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ВСТУП
Проблема насильства в сім’ї є однією з важливих суспільних проблем, які потребують належної
уваги та об’єднання зусиль заради протидії та запобіганню застосування домашнього
насильства, допомоги його жертвам. Домашнє насильство є грубим порушенням прав людини,
що підтверджено як у міжнародних правових актах, так і у рішеннях міжнародних інституцій.
У Стамбульській конвенції – Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і
домашньому насильству та боротьбу із цими явищами  закріплене прагнення створити Європу,
вільну від домашнього насильства; у ній визнається, що чоловіки також можуть бути жертвами
домашнього насильства, але жінки й дівчата піддаються більшому ризикові насильства за
гендерною ознакою, ніж чоловіки; насильство стосовно жінок є проявом історично нерівного
співвідношення сил між жінками та чоловіками, яке призвело до дискримінації жінок, що діти є
жертвами домашнього насильства, у тому числі як свідки насильства в лоні сім’ї. Європейський
суд з прав людини (у справі «Опуз проти Туреччини») зазначив, що насильство в сім’ї не є
приватною чи сімейною справою, але є проблемою, яка зачіпає суспільні інтереси, що в свою
чергу вимагає ефективних дій з боку держави; нездатність держави захистити жінок від
домашнього насильства порушує їх право на рівний захист перед законом, навіть за відсутності
наміру такої дискримінації.
В Україні щорічно МВС реєструє близько 150 тисяч звернень щодо насильства в сім ’ї. На думку
фахівців Міжнародного правозахисного центру «Ла Страда-Україна» така кількість складає лише
10-15% від реальних випадків насильства; 93% постраждалих від домашнього насильства – жінки1.
За даними опитування адвокатів, що надають безоплатну правову допомогу, яке провів проект
«Доступна та якісна правова допомога в Україні» у співпраці з Координаційним центром з
надання правової допомоги, 46% адвокатів мали у своїй адвокатській практиці справи, пов’язані
із насильством у сім’ї. При цьому, 75% цих справ стосувалися насильства щодо жінок, 16% – щодо
чоловіків, 15% – щодо дітей та 10% – щодо осіб похилого віку.
На сьогодні в Україні існує низка державних установ та громадських організацій, які надають
інформаційну, психологічну та правову допомогу тим, хто постраждав від насильства. Стисла
інформація про такі організації зібрана в цьому довіднику, який розроблений ГО «Центр «Жіночі
перспективи» за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні».
Проект спрямований на покращення рівного доступу до правосуддя, насамперед, для
представників вразливих верств населення в Україні, й, зокрема, сприяє наданню правової
допомоги постраждалим від насильства в сім’ї. Так, за підтримки проекту виходить програма
«Протидія насильству у сім’ї» на Громадському радіо, розробляється навчальний курс для
адвокатів та працівників системи безоплатної правової допомоги «Правова допомога
потерпілим від насильства у сім’ї», а також у грудні 2016 року вийде збірка оповідань «ПРОти
НАСильства», упорядницею якої є письменниця, правозахисниця та адвокатка Лариса
Денисенко.

1

Громадське радіо. 23.01.2016 – https://hromadskeradio.org/programs/protydia-nasylstvu/nasylstvo-u-simyi-ce-viyna-nadomashnomu-poligoni-pravozahysnycya

Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016

4

Протидія домашньому насильству  система заходів, спрямованих на
припинення домашнього насильства, надання допомоги та забезпечення захисту
постраждалої особи та отримання нею відшкодування завданої шкоди, а також
належне розслідування випадків домашнього насильства, притягнення до
відповідальності кривдників та зміну їх поведінки.
Проект Закон України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству»
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ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКІ ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
Телефон всеукраїнського контактного центру системи безоплатної правової допомоги – 0 800
213 103. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України на цей номер – безкоштовні, з
мобільних телефонів – за тарифами оператора зв’язку.
Контакти місцевих центрів надання безоплатної правової допомоги та бюро (адреси та
контактні телефони) - на сайті http://legalaid.gov.ua/ua/local-centres.
Національна «гаряча лінія» з питань запобігання насильству щодо жінок та домашньому
насильству Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна»
 8 800 500 33 50 (всі дзвінки в межах України безкоштовні);
 386 (з мобільних телефонів для операторів КиївСтар та МТС)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Громадські організації
Громадська організація «Вінницька обласна організація інвалідів «А-ВЕСТА»
Адреса: м. Вінниця, 21000, вул. 600- річчя, буд. 52 кв. 35
Телефон: 8-067-700-50-76
Керівник: Полулях Лариса Алімівна
Послуги: Захист прав у справах насилля проти жінок, питання здоров`я жінки
Товариство феміністок «Прогресивні жінки»
Адреса: 21050, м. Вінниця, , вул.Мури, 9, кімн.203
Телефон: (0432)60-20-20
Контактна особа: Козлова Наталія Борисівна, президент.
