В; +38(044) 515-79-90; +38(044) 
515-79-86)

• Міський центр дитини ССД КМДА (вул. Дегтярівська, 3-а, 2 
поверх; +38(044) 482-23-13, +38(044) 482-24-14)
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ліжкомісць: 
70

Вік дітей: 
від 3 до 18 
років

• здійснення соціального захисту дітей, 
прийнятих до центру

• надання дітям комплексу соціальних послуг
• проведення соціально-педагогічної корекції 

з урахуванням індивідуальних потреб кожної 
дитини

• сприяння поверненню дитини до біологічної 
сім’ї 

• забезпечення відвідування дітьми 
загальноосвітніх або інших 
навчальних закладів чи індивідуальному 
навчанню з урахуванням потреб 
та можливостей дитини

• сприяння формуванню у дітей власної 
життєвої позиції для подолання звичок 
асоціальної поведінки

• надання психологічної та інших видів 
допомоги батькам (або особам, які їх 
замінюють) дітей, які перебувають в центрі, 
спрямованої на повернення дитини до сім’ї

• розробка рекомендацій з питань соціально-
психологічної адаптації дитини для 
педагогічних та соціальних працівників 
і батьків
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Кількість 
ліжкомісць: 
12

Вік дітей: 
від 3 до 18 
років
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• реалізація державної політики у сфері розвитку сімейних 
форм виховання (усиновлення, опіка/піклування, прийомна 
сім’я, дитячий будинок сімейного типу) для забезпечення 
умов реалізації конституційного права кожної дитини на 
проживання в сім’ї

• вивчення потреб дітей та визначення форм і методів роботи 
з ними з урахуванням вікових особливостей, стану психічного 
розвитку та їх соціального оточення

• пошук та підготовка громадян, які виявили бажання стати 
кандидатами в усиновлювачі, опікуни/піклувальники, 
прийомні батьки

• здійснення соціально-психологічної оцінки готовності 
громадян, які виявили бажання стати кандидатами 
в усиновлювачі, опікуни/піклувальники, прийомні батьки

• проведення навчання потенційних замісних сімей, які бажають 
взяти на виховання дитину
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Служби у справах дітей районних в місті Києві державних адміністрацій
(виконують на рівні територіальної громади завдання, 

які перераховані вище для Служби)

ССД Голосіївської в    
м. Києві РДА

03150, вул. Червоноармійська, 58
289 37 60, 289 38 53

ССД Дарницької в      
м. Києві РДА

02121, пр-т, Бажана, 7-є
564 42 90

ССД Деснянської в      
м. Києві РДА

02225, пр-т Маяковського, 21-г
515 7576

ССД Дніпровської в      
м. Києві РДА

02192, Жмаченка, 10
543 22 57, 543 77 55

ССД Оболонської в      
м. Києві РДА

04212, Тимошенка, 2-Д
426 47 15

ССД Печерської в
 м. Києві РДА

01010, Суворова, 15
280 24 44, 280 20 72

ССД Подільської в      
м. Києві РДА

04070, вул. Борисоглібська, 14
425 00 18

ССД Солом’янської 
в м. Києві РДА

03186, пр. Повітрофлотський, 41
242 85 09

ССД 
Шевченківської в 
м. Києві РДА

01030, бул. Шевченка, 26/4
234 89 49
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Солом’янський районний в місті Києві центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

04037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 21

+38(044) 243-75-26 (27, 24, 29)
+38(044) 242-90-68 

srcssm@bk.ru

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/solomyanskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої 
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей 
та молод і

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставин ах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей 
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах 
і потребують сторонньої допом оги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та мол оддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, а також залучення потенціалу територіальної 
громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 
молоддю
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Комплексна соціальна підтримка здійснюється через 
мережу спеціалізованих формувань:

Служба соціальної 
підтримки сім’ї
(м. Київ, вулиця 
М.Кривоноса, 21)

2437527

• надання комплексної соціально-
психологічної допомоги сім’ям, 
дітям та молоді, здійснення  
психологічного консультування

Служба соціально-
профілактичної роботи

(м. Київ, вулиця 
М.Кривоноса, 21)  

2437527

• надання психолого-соціальної  
та освітньо-інформаційної 
допомоги сім’ям з питань 
хімічної залежності та ВІЛ/
СНІДу; первинна та вторинна 
профілактика наркозалежності, 
ВІЛ та ризикованої поведінки

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти та молоді люди

• безпритульні та бездоглядні діти
• алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди та члени 

їхніх родин
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг:

• юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві

Надання консультацій з питань чинного законодавства, 
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню 
державного примусу і реалізації юридичної відповідальності 
осіб, які вдаються до протиправних дій щодо цієї особи 
(оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист 
прав та інтересів особи тощо).
Послуги надаються безкоштовно.
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Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких 
та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення 
об’єктивної інформації про споживчі властивості та види 
соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення 
суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські 
послуги).
Надання консультаційних послуг клієнту з питань психічного 
здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, 
які звільняються з місць позбавлення волі, або засуджені до 
покарань, непов’язаних з позбавленням волі; робота з жінками 
в пологових будинках, які мають намір відмовитися  від дитини; 
з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування; 
з учнями старших та випускних класів інтернатних закладів 
для  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Робота з питань попередження насилля в сім’ї. Тренінги для 
волонтерів та підготовка до участі у реалізації соціальних 
проектів та програм.
Соціальна робота з дітьми-сиротами та позбавленими 
батьківського піклування. Соціальна робота з учнями старших 
та випускних класів інтернатних закдадів для  дітей-сиріт та  
дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота з питань 
попередження насилля в сім’ї.
Тренінги для волонтерів та підготовка до участі у реалізації 
соціальних проектів та програм.
Послуги надаються безкоштовно.
Організація змістовного дозвілля для дітей та молоді (виставок, 
конкурсів, фестивалів, змагань, екскурсій та ін.).
Послуги надаються безкоштовно.
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

графік прийому фахівців спеціалізованих 
формувань уточнюється за вищевказаними 
телефонами

Їхати: від ст.м. Шулявська тролейбус № 42, авт. №17 до зуп. М.Кривоноса або від ст. 
м. “Вокзальна”, трол. № 9, авт. № 69 до зуп. “Освіти”,  трол. № 3 до зуп. “Інститут 

інноваційних технологій”.



