
Інформація щодо функціонування пунктів обігріву у Дніпровському районі. 

Станом на 05.01.2016 в районі відкрито та функціонує 20 пунктів обігріву та 5 

мобільних пунктів гарячого харчування. Станом на 10 годину обігріто та надано 

допомогу 455 особам, з них за даними філії центру обліку бездомних громадян 

нагодовані – 197 осіб.  

 
№ 

з/п 

Адреса розташування Найменування об’єкту Режим роботи  Кількість осіб, 

які звернулись 

1 Вулиця Райдужна, 51 Приміщення благодійного 

фонду «Відкрите серце» 

(виключно для дітей) 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 9.00 до 17.00 

 

2 Провулок Лобачевського, 

8-а 

Стаціонарний пункт в 

приміщенні 

всеукраїнського 

благодійного фонду 

„Соціальне партнерство” 

з 9.00 до 20.00 

Пункт обігріву - 

цілодобово 

відкрито, 

обігріто 200 

чол. 

3 Вулиця Пожарського, 8-а Приміщення ЖЕД-402 з понеділка по 

п‘ятницю  

з 9.00 до 17.00 

відкрито, 

обігріто 5 чол. 

4 Вулиця Чудновського, 

1/10 

Актовий зал ЖЕД-403 з понеділка по 

п‘ятницю  

з 9.00 до 17.00 

відкрито, 

обігріто 2 чол. 

5 Вулиця Челябінська, 9-г Актовий зал ЖЕД-405 з понеділка по 

п‘ятницю  

з 9.00 до 17.00 

відкрито, 

обігріто 2 чол. 

6 Вулиця Курнатовського, 

7-а, корпус 1 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення Дніпровської 

РДА 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 9.00 до 18.00 

відкрито, 

обігріто 2 чол. 

7 Вулиця Курнатовського, 

7-а, корпус 3 

Центральне відділення 

Територіального центру 

соціального 

обслуговування 

Дніпровського району 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 9.00 до 18.00 

відкрито, 

обігріто 11 чол. 

8 Русанівський бульвар, 4 

 

Русанівське відділення 

Територіального центру 

соціального 

обслуговування 

Дніпровського району 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 9.00 до 18.00 

відкрито, 

обігріто 12 чол. 

9 Вулиця Березняківська,  

6 - а 

Березняківське відділення 

Територіального центру 

соціального 

обслуговування 

Дніпровського району 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 9.00 до 18.00 

відкрито, 

обігріто 12 чол. 

10 Вулиця Рогозівська, 6 Київська міська клінічна 

лікарня № 11 

цілодобово  відкрито 

цілодобово,  

11 Вулиця Луначарського, 5 Консультативно-

діагностичний центр 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 8.00 до 19.00 

відкрито 

обігріто 2 чол. 

12 Проспект Тичини, 12 Консультативно- з понеділка по відкрито 



діагностичний центр 

(для дітей) 

п‘ятницю  

з 8.00 до 19.00 

13 Вулиця Краківська,13 Київська міська клінічна 

лікарня № 2 

цілодобово відкрито, 

обігріто 10 осіб 

14 Вулиця Запорожця, 26 

 

Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

(ЦПМСД) №1 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 8.00 до 19.00 

відкрито 

15 Вулиця Курнатовського, 

7 

Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

(ЦПМСД) №1 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 8.00 до 19.00 

відкрито 

16 Проспект Тичини, 22 Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

(ЦПМСД) №2 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 8.00 до 19.00 

відкрито 

17 Вулиця Червоноткацька, 

31 

Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

(ЦПМСД) №3 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 8.00 до 19.00 

відкрито 

18 Вулиця Сергієнка, 23 Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

(ЦПМСД) №4 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 8.00 до 19.00 

відкрито 

19 Вулиця Новаторів, 4, 

 

Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

(ЦПМСД) №4 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 8.00 до 19.00 

відкрито 

20 Вулиця Алма–Атинська, 

2 

Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

(ЦПМСД) №4 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 8.00 до 19.00 

відкрито 

21 Вулиця Ентузіастів, 49 Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

(ЦПМСД) «Русанівка» 

з понеділка по 

п‘ятницю  

з 8.00 до 19.00 

відкрито 

Визначені пункти обігріву працюють при пониженні температури повітря від -10
0
С  

                              Мобільні пункти гарячого харчування 
 Адреса 

 

Найменування об’єкту Назва 

послуги 

Час роботи  

1 вул. Шумського, 3-а Соціальний патруль фонду 

«Соціальне партнерство» 

Роздача  

гарячих 

обідів 

16.20 -16.45 

2 Русанівська наб., 2 Соціальний патруль фонду 

«Соціальне партнерство» 

Роздача  

гарячих 

обідів 

15.45 – 16.10 

3 Ст. метро 

Чернігівська, біля  

«ТЦ  NOVUS». 

Соціальний патруль фонду 

«Соціальне партнерство» 

Роздача  

гарячих 

обідів 

9.05 – 9.25 

4 просп. Ватутіна, 26 Соціальний патруль фонду 

«Соціальне партнерство» 

Роздача  

гарячих 

обідів 

10.45-11.05 

5 вул. Райдужна, 4 Соціальний патруль фонду 

«Соціальне партнерство» 

Роздача  

гарячих 

обідів 

12.40 – 13.10 

 