Послуги: Організація проводить психологічні і правові консультації для жінок, анкетування з
питань насильства над жінками, тренінги, семінари з правових питань, проводить інформаційноправову просвіту через ЗМІ. Організація розглядає звернення щодо порушення прав жінок.
Допомога не оплачувана.
Вінницька громадська організація “Інформаційно – просвітницький центр «ВІСЬ»
Адреса: м. Вінниця, Соборна,68
Телефон: +380965886214
E-mail: visvin@meta.ua
Керівник організації: Дубина Світлана Антонівна
Послуги: інформаційно – просвітницька діяльність у сфері протидії насильству.
Вінницька обласна правозахисна організація “Джерело Надії”
Адреса: вулиця Стеценка, 48, Вінниця, Вінницька область, 21000
Телефон: 0432 690 310
Послуги: проводить превентивну роботу серед групи ризику по протидії торгівлі людьми, надає
допомогу потерпілим від торгівлі людьми, здійснює моніторинг реінтеграційного процесу і
велику увагу приділяє сприянню у подальшому працевлаштуванні особам цільової групи.
Вінницька громадська організація «Пані Всесвіт»
Адреса: 21001 м. Вінниця, a/с 737
Телефон: +38 0432 35 60 64; +38 067 309 11 35
E-mail: laocon@mail.ru
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016

7

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Послуги: тренінги, психологічні консультації. Основні напрямки роботи: освіта, протидія насиллю
проти жінок, політика
Центр допомоги учасникам АТО
Адреса: вулиця Монастирська 47, Вінниця, Вінницька область, Україна
Телефон: (043)267-17-26
Сайт: http://vin.gov.ua/
Послуги: Консультативний орган надання інформації та координації подальших дій у вирішенні
проблемних питань учасників АТО та членів їхніх родин. Працює за принципом «єдиного вікна»,
таким чином, щоб максимально ефективно і швидко вирішувати проблеми, з якими звертаються
громадяни. Найчастіше це питання соціального захисту (виділення земельних ділянок, житлової
площі тощо).
Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО Вінницької області в
Томашпільському районі
Адреса: вулиця Ігоря Гаврилюка 4, Томашпіль, Вінницька область, Україна
Телефон: (097)905-43-35
Послуги: Організація діє як координаційний центр для учасників АТО, де вони можуть знайти
відповіді на найважливіші для себе питання (оформлення документів, взаємодія з
військкоматом, виділення землі, оформлення пільг, працевлаштування тощо).
Правозахисна організація солдатських матерів «Мальва»
Адреса: Гайсин, Вінницька область, Україна
Телефон: (096)050-03-88
Послуги: Правова допомога бійцям з добровольчих батальйонів, родинам загиблих, захист
законних інтересів у суді
ГО «Суспільні ініціативи Козятинщини»
Адреса: вул. Червоноармійська 60, Козятин, Вінницька область, Україна
Телефон: (067)875-45-50
Послуги: Організація надає консультації військовим, що повернулись із зони АТО, стосовно
соціального забезпечення, медичної та психологічної реабілітації, здійснює контроль за
госпіталізацією та диспансеризацією.
ГО «Спілка учасників АТО м. Хмільник та Хмільницького району»
Адреса: Хмільник, Вінницька область, Україна
Телефон: (063)562-17-95
Послуги: юридична допомога, медична підтримка, психологічна підтримка, реабілітаційні
табори. Основна мета організації – захист прав та інтересів учасників АТО, а також їхніх родичів,
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зокрема, сімей загиблих, в питаннях виділення пільг, матеріальної допомоги, земельних ділянок,
житла. Спілка вирішує питання, пов’язані з наданням безкоштовних медикаментів та санаторнокурортного забезпечення.
ГО «Бершадська районна спілка ветеранів АТО»
Адреса: вулиця Героїв України 11, каб.38, Бершадь, Вінницька область, Україна
Телефон: (097)816-64-27
Послуги: Спілка працює як координаційний центр для учасників АТО, де вони можуть отримати
відповіді на питання, з якими найчастіше стикаються (де оформити документи, куди звернутись
по юридичну допомогу тощо).