93

Центр допомоги дівчатам та молодим 
жінкам в складних життєвих обставинах 
«Право на здоров’я»

03057, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 2, оф. 11

+38(044) 223-71-65
+38(093) 743-78-33

info@healthright.org

www.helthright.org.ua

Завдання 
організації:

• розширити доступ дівчат та молодих жінок, які опинилися в 
складних життєвих обставинах і є уразливими до інфікування 
ВІЛ до соціальних, медичних, юридичних та інших послуг 
у місті Києві

• покращити послуги вже існуючих організацій та забезпечити 
співпрацю між недержавними та державними надавачами 
послуг

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • дівчата, які живуть, працюють або проводять більшу частину 

часу на вулиці
• випускниці інтернатних закладів
• дівчата, які потерпіли від насильства
• вагітні дівчата підліткового та молодого віку
• ВІЛ-інфіковані дівчата-підлітки та молоді люди
• дівчата, які перебувають у кризових центрах та притулках
• сироти і дівчата, позбавлені батьківського піклування

Вік 
клієнтів: дівчата і молоді жінки віком від 14 до 24 років
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Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві

Первинний огляд; тестування швидкими тестами на сифіліс, 
ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С; індивідуальні консультації з 
питань діагностики, лікування хвороб, що передаються статевим 
шляхом, ВІЛ-інфекції, гепатитів; перенаправлення для отримання 
медичних послуг; супровід до профільних лікарів; допомога в 
постановці на облік в СНІД-центрі; консультування з питань 
прихильності до прийому АРТ-терапії; допомога в постановці на 
облік по вагітності; сприяння у проходженні детоксикації та/чи 
реабілітації від наркотичної чи алкогольної залежності.
Послуги надаються безкоштовно.
Допомога в реєстрації дитини, оформленні державної соціальної 
допомоги при народжені дитини; допомога при оформленні 
необхідних документів (свідоцтва про народження, паспорта, 
довідки про ідентифікаційний код).
Послуги надаються безкоштовно

Проведення розвиваючих занять, організація дозвілля в дитячій 
кімнаті, проведення групових заходів (свята, ігрові заняття, в т.ч. 
спільно з батьками), майстер-класи.
Послуги надаються безкоштовно.

Індивідуальна та групова робота; психокорекційна робота з 
дівчатами, які пережили насильство, та з їхніми партнерами, які 
вчиняють насильство; психотерапія дитячих травм.
Індивідуальні та групові заняття по підготовці дитини до школи. 
Індивідуальне консультування; консультування з питань, 
спрямованих на припинення або попередження проявів 
насильства. Допомога при влаштуванні до тимчасового житла.
Освітньо-профілактичні тренінгові заняття «Сходинки».
Послуги надаються безкоштовно.
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Допомога при працевлаштуванні. 
Організація свят, активного дозвілля клієнтів Центру.
Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 19:00 • соціальний працівник

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 10:00 до 19:00 • соціальний педагог

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер

з 15:00 до 19:00 • психолог

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 14:00 до 18:00 • юрист (за попереднім 
записом)

Понеділок
Середа 
П’ятниця

з 11:00 до 18:00 • медичний працівник
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Центр медико-соціальної допомоги дітям, 
які опинилися в скрутних життєвих 
обставинах (на базі Київської міської 
шкірно-венерологічної лікарні)

04209, м. Київ, вул. Богатирська, 32

+38(044) 413-41-40

www.cfmr.org.ua/ru/institutions/156/

Завдання 
організації:

• цілодобове надання як планової, так і ургентної допомоги 
усім верствам населення Києва та інших міст України

• забезпечення діяльності дитячого стаціонару, який є єдиним 
у місті закладом по наданню медичної допомоги дитячому 
населенню із захворюваннями шкіри та венеричними 
хворобами

• надання діагностичної та лікувальної допомоги вагітним 
жінкам з позитивними серологічними реакціями на сифіліс

• забезпечення діяльності Центру медико-соціальної допомоги 
дітям та молоді, якому надано статус «Клініка, дружня до 
молоді»

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти, які опинилися у СЖО
Вік 
клієнтів: від народження до 16 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• інформаційно-просвітницькі, психологічні
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Консультації та огляд венеролога, дерматолога, педіатра, 
дитячого лікаря, деякі лабораторні обстеження, профілактика 
шкірно-венеричних захворювань, диспансеризація та лікування 
профільних хворих.
Медична допомога на базі Київської міської шкірно–венерологічної 
лікарні надається 7 стаціонарними відділеннями, з них: 3 дитячі 
відділення, 2 відділення для дорослих з хворобами шкіри, 
паразитарними та грибковими захворюваннями, стаціонар денного 
перебування, консультативна поліклініка на 50 звернень за зміну.
Працюють відділення відновлювального лікування: 
фізіотерапевтичне, бальнеологічне, кабінет загальної та локальної 
ПУВА-терапії; лабораторні відділення: клініко-діагностичне, 
серологічне, бактеріологічне; адміністративно-господарча служба.
Консультації психолога.
Надання послуг дітям з батьками, при наявності документів, що 
засвідчують особу.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 20:00 • психолог, медичні 
працівники

