
Список інтернатних закладів cистеми соціального захисту 

населення Дніпропетровської області  
 

Дитячі будинки-інтернати: 

 

1) Комунальний заклад “Верхньодніпровський дитячий будинок-

інтернат № 1” Дніпропетровської обласної ради” - 51600, 

Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Поля, 27,                 

е-mail: vddi_1@ukr.net, (05658) 3-22-40, 3-21-15; 

2) Комунальний заклад “Верхньодніпровський дитячий будинок-

інтернат № 2” Дніпропетровської обласної ради” - 

Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Упорна, 1а, 

е-mail: verx_ddi2@ukr.net, (05658) 3-24-91; 

3) Комунальний заклад “Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат” 

Дніпропетровської обласної ради” - 49008, м. Дніпро, вул. Надії 

Алексєєнко, 167, е-mail: dddi07@ukr.net, (056) 792-65-18; 

4) Комунальний заклад “Криворізький дитячий будинок-інтернат” 

Дніпропетровської обласної ради” - 50008, м. Кривий Ріг,                            

вул. Володимира Великого, 42а, е-mail: 

krivoy_rog_detskii_dom@ukr.net, (056) 405-55-30; 
 

Психоневрологічні інтернати: 

 

5) Комунальний заклад “Поливанівський  психоневрологічний інтернат” 

Дніпропетровської обласної ради” - 51150, Магдалинівський район,                           

с. Поливанівка, вул. Центральна, 157, е-mail: 

polivanovka_DDI@meta.ua, (05691) 9-64-32; 

6) Комунальний заклад “Іллінський психоневрологічний інтернат” 

Дніпропетровської обласної ради” - 53561, Томаківський район,                   

с. Іллінка,  вул. Гагаріна, 106, е-mail: ilinka_106@ukr.net,                          

(05665) 3-10-85; 

7) Комунальний заклад “Стародобровільський психоневрологічний 

інтернат” Дніпропетровської обласної ради” - 53711, Широківський 

район, с. Стародобровільське, вул. Степова, 2-В, е-mail: 

starodobr@ukr.net, (05657) 2-83-02; 

8) Комунальний заклад “Верхівцевський психоневрологічний інтернат” 

Дніпропетровської обласної ради” - 51660, Верхньодніпровський 

район, м. Верхівцеве, вул. Залізнична, 1а, е-mail: pniverh@gmail.com, 

(0-5658) 9-11-45; 

9) Комунальний заклад “Володимирівський психоневрологічний 

інтернат” Дніпропетровської обласної ради” - 53550, Томаківський 

район, с. Степанівка, вул. Степова,1, е-mail: indom@.i.ua,                     

(05668) 3-84-76; 

10) Комунальний заклад “Зеленопільський психоневрологічний інтернат” 

Дніпропетровської обласної ради” - 53041, Криворізький район,                      
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с. Зелене Поле, вул. Південна, 46А, е-mail: zpni@ukr.net,                     

(056) 477-66-13; 

11) Комунальний заклад “Криничанський психоневрологічний інтернат” 

Дніпропетровської обласної ради” - 52323, Криничанський район,                

с. Зелена Долина, вул. Садова, 1, е-mail: kz_kpni_dor@ukr.net,               

(05654) 2-32-87; 

12) Комунальний заклад “Васильківський  психоневрологічний інтернат” 

Дніпропетровської обласної ради” - 52623, Васильківський район,                     

с. Медичне, вул. Центральна, 1, е-mail: kzvpbidor@ukr.net,                      

(05639) 9-82-25; 

13) Комунальний заклад “Криворізький  психоневрологічний інтернат” 

Дніпропетровської обласної ради” - 50033, м. Кривий Ріг,                      

вул. Треньова, 15, е-mail: kpni@i.ua, (0564) 94-70-46; 

14) Комунальний заклад “Вищетарасівський  психоневрологічний 

інтернат” Дніпропетровської обласної ради” - 53563, Томаківський 

район, с. Вищетарасівка, вул. Шкільна, 23, е-mail: 

internat200808@meta.ua, (05668) 36-4-40; 

 

Геріатричні пансіонати, пансіонати для ветеранів війни і праці: 

 

15) Комунальний заклад “П’ятихатський геріатричний пансіонат” 

Дніпропетровської обласної ради” - 52173, П’ятихатський район,                         

с. Саксагань, вул. Лісна, 1, е-mail: 1pansionat@ukr.net, (05651) 3-40-75; 

16) Комунальний заклад “Дніпропетровський геріатричний пансіонат” 

Дніпропетровської обласної ради” - 49127, м. Дніпро, вул. Гаванська, 

15, е-mail: kz_dgp_dor@ukr.net, (056) 728-22-26;  

17) Комунальний заклад “Панасівський геріатричний пансіонат” 

Дніпропетровської обласної ради” - 51224,  Новомосковський район, 

с. Панасівка, вул. Північна, 36, е-mail: afanasovka@meta.ua,                 

(0293)9-10-60; 

18) Комунальний заклад “Могилівський геріатричний пансіонат” 

Дніпропетровської обласної ради” - 51040, Царичанський район,                 

с. Могилів, вул. Берегова, 42-а, е-mail: mogpansion@yandex.ua,               

(0290) 6-31-75. 
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