Вінницький центр реабілітації ветеранів АТО
Адреса: вулиця Володимира Винниченка, 5, Вінниця, Вінницька область, Україна
Телефон: (067)790-53-03
Сайт: http://harmonia.co.ua/
Послуги: соціально-психологічна та фізична реабілітація ветеранам АТО.
Вінницький осередок Development Foundation
Адреса: вулиця Пирогова 47, Вінниця, Вінницька область, Україна
Телефон: (067)426-64-49
Сайт: http://foundationdv.com/
Послуги: психологічна підтримка, ефективно діючі групи підтримки солдатських матерів та
дружин.
Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів «Поділля»
Адреса: вулиця Пирогова, 135, Вінниця, Вінницька область, Україна
Телефон: (043)268-02-61, (043)268-02-60
Сайт: https://www.facebook.com/VinnitsaCenterPodillia/
Послуги: медична підтримка; психологічна підтримка, професійна пререкваліфікація
Центр проводить комплексну реабілітацію та соціальну адаптацію інвалідів, а саме консультації,
психодіагностику, психокорекцію, психотерапію, медичну допомогу, професійне навчання за 22ма спеціальностями (від 3 до 12 місяців) з подальшим працевлаштуванням, є можливість повного
пансіону (проживання та харчування).
Вінницький відокремлений підрозділ Української Асоціації фахівців з подолання наслідків
травмуючих подій
Адреса: вулиця Зодчих 40 м, Вінниця, Вінницька область, Україна
Телефон: 098-814-56-64
Сайт: https://www.facebook.com/CLPSSVINN/
Довідник організацій, які надають допомогу
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Послуги: організація надає психологічну допомогу
Вінницька районна організація ветеранів
Адреса: Хмельницьке шосе, 17, Вінниця, Вінницька область, Україна
Телефон: (043)267-31-91, (067)591-22-25
Послуги: організація надає матеріальну допомогу та допомогу на оздоровлення за районною
програмою матеріальної допомоги ветеранам та підтримки статутної діяльності ветеранських
організації. До районної організації ветеранів входить 33 первинні ветеранські організації, які
ведуть облік усіх ветеранів та займаються вивченням їх потреб.
Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. Академіка О.І. Ющенка
Адреса: вулиця Пирогова 109, Вінниця, Вінницька область, Україна
Телефон: (043)250-79-04, (043)250-79-20, (043)250-79-13 (043)250-79-18
Сайт: http://vopnl.ucoz.co.uk/
Послуги: Психологічне консультування за Телефонами гарячої лінії (0432) 507-920 та (0432) 507913 з 8:00 до 17:00. Надання психологічної допомоги, реабілітації, за бажанням анонімно – з 8:00
до 17:00. Надання амбулаторної психіатричної допомоги з 8.00 до 17.00 Надання психіатричної
допомоги з 8:00 до 17:00. Всі довідки можна отримати за Телефонами гарячої лінії.
Напрямки роботи: консультації, психодіагностика, психокорекція, психотерапія, психіатрична,
медична допомога, фізкабінет, арт-терапія, аромо-терапія, гаряча лінія. Фахівці: 1 психолог, який
підготовлений працювати з учасниками бойових дій та веде амбулаторний прийом, також у
кожному відділенні є психолог чи психіатр, що може надавати групові чи індивідуальні
консультації. Звернутись може будь-яка людина, що потребує комплексної психологічної
(психіатричної) допомоги.
Вінницька обласна правозахисна організація «Джерело надії». Вінницький регіональний центр
надання допомоги постраждалим від птср
Адреса: вулиця Стеценка 48, Вінниця, Вінницька область, Україна
Телефон: (067)135-57-61
Сайт: http://www.djerelo-nadii.org/
Послуги: робота з учасниками АТО і внутрішньо-переміщеними особами (психологи,
психотерапевт, соціальний працівник. психологічна допомога)
Вінницька ГО «Союз ветеранів військово-морської розвідки»
Телефон: (097)492-39-80
Послуги: юридична допомога, медична підтримка; професійна перекваліфікація, психологічна
підтримка, реабілітаційні табори
Організація не лише активно підтримує і надає матеріально-технічну допомогу декільком
військовим частинам, а й також тісно співпрацює з Управлінням праці і соціального захисту
Довідник організацій, які надають допомогу
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населення, тож керівництво і члени організації відкриті для координаційної допомоги будьякому учаснику АТО і сприяють вирішенню питань юридичного характеру, соціального захисту,
санаторно-курортного забезпечення тощо.