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя 

цілодобово • стаціонарні відділення
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Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей №1 Служби у справах дітей 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

02217, м. Київ, просп. Маяковського, 28 в

+38(044) 515-79-86
+38(044) 515-79-90
+38(044) 515-16-76

kyivcspr1@mail.ru

Завдання 
організації:

• надання дітям комплексної соціальної, психологічної, 
педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги

• проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням 
індивідуальних потреб кожної дитини

• створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням 
рівня їх підготовки

• сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції 
для подолання звичок асоціальної поведінки

• здійснення трудової адаптації дітей з урахуванням їх 
можливостей та інтересів

• розроблення та надання рекомендацій з питань соціально-
психологічної адаптації дітей для педагогічних, соціальних 
працівників та батьків

• робота з категорією дітей, які постраджали від різних видів 
та форм насилля;

• наявність відділення сімейного патронату надає можливість 
послуги тимчасового влаштування дитини у сімейні форми 
виховання

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя 
Клієнти: • алко- та (або) наркозалежні підлітки та молоді люди

• безпритульні та (або) бездоглядні діти
• вагітні дівчата підліткового та молодого віку
• ВІЛ-інфіковані підлітки та молоді люди
• діти, які постраждали від насилля
• діти, які позбавлені батьківського піклування
• підлітки та молоді люди, які опинилися у конфлікті з законом
• підлітки, залучені до комерційного сексу
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
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Вік 
клієнтів: від 3 років до 18 років

Види 
послуг: • соціально-медичні, медичні 

• юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• соціально-економічні

• дозвіллєві

З дозволу батьків (опікунів) обстеження на ВІЛ-інфекцію;
за час перебування в Центрі необхідні медичні обстеження лікарів 
– безоплатно, але в присутності батьків (опікунів).
Надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги дітям, 
які перебувають в Центрі, забезпечується державними 
та комунальними закладами охорони здоров’я.
Послуги надаються безкоштовно.
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Контроль за дотриманням законодавства під час прийому та 
вибуття дітей з Центру; заходи для встановлення особи дитини, 
якщо через вік або інші причини цього не можна з’ясувати, 
не має іншої інформації про неї та її найближче оточення; 
переписка зі службами у справах дітей, іншими органами 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, 
організаціями, установами, окремими громадянами щодо захисту 
прав дітей в інтересах Центру; інформування Служби у справах 
дітей про батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) 
чи посадових осіб, які зневажають права та інтереси дітей, 
провокують їх асоціальну поведінку, самовільне залишення 
сім’ї, навчальних закладів, створюють загрозу їх здоров’ю та 
інтелектуальному розвитку; правовий захист вихованців Центру 
згідно з чинним законодавством, робота по захисту житлових, 
майнових прав дітей, попередженню насильства в сім’ї, інших 
прав та законних інтересів дітей, в разі потреби порушення 
клопотання про застосування до батьків (усиновителів) або 
опікунів (піклувальників) заходів громадянського впливу, 
притягнення їх до кримінальної, адміністративної чи цивільно-
правової відповідальності; робота по вирішенню питань 
влаштування подальшої долі дітей.
Послуги надаються безкоштовно.
Формування здорового способу життя; профілактика соціально-
небезпечних хвороб, у  тому числі ВІЛ/СНІДу; інформування 
про вплив та наслідки вживання наркотичних речовин, алкоголю 
та тютюнопаління; збереження репродуктивного здоров`я та 
підготовка до усвідомленого батьківства.
Тренінгові заняття з дітьми, згідно з розкладом занять Центру; 
тренінгові заняття для батьків з метою підвищення батьківського 
потенціалу у вихованні дитини; індивідуальні консультування та 
робота з психологом.
В Центрі відкрито декілька відділень, а саме: адаптаційне; 
загальної реабілітації дітей: сімейного патронату; екстренної 
допомоги дітям, які постраждали від різних форм насильства. 
Планується відкриття соціального гуртожитку для хлопчиків з 14 
до 18 років.
Постійно проводиться просвітниціка та тренінгова робота з 
батьками (опікунами) щодо попередження конфліктності в родині, 
підвищення батьківського потенціалу.
Послуги надаються безкоштовно.
На час перебування в Центрі вихованці забезпечуються 
повноцінним раціональним харчуванням, одягом відповідно до 
сезону та необхідними санітарно-гігієгічними засобами.
Послуги надаються безкоштовно.
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Екскурсії по визначним місцям м. Києва, відвідування концертів, 
театрів, участь у міських конкурсах, зустріч з видатними людьми, 
діячами культури та мистецтв, проведення концертів 
та різноманітних свят у закладі. 
В Центрі діють спортивні секції за інтересами.
Послуги надаються безкоштовно. 