Благодійний фонд Войтенка
Адреса: смт Тростянець, вул. Соборна, 2 (будівля колишньої школи)
Телефон: (098)737-30-05
Послуги: юридичні. Допомога учасникам АТО у вирішенні питань з оформленням документів,
землі, покращення житлових умов тощо.
Благодійний фонд «Подільська громада»
Адреса: вулиця Островського 27а, Вінниця, Вінницька область, Україна
Телефон: (043)261-20-72
Послуги: медичні, психологічні. Благодійний фонд працює у кількох напрямах: створення
сприятливих умов на реформування армії; підтримка військовослужбовців, що перебувають в
зоні АТО; допомога пораненим військовим під час воєнних дій; психологічна підтримка та
адаптація переселенців.
Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації
Адреса: 21100 , Вінниця, вул. Соборна, 89,
Телефон: +38 0432 61-16-36, +38 0432 56-25-77
Сайт: gupszn@vn.ua
Служба у справах дітей облдержадміністрації
Адреса: 21050 м. Вінниця вул. Монастирська (Володарського), 47
Телефон: 67-51-69, 67-14-08, 52 -45-52, тел/факс: 67-31-08
E-mail: upr_ssd@vin.gov.ua
Служба у справах дітей ВМР
Адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 50, кімн. 401 – 406
Телефон: 67-13-73, 61-16-82, 67-01-27, 67-14-24
Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Монастирська, 47
Телефон: (0432) 67-29-66, 67-12-19, 67-10-40, 67-12-30, 097-578-82-89, 096-524-17-41
Е-mail: vocsssdm@ukr.net
Директор: Стоялова Олена Володимирівна
Барський районний ЦСССДМ
Довідник організацій, які надають допомогу
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Адреса: 23000, м. Бар, вул. Соборна, 20
Телефон: (241) 2-24-53
Е-mail: barrcsssdm@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 13:00 – 14:00
Бершадський районний ЦСССДМ
Адреса: 24400, м. Бершадь, вул. Радянська, 11
Телефон: (252) 2-12-85
Е-mail: bershad-r@rdabershad.gov.ua
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:15, обідня перерва 12:00 – 13:00
Вінницький районний ЦСССДМ
Адреса: 21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15
Телефон: (0432) 67-32-21
Е-mail: cssdmvin@mail.ru
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:15, п’ятниця 8:00 – 16:00, обідня перерва 13:00 – 14:00
Гайсинський районний ЦСССДМ
Адреса: 23700, м. Гайсин, вул. Першого Травня, 69
Телефон: (234) 2-56-34
E-mail: grbsm@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:15, обідня перерва 12:00 – 13:00
Жмеринський районний ЦСССДМ
Адреса: 23100, м. Жмеринка, вул. Урицького, 23
Телефон: (232) 2-16-44
Е-mail: zhmer_sotsialna@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:15, обідня перерва 13:00 – 14:00
Іллінецький районний ЦСССДМ
Адреса: 22700, м. Іллінці, вул. Леніна, 18
Телефон: (245) 2-31-20
Е-mail: 25507941@mail.gov.ua
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 12:00 – 13:00
Калинівський районний ЦСССДМ
Адреса: 22400, м. Калинівка, вул. Леніна, 8
Телефон: (233) 2-16-56
Е-mail: Kalincenter@ukr.net
Довідник організацій, які надають допомогу
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Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, п’ятниця 8:00 – 16:00, обідня перерва 13:00 – 13:45
Козятинський районний ЦСССДМ
Адреса: 22100, м. Козятин, вул. Червоноармійська, 39
Телефон: (067) 264 72 21
Е-mail: rcsssdm3@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:15, обідня перерва 13:00 – 14:00
Сайт: http://kazatinrc.jimdo.com
Крижопільський районний ЦСССДМ
Адреса: 24600, смт Крижопіль, вул. Карла Маркса, 67
Телефон: (240) 2-28-95, ф. 2-27-95
Е-mail: kry_rcssm@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:15, обідня перерва 12:00 – 13:00
Літинський районний ЦСССДМ
Адреса: 22300, смт Літин, вул. Фабріціуса, 30
Телефон: (247) 2-00-91
Е-mail: zsssdm_litin@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 13:00 – 14:00
Липовецький районний ЦСССДМ
Адреса: 22500, м. Липовець, вул. Шевченка, 7
Телефон: (258) 2-14-43
Е-mail: cssmlip@ukrpost.ua, liprcsssdm@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 12:00 – 13:00
Могилів-Подільський районний ЦСССДМ
Адреса: 24000, м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 28/2
Телефон: (237) 6-65-85
Е-mail: mog-pod_rcssy@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 12:00 – 13:00
Мурованокуриловецький районний ЦСССДМ
Адреса: 23400, смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 57
Телефон: (256) 2-15-37, ф. 2-11-45
Е-mail: mkrcssdm@i.ua
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 12:00 – 13:00