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя 

з 9:00 до 18:00 • вихователі позмінно

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя

цілодобово • медичний персонал
• технічний персонал

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 • юрист
• психолог
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Шеченківський районний в місті Києві 
центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

04111, м. Київ, вул. Саратовська, 20

+38(044) 422-04-75
+38(044) 422-04-21
+38(044) 422-25-49

shrcsssdm@bigmir.net

http://www.ssm.kiev.ua/index.php/shevchenkivskiy.html

Завдання 
організації:

• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої 
на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей 
та молод і

• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставин ах

• здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг 
та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних 
функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей 
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах 
і потребують сторонньої допом оги

• проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, 
дітьми та мол оддю із запобігання негативних явищ та 
правопорушень

• сприяння розвитку волонтерського руху
• організація змістовного дозвілля дітей, підлітків та молоді
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, а також залучення потенціалу територіальної 
громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 
молоддю

Комплексна соціальна підтримка здійснюється через 
мережу спеціалізованих формувань:
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Служба соціальної 
підтримки сім’ї
(м. Київ, вулиця 
М.Кривоноса, 21)  

2437527

• надання комплексної соціально-
психологічної допомоги сім’ям, дітям 
та молоді, здійснення  психологічного 
консультування

Служба соціально-
профілактичної 

роботи
4220475, 4220421

• надання психолого-соціальної  
та освітньо-інформаційної допомоги 
сім’ям з питань хімічної залежності 
та ВІЛ/СНІДу; первинна та вторинна 
профілактика наркозалежності, ВІЛ 
та ризикованої поведінки

Центр соціально-
психологічної 

реабілітації  дітей 
та молоді 

з функціональними 
обмеженнями 

4222549

• надання безкоштовних 
соціальних послуг дітям-
інвалідам та членам їх сімей

Соціальна робота 
з попередження 
насильства в сім’ї 
4220475, 4220421

• профілактика насильства в сім`ї 
та жорстокого поводження 
з дітьми

Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 
Клієнти: • діти та молоді люди

• безпритульні та бездоглядні діти
• алко- та (або) наркозалежні підлітки, молоді люди та члени 

їхніх родин
• сім`ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Вік 
клієнтів: до 35 років

Види 
послуг: • юридичні

• інформаційно-просвітницькі, психологічні

• дозвіллєві
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Надання консультацій з питань чинного законодавства, 
здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню 
державного примусу і реалізації юридичної відповідальності 
осіб, які вдаються до протиправних дій щодо цієї особи 
(оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист 
прав та інтересів особи тощо).
Послуги надаються безкоштовно.
Надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 
ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких 
та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення 
об’єктивної інформації про споживчі властивості та види 
соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення 
суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські 
послуги).
Надання консультаційних послуг клієнту з питань психічного 
здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним 
середовищем. Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, 
які звільняються з місць позбавлення волі, або засуджені до 
покарань, непов’язаних з позбавленням волі; робота з жінками 
в пологових будинках, які мають намір відмовитися  від дитини; 
з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування; 
з учнями старших та випускних класів інтернатних закладів 
для  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Робота з питань попередження насилля в сім’ї. Тренінги для 
волонтерів та підготовка до участі у реалізації соціальних 
проектів та програм.
Послуги надаються безкоштовно.
Організація змістовного дозвілля дітей та молоді (виставок, 
конкурсів, фестивалів, змагань, екскурсій та ін.).
Послуги надаються безкоштовно.

Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

з 9:00 до 18:00 

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

графік прийому фахівців спеціалізованих 
формувань уточнюється за вищевказаними 
телефонами
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Їхати: тролейбус №  23, 35 або маршрутним автобусом № 410, 439, 223 від ст. 
м. «Сирець» до зупинки «Саратовська», або тролейбусом № 5, 26, автобусом  № 32, 
маршрутним автобусом № 32, 26, 455, 518 від ст. м. «Нивки» до зупинки «Салютна».
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Назва організації: 

Завдання 
організації:

Робочі дні:

Клієнти: 

Вік 
клієнтів:
Види 
послуг:
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

  

Їхати: 
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Назва організації: 

Завдання 
організації:

Робочі дні:

Клієнти: 

Вік 
клієнтів:
Види 
послуг:
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

  

Їхати: 
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Назва організації: 

Завдання 
організації:

Робочі дні:

Клієнти: 

Вік 
клієнтів:
Види 
послуг:
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

  

Їхати: 
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Назва організації: 

Завдання 
організації:

Робочі дні:

Клієнти: 

Вік 
клієнтів:
Види 
послуг:
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

  

Їхати: 
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Назва організації: 

Завдання 
організації:

Робочі дні:

Клієнти: 

Вік 
клієнтів:
Види 
послуг:
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Графік 
прийому 
фахівців:

Понеділок
Вівторок
Середа 
Четвер
П’ятниця

  

Їхати: 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
ОТРИМАННЯ ПІДЛІТКАМИ ПОСЛУГ 
З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ1 

Правові підстави: Закон України «Про протидію поширенню хвороб, 
зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист 
людей, які живуть з ВІЛ»

ВІК І ПРОХОДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ23

Вікові 
межі Умови звернення за тестуванням на ВІЛ

В
ід

 1
0 
ро
кі
в 
до

 д
ос
яг
не
нн

я 
14

 р
ок
ів

Дитина має 
законних 
представ-
ників2

Згода законних представників та усвідомлена інформована згода 
дитини або молодої людини:
• Законні представники мають право:

◦ бути присутніми під час проведення такого тестування; 
◦ ознайомитись з результатами тесту.

• Законні представники зобов’язані:
◦ забезпечити збереження умов конфіденційності даних про 

ВІЛ-статус осіб, інтереси яких вони представляють.
• Діти, які перебувають під опікою у дитячих чи навчальних 

закладах з повним державним утриманням, мають 
усвідомлювати наслідки і переваги такого огляду лише з метою 
призначення дітям лікування, догляду та підтримки у зв’язку з 
ВІЛ-інфекцією.