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Немирівський районний ЦСССДМ
Адреса: 22800, м. Немирів, провул. Некрасова, 6
Телефон: (231) 2-21-76, 2-26-08
Е-mail: sl_molodi@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 13:00 – 13:45
Оратівський районний ЦСССДМ
Адреса: 22600, смт Оратів, вул. Героїв Майдану, 82
Телефон: (230) 2-19-01
Е-mail: orativrzcccdm@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 12:00 – 13:0
Піщанський районний ЦСССДМ
Адреса: 24700, смт Піщанка, вул. Леніна, 36
Телефон: (249) 2-12-80
Е-mail: rcsssdmpisanka@gmail.com
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 12:30 – 13:30
Погребищенський районний ЦСССДМ
Адреса: 22200, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 81
Телефон: (246) 2-14-94
Е-mail: pogpzsssdm@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 13:00 – 14:00
Теплицький районний ЦСССДМ
Адреса: 23800, смт Теплик, вул. Незалежності, 34
тел./факс: (253) 2-19-24
Е-mail: teplik_ss@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:15, обідня перерва 12:00 – 13:00
Тиврівський районний ЦСССДМ
Адреса: 23300, м. Тиврів, вул. Шевченка, 5
тел./факс: (255) 2-12-36
Е-mail: sssdm_tyvriv@meta.ua
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 13:00 – 14:00
Томашпільський районний ЦСССДМ
Адреса: 24200, смт Томашпіль, пл. Ленінського Комсомолу, 4
тел./факс: (248) 2-22-40
Довідник організацій, які надають допомогу
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Е-mail: tomrcsssdm@gmail.com
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 12:00 – 13:00
Тростянецький районний ЦСССДМ
Адреса: 24300, смт Тростянець, вул. Леніна, 37
Телефон: (243) 2-26-69
Е-mail: super_trostianets567@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 12:00 – 12:50
Тульчинський районний ЦСССДМ
Адреса: 23600, м. Тульчин, вул. Леніна, 62
Телефон: (235) 2-45-75
Е-mail: tulchin-sssdm@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 13:00 – 14:00
Хмільницький районний ЦСССДМ
Адреса: 22000, м. Хмільник, вул.Леніна, 12
Телефон: (238) 2-70-42
Е-mail: volonter_hm@i.ua
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 13:00 – 14:00
Чернівецький районний ЦСССДМ
Адреса: 24106, Чернівецький район, с.Мазурівка, вул. Леніна, 72
Телефон: (257) 2-26-45
Е-mail: chern_sssdm@ukr.net, eov_80@meta.ua
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 13:00 – 14:00
Чечельницький районний ЦСССДМ
Адреса: 24800, м. Чечельник, вул. Героїв Майдану, 31
Телефон: (251) 2-11-75, факс 2-11-53
Е-mail: chechrcssdm@mail.ru, chech_rcssdm@mail.ru
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 12:00 – 13:00
Шаргородський районний ЦСССДМ
Адреса: 23500, м. Шаргород, вул. Леніна, 203
Телефон: (244) 2-28-56
Е-mail: ssm_rda@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 12:00 – 13:00
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Ямпільський районний ЦСССДМ
Адреса: 24500, м. Ямпіль, вул. Леніна, 132, к.8
Телефон: (236) 2-23-70
Е-mail: yamp_rcsssdm@ukrpost.ua, mayor07@meta.ua
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:00, обідня перерва 12:00 – 13:00
Вінницький міський ЦСССДМ
Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 50, оф.431
Телефон: (0432) 67-04-60, 35-60-64
Е-mail: vmc_sdm@vmr.gov.ua,danchak@vmr.gov.ua, kosaryev@vmr.gov.ua,
Розпорядок роботи: з понеділка по четвер 9:00 – 18:15, п’ятниця з 9:00 – 17:00, обідня перерва
13:00 – 14:00
Козятинський міcький ЦСССДМ
Адреса: 22100, м. Козятин, вул. Червоноармійська, 57
Телефон: (242) 2-52-42
Е-mail: kazatin_mcsssdm@ukr.net
Сайт: http://koziatinkmcsssdm.jimdo.com
Ладижинський міський ЦСССДМ
Адреса: 24321, м. Ладижин, вул. Процишина, 23
Телефон: (243) 6-12-61
Е-mail: ladcsssdm@mail.ru
Розпорядок роботи: 9:00 – 18:15, обідня перерва 13:00 – 14:00
Могилів-Подільський міський ЦСССДМ
Адреса: 24000, м. Могилів-Подільський, пл. Шевченка, 6/16, каб. 29а
Телефон: (237) 6-61-48, 6-52-97, ф. 6-55-82
Е-mail: mpmcsssdm@ukr.net
Розпорядок роботи: 8:00 – 17:15, обідня перерва 13:00 – 14:00
Хмільницький міський ЦСССДМ
Адреса: 22000, м. Хмільник, вул. Столярчука, 2
Телефон: (238) 2-33-60
Е-mail: mzssdm@yandex.ru
Розпорядок роботи: 8:30 – 17:30, обідня перерва 13:00 – 14:00
Відділи поліції ГУНП у Вінницькій області
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Вінницький відділ поліції (м. Вінниця)
Адреса: вул. Пирогова 4, м. Вінниця, 21018, Україна.