Дитина не 
має законних 
представ-
ників

• Проводиться за клопотанням відповідної служби у справах 
дітей та за погодженням органів опіки та піклування у разі 
існування загрози життю та здоров’ю на основі висновків 
медиків3.

В
ід

 1
4 
ро
кі
в 
до

 
до
ся
гн
ен
ня

 1
8 

ро
кі
в

Дитина може 
самостійно 
звернутися4

• Проводиться добровільно, за наявності усвідомленої 
інформованої згоди особи (згода на тестування, надана 
пацієнтом, який був у змозі прийняти усвідомлене рішення, 
після отримання під час передтестового консультування у 
зрозумілій для нього формі інформації про мету та процедуру 
тестування, шляхи передачі ВІЛ, заходи профілактики та 
наслідки виявлення ВІЛ-інфекції).

4

1 Рекомендації надавачам послуг за результатами нормативно-правового огляду щодо профілактики 
ВІЛ/СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико-соціальних послуг / Стешенко 
В.М. [та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2013. – 64 с. 2 Абзац 1 частини 3 статті 6 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 
імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12 груд-
ня 1991 р. № 1972-XII).3 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про службу у справах 
дітей» від 30 серпня 2007 р. № 1068 та Постанова Кабінету Міністрів України «Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24 вересня 2008 р. № 866.4 Частина 2 статті 6 Закону України  «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуноде-
фіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12 грудня 1991 
р. № 1972-XII».
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БЕЗОПЛАТНЕ ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ
Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імуно-

дефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» 
від 12 грудня 1991 р. № 1972-XI не містить прямої вказівки на абсолютну безоплат-
ність тестування на ВІЛ (абзац 1 частини 4 статті 6 Закону5). 

Однак такі норми містяться у підзаконних нормативно-правових актах. Так, об-
стеження на ВІЛ [та СНІД] виключаються з переліку платних послуг, які можуть 
надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медич-
них навчальних закладах та науково-дослідних установах, які затверджено Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 11386. 

Так само розділ 3 Порядку добровільного консультування і тестування на 
ВІЛ-інфекцію (протоколу), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 19 серпня 2005 р. № 415 (зареєстровано у Міністерстві юстиції Украї-
ни 22 листопада 2005 р. за № 1404/11684)7, наголошує на тому, що зміст принципу 
ДКТ «доступність та відсутність дискримінації» включає в себе економічну до-
ступність і означає, що добровільне тестування [на ВІЛ] повинно бути безоплат-
ним для всіх пацієнтів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІЛ-ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ
У практичній діяльності працівників, які надають послуги дітям та підліткам, 

виникають суперечливі ситуації щодо регулювання питання конфіденційності ста-
ну здоров’я та повідомлення про його ВІЛ-позитивний статус третім особам.

Наприклад, «у вересні 2012 року в школі-інтернаті медична сестра, яка знала про 
ВІЛ-позитивний статус одного з учнів уже 2 роки, стала наполягати на тому, щоб 
мати хлопчика, якому 10 років, розповіла директору школи про те, що дитина має 
ВІЛ-позитивний статус, адже вона хвилюється і боїться втратити своє місце ро-
боти. Мати звернулась до юриста КМВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», який 
склав лист-роз’яснення для медичної сестри, де вказав про відповідальність медично-
го персоналу за розголошення ВІЛ-позитивного статусу іншим особам. Ознайомив-
шись з листом, медична сестра його підписала, і питання було вирішено. На даний 
час дитина без перешкод відвідує школу, де кожний вечір їй дають АРТ-терапію»8.

5 «4. Безоплатне тестування з метою виявлення ВІЛ, відповідне дотестове і післятестове консульту-
вання, підготовка і видача висновку про результати такого тестування може здійснюватися медич-
ними закладами незалежно від форми власності та підпорядкування, службами соціальної підтрим-
ки та іншими організаціями, що працюють у сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ, 
мають відповідну ліцензію на здійснення такого виду діяльності та акредитовану в установленому 
законодавством порядку медичну лабораторію».6 Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я 
та вищих медичних закладах освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. 
№ 1138 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF7 Про удосконалення добровільного консультування і консультування на ВІЛ-інфекцію: Наказ 
Міністерства охорони здоров’я України від 19 серпня 2005 р. № 415 (зареєстровано в Міністер-
стві юстиції 22 листопада 2005 р. за № 1404/11684) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1404-05/page8 Приклад наданий КМВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».
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Алгоритм та умови повідомлення інформації у разі виявлення в осіб різних віко-
вих груп позитивного діагнозу на ВІЛ

Випадок Кому 
повідомити? Вимоги до процедури повідомлення

Діти, що не 
досягли 14 років, в 
яких виявлено ВІЛ

Законним 
представникам, 
батькам

1. Батькам та іншим законним 
представникам має бути надано 
відповідне консультування.

2. Береться письмове підтвердження 
у довільній формі з підписом 
щодо отримання інформації про 
необхідні для підтримання здоров’я 
профілактичні заходи.

Діти з 14 років 
і старше, в яких 
виявлено ВІЛ

Безпосередньо 
особі

1. Обов’язковим є кваліфіковане 
післятестове консультування.

2. Береться письмове підтвердження 
у довільній формі з підписом 
щодо отримання інформації про 
необхідні для підтримання здоров’я 
профілактичні заходи.

Питання 
конфіденційності

Іншим медичним 
працівникам та 
закладам охорони 
здоров’я

Відомості передаються винятково у 
зв’язку з лікуванням особи9.