Телефон (0432) 59-33-29
Ладижинське відділення поліції
Адреса: вул. Петра Кравчика, 4, м. Ладижин, Україна
Тел.чергової частини (04343) 5-16-02
Барське відділення поліції
Адреса: м-н. Св. Миколая, 16 м. Бар, 23100, Україна.
Телефон (04341) 2-21-43
Бершадський відділ поліції
Адреса: вул. Будкевича13, м. Бершадь 24400, Україна.
Телефон (0432) 59-31-15
Вінницьке відділення поліції (з обслуговування Вінницького району)
Адреса: вул. Мечнікова 7, м. Вінниця, 21029, Україна
Телефон (04342) 43-74-49
Гайсинський відділ поліції
Адреса: м. Гайсин, вул. Енгельса, 20
Телефон (0432) 59-31-16, (04334) 2-53-74
Жмеринський відділ поліції
Адреса: вул. Леніна, 58, м. Жмеринка 23100, Україна.
Телефон (04332) 2-00-59
Іллінецьке відділення поліції
Адреса: вул. Ворошилова 10, м. Іллінці, 22700, Україна
Телефон (04345) 2-10-02
Калинівське відділення поліції
Адреса: м. Калинівка, вул. Дзержинського, 64 22400, Україна.
Телефон (04333) 2-14-33
Козятинське відділення поліції
Адреса: вул. Леніна, 30, м. Козятин, 22100, Україна
Телефон (04342) 2 – 03 – 30
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016
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Крижопільське відділення поліції
Адреса: смт. Крижопіль вул. Дзержинського, 1-а 24600, Україна.
Телефон (04340) 2 -11-48, 2-12-49
Липовецьке відділення поліції
Адреса: вул. Леніна, 139, м. Липовець, Вінницька область. 22500, Україна.
Телефон (04358) 2-10-02, 102
Літинське відділення поліції
Адреса: смт. Літин вул. Дзержинського, 62, 22300, Україна. Телефон: (04347) 2-13-05
Могилів-Подільське відділення поліції
Адреса: вул. Сагайдачного, 4, м.Могилів-Подільський, 24000, Україна.
Телефон (04337) 6-52-02
Мурованокуриловецьке відділення поліції
Адреса: вул. Комарова, 6, смт. Муровані Курилівці, 23400, Україна.
Телефон (04356) 2-10-09
Немирівське відділення поліції
Адреса: вул. Луначарського, 32, м. Немирів, 22800, Україна.
Телефон (04331) 2-25-52, або 102
Оратівське відділення поліції
Адреса: вул. І.Франка, 43, смт. Оратів 22600, Україна
Телефон (04330) 2-15-02
Піщанське відділення поліції
Адреса: вул. Леніна, буд. 48, смт. Піщанка, Вінницька область, 24700, Україна.
Тел. (04349) 2-11-43, факс 2-10-91, моб. (097) 601-44-48
Погребищенське відділення поліції
Адреса: вул. Б.Хмельницького 81 Г, м. Погребище, 22200, Україна.
Телефон (04346) 2-18-95
Теплицьке відділення поліції
Адреса: вул. Чорновола-2, смт.Теплик, 23800, Вінницька область Україна.
Телефон (04353) 2-13-02
Довідник організацій, які надають допомогу
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Тиврівське відділення поліції
Адреса: вул. Шевченка, 2, смт. Тиврів 23300, Україна.
Телефон (04355) 2-12-02, (096) 125-87-86
Томашпільське відділення поліції
Адреса: вул. Леніна 41, смт. Томашпіль Вінницька область, 24200.
Телефон (04348)-2-23-65
Тростянецьке відділення поліції
Адреса: вул. Леніна, 102, смт.Тростянець, 24300, Україна.
Телефон (04343) 2-22-02
Тульчинський відділ поліції
Адреса: вул. Колонтай, 3, м. Тульчин, 23600, Україна.
Телефон (04335) 2-11-30
Хмільницький відділ поліції
Адреса: вул. Леніна, 73, м. Хмільник 22000, Україна
Телефон (04338) 2-24-09
Чернівецьке відділення поліції
Адреса: Вінницька область Чернівецький район с. Мазурівка вул. Леніна №39. 24100, Україна.
Телефон (03457) 2-13-02
Чечельницьке відділення поліції
Адреса: вул. Леніна, 30, cмт. Чечельник.
Телефон (0432) 59-31-39, (04351) 2-17-05
Шаргородське відділення поліції
Адреса: пр. Леніна, 296, м. Шаргород 23500, Україна
Телефон (04344) 2-15-75
Ямпільське відділення поліції
Адреса: вул. Леніна, 120, м. Ямпіль, 24500, Україна.
Телефон (0432) 59-31-44, (04336) 2-14-33
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області
Адреса: вулиця Пирогова, 82
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016
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Телефон: 0432 683 377, 0891-20-00-61, 0-800-213-103
Сайт: http://vinnytsya.legalaid.gov.ua/
Козятинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: провулок Кондрацького, 1а
Телефон: 04342 20207
Томашпільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: Ігоря Гаврилюка, 16
Телефон: 04348 21172
Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Адреса: м.
Вінниця, вул. Порика, 29
Гайсинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса м. Гайсин, 2-й провулок Кропоткіна, 2
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Громадські організації
Обласне громадське об’єднання „Волинські перспективи”
Адреса: 4300 м. Луцьк, вул. Шота Руставелі, 9
Телефон: (050) 6904829, (0332) 767666
Послуги: консультування з питань міграції, протидії торгівлі людьми та попередження
насильства
Волинська обласна громадська організація «Центр правової допомоги»
Адреса: вул. Грушевського, 14, Ковель, 45008
Телефон: (03352) 7 39 92
Е-mail: center.legalaid@gmail.com
Послуги: консультування жінок потерпілих від насильства
Головне управління Національної поліції у Волинській області
Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 11
Телефон: (0332) 24-42-98, факс (0332) 74-24-13
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Волинській області
Луцький відділ поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 43005, м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2
Телефон : (0332) 24-22-95
Луцьке відділення поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 43017, м. Луцьк, вул. Боженка, 34
Телефон : (0332) 26-60-27
Володимир-Волинське відділення поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Соборна, 6
Телефон : (03342) 2-25-70
Горохівський відділ поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 45700, м. Горохів, вул. Шевченка, 27
Телефон : (03379) 2-12-02
Іваничівське відділення поліції ГУНП у Волинській області
Довідник організацій, які надають допомогу
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Адреса: 45300, смт. Іваничі, вул. Грушевского, 35
Телефон : (03372) 2-18-86
Камінь-Каширський відділ поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 44500, м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 6
Телефон : (03357) 2-32-09
Ківерцівський відділ поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 44600, м. Ківерці, вул. Залізнична, 52
Телефон : (03365) 2-12-97
Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинський області
Адреса: 45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 119-А
Телефон : (03352) 5-32-84
Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 45500, смт. Локачі, вул. Миру, 1
Телефон : (03374) 2-12-95
Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 44200, смт. Любешів, вул. Незалежності, 95
Телефон : (03362) 2-12-33
Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 44300, м. Любомль, вул.Володимирська,3
Телефон : (03377) 2-45-52
Маневицький відділ поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 44600, смт. Маневичі, вул. Комарова, 29
Телефон : (03376) 2-15-76
Нововолинський відділ поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 45400, м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 15
Телефон : (03344) 3-30-59
Ратнівський відділ поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 44100, смт. Ратно, вул. Каштанова, 15
Телефон : (03366) 2-12-96
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Рожищенське відділення поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 45100, м. Рожище, вул. Незалежності, 93