Будь якій третій 
особі (органи 
прокуратури, 
слідства, дізнання 
та суду)

Можуть отримати відомості лише за 
рішенням суду, в інтересах слідства 
і на підставі відповідних статей 
кримінального процесуального 
кодексу10. 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Надання медичної допомоги дітям до досягнення 14 років

Частина 1 статті 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я встанов-
лює, що медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лі-
кування, пов’язаних із впливом на організм людини) щодо пацієнта віком до 14 ро-
ків (малолітнього пацієнта), здійснюється за згодою його законних представників.

Тобто діти віком до досягнення 14 років (у тому числі від 10 до досягнення 14 
років) можуть отримати медичні послуги лише з дозволу батьків (або їх законних 
представників), які мають право бути присутніми при проведенні такого огляду. 

9 Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. 
№ 2801-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2801-1210 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17
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Надання медичних та інших послуг дітям до 14 років, які не мають встановле-
ного статусу та законних представників, має здійснюватися за клопотанням відпо-
відної служби у справах дітей11 та за погодженням органів опіки та піклування12. 
Повноваження органів опіки та піклування давати такий дозвіл передбачено чин-
ним законодавством: за статтею 65 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. 
№ 435-IV органи опіки та піклування «до встановлення опіки або піклування і при-
значення опікуна чи піклувальника здійснюють опіку або піклування над фізич-
ною особою», тобто є її законними представниками (стаття 242 Цивільного кодексу 
України). Якщо питання термінове, то дозвіл органи опіки мають надати за 1 день. 

Надання медичної допомоги підліткам віком від 14 до досягнення 18 років
Власне термін «медичні послуги» (як щодо підлітків, так і взагалі щодо всіх 

пацієнтів) можна застосовувати досить умовно, оскільки Закон України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-
XII13 (у частині 1 статті 3) містить лише термін «медична допомога», яка означає 
діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямовану на профі-
лактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, 
отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.

З одного боку, частина 2 статті 284 Цивільного кодексу України від 16 січня 
2003 р. № 435-IV передбачає, що по досягненні чотирнадцяти років, особа має 
право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. 
При цьому частина 3 статті 284 Цивільного кодексу України встановлює, що надан-
ня медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, проводиться 
за її згодою. 

Аналогічна норма міститься і в частині 1 статті 38 Основах законодавства Укра-
їни про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII14, яка встановлює, 
що «кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням 
йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може 
запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його реко-
мендацій». Очевидно, що під «вибором лікаря» розуміються такі критерії як: за-
клад, в якому лікар працює, фах лікаря, стать лікаря, вік, досвід роботи тощо. Право 
вибору лікаря також передбачає право пацієнта не мотивувати свій вибір. 

У свою чергу і частина 2 статті 6 Закону України «Про протидію поширенню 
хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціаль-
ний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12 грудня 1991 р. № 1972-XI15, передбачає, 
11 Про затвердження типових положень про службу у справах дітей: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 серпня 2007 р. № 1068 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/1068-2007-%D0%BF

12 Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF

13 Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. 
№ 2801-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

14 Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. 
№ 2801-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

15 Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і 
соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 12 грудня 1991 р. № 1972-XII [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972-12
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що особи віком від 14 років і старше можуть проходити тестування з метою 
виявлення ВІЛ добровільно, за наявності їх усвідомленої інформованої згоди, от-
риманої після надання їм попередньої консультації щодо особливостей тестування, 
його результатів і можливих наслідків, з дотриманням умов щодо конфіденційності 
персональних даних, у тому числі даних про стан здоров’я особи.

2. З іншого боку, норма пункту 3.1 Тимчасових стандартів враховує низку зако-
нодавчих положень про права і обов’язки батьків та інших законних представників: 

Зокрема, частина 2 статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. 
№ 2947-ІІІ16 передбачає обов’язок батьків піклуватися про здоров’я дитини, її фі-
зичний, духовний та моральний розвиток. 

Згідно з частиною 1 статті 285 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. 
№ 435-IV лише повнолітня фізична особа має право на достовірну і повну інформа-
цію про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медич-
ними документами, що стосуються її здоров’я17. 

Таким чином, можна зробити висновок, що право підлітка віком від 14 років і 
старше на отримання медичної допомоги, передбачене частиною 3 статті 284 Цивіль-
ного кодексу України, не є абсолютним, а скоріше комплексним, тобто включає 
в себе певні права і обов’язки його батьків та інших законних представників.

Якщо підлітки (особливо ПГР) не хочуть, аби їх законні представники знали 
про стан їх здоров’я, то надавачі послуг можуть орієнтуватися на приписи частини 
1 статті 9 Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-
III (кожна дитина має право на вільне висловлювання особистої думки). Тобто, з 
одного боку, враховувати думку підлітка під час реалізації його права на охорону 
здоров’я, а з іншого боку, – у доступній формі донести до підлітка необхідність 
інформування батьків (законних представників) про стан його здоров’я і отриман-
ня згоди батьків (законних представників) на надання медичної допомоги. Тобто, 
навіть коли підлітки віком від 14 до досягнення 18 років отримали медичні послуги 
без дозволу батьків (інших законних представників), медичні працівники зобов’я-
зані надати останнім відповідну інформацію про стан здоров’я їх дитини. 

Крім цього, діти та молодь з власної волі можуть отримати анонімні та конфі-
денційні медичні послуги в клініках, дружніх до молоді, які створюються з метою 
надання медико-соціальної допомоги дітям віком 10–18 років і молоді віком 18–
24 роки, а також молоді віком до 35 років.

Також особисто дитина може звернутись до центру соціально-психологічної ре-
абілітації дітей – закладу соціального захисту, що створюється для тривалого (ста-
ціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у 
складних життєвих обставинах, для надання їй комплексної соціальної, психологіч-
ної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.

16  Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page

17 При цьому частина 3 статті 285 Цивільного кодексу України містить виключення з цієї норми: «якщо 
інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров’я або погіршити стан здо-
ров’я фізичних осіб, визначених частиною другою цієї статті, зашкодити процесові лікування, 
медичні працівники мають право дати неповну інформацію про стан здоров’я фізичної особи, обме-
жити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами».
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Запитання-відповіді з питань попередження ВІЛ-інфікування

Нижче наведено перелік типових запитань, які можуть задавати підліт-
ки фахівцям у контексті профілактики ВІЛ-інфекції, а також запропоно-
вано орієнтовні варіанти відповідей на такі запитання.

Що таке ВІЛ і що таке СНІД? У чому різниця?
ВІЛ – це вірус імунодефіциту людини, який вражає, в основному, імунну систему. 

СНІД – це синдром набутого імунодефіциту, що є кінцевою стадією ВІЛ-інфекції. 
ВІЛ-інфекція – це та стадія хвороби, коли вірус знаходиться в організмі, руйнує 

імунну систему, але ще немає зовнішніх проявів.
СНІД – це стадія хвороби, коли організм людини вже не в змозі боротися з різ-

ними захворюваннями. Вони прогресують, і в результаті цього наступає смерть.

Чи можна інфікуватися ВІЛ через спілкування?
Існує три шляхи передачі ВІЛ-інфекції:

• через кров; 
• статевим шляхом; 
• від матері до дитини.

Інфікуватися ВІЛ не можна: через рукостискання, обійми; через кашель або 
чхання; при використанні стаціонарного телефону; при відвідинах хворого в лікар-
ні; через укуси комах; при користуванні громадським туалетом; через їжу і посуд 
при сумісному мешканні; при купанні в басейні, лазні або ванні; через білизну і одяг.

Чи можна інфікуватися ВІЛ, якщо лише один раз мати незахищений секс з 
ВІЛ-інфікованим?

Так. Тому що одним з основних шляхів передачі ВІЛ є статевий. Під час ста-
тевого контакту завжди потрібно використовувати презерватив. Крім ВІЛ-інфек-
ції, презерватив перешкоджає інфікуванню інфекціями, що передаються статевим 
шляхом (сифіліс, гонорея, хламідіоз тощо) і захищає від непланованої вагітності. А 
краще всього – мати одного постійного статевого партнера, в якому ти упевнений/а, 
оскільки ви разом пройшли тестування на ВІЛ та інші ІПСШ, а якщо не маєш тако-
го – утримуватися від статевих контактів.

Як уникнути ризиків інфікування ВІЛ?
Для цього важливо пам’ятати, що ризик інфікування пов’язаний з поведінкою 

людини. Знизити ризик інфікування ВІЛ допоможе: 
• наявність постійного статевого партнера; 
• уникнення випадкових статевих контактів (при будь-яких випадкових статевих 

контактах необхідно використовувати презервативи). Це убереже не тільки від 
ВІЛ, але також і від інфекцій, що передаються статевим шляхом, гепатитів В і С;

• використання індивідуальних шприців, голок і посуду для розчину, якщо 
людина є споживачем ін’єкційних наркотиків; 

• використовувана донорська кров повинна бути обов’язково протестована на ВІЛ; 
• для ВІЛ-позитивної матері, яка годує (тільки після консультації у фахівця), 

проводити штучне вигодовування дитини.
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Який інкубаційний період ВІЛ-інфекції?
Позитивний результат аналізу на наявність ВІЛ-інфекції в організмі можна 

одержати тільки через 3 місяці з моменту інфікування, тому що існує так званий се-
ронегативний період (прихований період, «період вікна»), коли аналіз на наявність 
вірусу в крові не дає реакції, але вірус вже знаходиться в крові. Це – особливості 
методики обстеження. На початковому етапі ВІЛ-інфікована людина відчуває себе 
здоровою. Такий стан може продовжуватися до 10 і більше років без зовнішніх про-
явів. Не дивлячись на те, що людина не має ніяких ознак хвороб, вона, сама того не 
підозрюючи, може передавати вірус іншим.

Чи передається ВІЛ в «період вікна»?
Так, передається. «Період вікна» – це період від початку інфікування до появи 

видимих ознак. Інфікування не залежить від присутності захисних антитіл до ВІЛ 
в організмі (які звичайно з’являються через 3 місяці після інфікування), а залежить 
тільки від того, є вірус в організмі чи ні. 

Які клінічні прояви ВІЛ-інфекції та СНІДу?
ВІЛ-інфекція зазвичай зовні ніяк не проявляється, проте імунна система люди-

ни реагує на вторгнення вірусу. На даній стадії можливе збільшення лімфатичних 
вузлів, в основному підщелепних і привушних залоз. Процес боротьби імунної сис-
теми і вірусу триває до тієї стадії, коли вірус бере гору над захисними силами орга-
нізму – починається стадія СНІДу. 

При СНІДі може спостерігатися лихоманка (температура висока або трохи більше 
37 град.), діарея, втрата ваги до 10% і більше, нічне потовиділення. Прояви СНІДу 
дуже різноманітні (так звані СНІД-асоційовані хвороби), оскільки на цій стадії будь-
яка, навіть банальна інфекція не пригнічується імунною системою організму людини. 

Як лікують ВІЛ-інфікованих? Які способи виявлення інфекції застосовують? 
Чи використовують антиретровірусні препарати? Скільки коштує лікування?

Специфічне лікування ВІЛ-позитивних антиретровірусними (проти розмножен-
ня вірусу і руйнування імунної системи) проводиться в центрі СНІДу за показання-
ми безкоштовно. 

Для виявлення ВІЛ-інфекції застосовують імуноферментний аналіз (ІФА), який 
дозволяє виявити не сам вірус, а антитіла до нього (тобто реакцію імунної систе-
ми). Антитіла з’являються не відразу, а мінімум через 3 місяці після інфікування. 
В окремих випадках – використовують швидкі тести, дія яких відбувається за тим 
же принципом. 

Чи можна інфікуватися ВІЛ на прийомі у дантиста або гінеколога?
Вірогідність інфікування у лікаря достатньо мала. Випадково заразитися ВІЛ-ін-

фекцією, як грипом, неможливо. Інфікування можливе, якщо не дотримуватися 
стандартних правил дезінфекції і стерилізації інструментарію. 

Чи можна самому відчути або розпізнати, що у тебе в організмі ВІЛ-інфекція?
Просто відчути ВІЛ-інфекцію в своєму організмі неможливо. Прояви ВІЛ-ін-

фекції дуже різноманітні. Якщо людина мала ризики щодо інфікування ВІЛ, їй по-
трібно здати відповідний аналіз. 
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Ми часто «кололися» одним шприцом, вживаючи наркотики. Потім вияви-
лося, що один з нас ВІЛ-інфікований. Що мені робити, куди звертатися?

По-перше, потрібно заспокоїтись. Необхідно звернутися в найближчий кабінет 
довіри або кабінет інфекційних захворювань в поліклініці за місцем проживання, 
або в центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом. Фахівці дадуть відповіді на 
всі питання, що цікавлять, і допоможуть в здачі аналізу крові на ВІЛ. 

А поки Вам слід знати, що існує так званий серонегативний період (прихований 
період, «період вікна»), коли аналіз на наявність вірусу в крові не дає реакції, але 
вірус вже знаходиться в крові. Цей період звичайно складає 3 місяці. Тому, якщо Ви 
продовжуєте вживати наркотики ін’єкційним шляхом, потурбуйтеся про те, щоб ви-
ключити будь-яку можливість використання іншими Вашого приладдя для ін’єкцій. 

Я хочу перевіритися на ВІЛ, але не знаю, куди звертатися. Якщо у мене 
знайдуть вірус, кому і куди про це повідомлять?

Ви можете звернутися до центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, кабі-
нету довіри, кабінету інфекційних захворювань. Там можна одержати консультації 
кваліфікованих фахівців з усіх питань, пов’язаних з наркоманією, ВІЛ/СНІДом та 
інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), і, за бажання, здати аналіз 
крові на ВІЛ. В цьому випадку фахівець проведе з Вами дотестове консультуван-
ня з метою виявлення мотивації для обстеження та оцінки ризиків. По отриманню 
результатів дослідження той самий фахівець проведе післятестове консультування, 
спрямоване на психологічну підтримку у разі позитивного результату (якщо ВІЛ 
буде виявлено), або дасть рекомендаційні поради з подальшої поведінки у разі не-
гативного результату тесту. 

У випадку, якщо результат тесту на ВІЛ буде позитивний, повідомляти нікуди не 
будуть. Така людина пройде реєстрацію як ВІЛ-інфікована в центрі профілактики 
та боротьби з ВІЛ/СНІДом, щоб отримувати там лікування та інші види допомоги. 

Був незахищений контакт з представницею комерційного сексу, через 2 мі-
сяці я здав аналіз на ВІЛ, отримав результат ВІЛ-1 і ВІЛ-2 негативний. Чи 
досить часу пройшло для здачі аналізу? 

Часу пройшло досить, але краще робити аналіз на ВІЛ через 3 місяці, півроку 
та рік після випадку можливого інфікування – результати аналізу будуть точні (за 
умови відсутності у цей період інших ризиків щодо інфікування ВІЛ). В майбут-
ньому завжди використовуйте презервативи. Адже, легше просто використовувати 
презерватив, ніж потім мати проблеми, і якщо не зі здоров’ям, то у вигляді душев-
них переживань. Тому, порівняйте дві можливі ситуації: перша – захищений секс з 
презервативом, душевний спокій і відсутність проблем із здоров’ям; і друга – секс 
без презерватива, хвилювання з приводу інфікування ВІЛ, можливі проблеми із 
здоров’ям, пов’язані з інфекціями, що передаються статевим шляхом. Отже, Вам 
обирати...

Чи є вірогідність інфікування, якщо маєш секс з ВІЛ-інфікованою люди-
ною, але при цьому використовується презерватив? 

При захищеному сексі ризик інфікування ВІЛ відсутній лише у разі правиль-
ного використовування латексного презерватива. Нагадаємо, що статевим шляхом 
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ВІЛ проникає в організм через слизисті (уретра або піхва) або ранки/мікротріщин-
ки на статевих органах.

У мене був незахищений контакт, і наступного дня з’явилися симптоми, 
схожі на ВІЛ (запалені лімфовузли на шиї, температура 37,2 °С). Чи можуть 
перші симптоми виявлятися таким чином? Чи можливий прояв перших симп-
томів ВІЛ наступного дня після інфікування?

Перші симптоми інфікування ВІЛ можуть виявлятися таким чином. Проте вони 
не можуть з’явитися відразу наступного дня після інфікування. Для отримання де-
тальної консультації зверніться до лікаря-інфекціоніста та пройдіть тест на ВІЛ, але 
після того, як мине «період вікна» – через 2–3 місяці після ризикованого контакту.
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