Телефон : (03368) 2-11-52
Старовижівське відділення поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 44400, смт. Стара Вижівка, вул. Жовтнева, 20
Телефон : (03346) 2-11-02
Турійське відділення поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 44800, смт. Турійськ, вул. Луцька, 40-А
Телефон : (03363) 2-12-63
Шацьке відділення поліції ГУНП у Волинській області
Адреса: 44000, смт. Шацьк, вул. Шковороди, 29
Телефон : (03355) 2-04-64
Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації
Адреса: 43027, м. Луцьк, Київський майдан 9
Телефон: (0332) 77-82-03; (0332) 77-81-27
Волинський обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: м. Луцьк, 43024, пр. Молоді, 4
Телефон: (0332) 71-59-60; (0332) 28-49-59
Новоград-Волинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 11700 м. Новоград-Волинський вул. Шевченка, 16 к.80
Телефон: (0332) 5-25-13
E-mail: liliya1010@mail.ru
Шацький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 44000, Волинська обл., Шацький р-н, смт. Шацьк, вул. Шевченка, 2
Телефон: (03355) 29092
E-mail: borcmd@mail.ru
Горохівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 45700, м. Горохів, вул.. Незалежності,2
Телефон: (03379) 2-26-64/факс 2-26-64
E-mail: gorohiv-rcsssdm@ukr.net
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Володимир-Волинський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 44700, м. В-Волинський,вул. Олени Хохол,22
Телефон: (03342) 3-56-88/факс2-13-77
E-mail: vvrcsssdm@mail.ru
Іваничівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 45300, смт.Іваничі, вул.Грушевського,13
Телефон: (03372) 2-19-42/факс 2-18-75
E-mail: ivcentr@ivaadm.gov.ua
Камінь-Каширський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 44500, м. Камінь-Каширський, вул.Шевченка,10
Телефон: (03357) 2-39-09 / факс 2-20-49
E-mail: kkrcsssdm_kamen@ukr.net
Ківерцівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 45200, м. Ківерці, вул. Шевченка, 6
Телефон: (03365)2-17-68 факс 2-17-68
E-mail: kiv_csssdm@ukr.net
Ковельський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 45000, м.Ковель, вул. С. Бандери, 18
Телефон: (03352)5-19-05
E-mail:krsssdm@ukr.net
Локачинський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 45500, смт.Локачі,вул.Садова, 8
Телефон: (03374)2-14-08/факс 2-14-08
E-mail: lrcsssdm@lk.lt.ukrtel.net
Луцький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 43001,м.Луцьк, вул.Володимирська,10
Телефон: (0332)76-06-98 факс 76-06-98
E-mail: lrcss@mail.ru
Любешівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 44200,смт.Любешів, вул.Незалежності,53
Телефон: (03362)3-00-83 факс 3-00-83
E-mail: vsm@lbsadm.gov.ua
Довідник організацій, які надають допомогу
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Любомльський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 44300, м. Любомль, вул.1 Травня , 18
Телефон: (03377)2-20-03
E-mail: lbmrcssm@lb.lt.ukrtel.net
Маневицький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 44600, смт.Маневичі,вул.Незалежності,30
Телефон: (03376)2-15-64 факс 2-15-64
E-mail: man_csssdm@ukr.net
Ратнівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 44120,смт.Ратно, вул.Шевченка,7
Телефон: (03366)2-94-07 факс 2-94-07
E-mail: centerratne@mail.ru
Рожищенський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 45100,м.Рожище,вул.1 Травня, 5
Телефон: (03368)2-35-89 факс 2-13-75
E-mail: v800@rambler.ru
Старовижівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 44400, смт.Стара Вижівка,вул.Миру,4
Телефон: (03346)3-01-51 факс 2-11-92
E-mail: stvrcsssdm@ukr.net
Турійський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 44800 смт. Турійськ, вул.Майдан Центральний, 1
Телефон: (03363)3-00-74
E-mail: rcsssdm44800@gmail.com
Луцький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 43026, м.Луцьк, пр.Соборності, 18
Телефон: 256042; 715005
E-mail: lmscccdm@mail.lutsk.ua
Ковельський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 45010,м.Ковель, вул. Незалежності 73, каб.120
Телефон: (03352)6-17-48 факс 6-17-02
Довідник організацій, які надають допомогу
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E-mail: kmcsssdm@ukr.net.ua
Нововолинський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 45400 м.Нововолинськ, пр. Дружби 27
Телефон: (03344)3-11-84 факс 3-11-84
E-mail: ncsssm@mail.ru
Володимир-Волинський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська 29
Телефон: (03342)2-37-63 факс 3-57-07
E-mail: volodymyrmcsssdm@gmail.com
Волинський обласний центр соціально-психологічної допомоги «Родина»
Адреса: вул. Декабристів, 23, м. Луцьк, Волинська 43020
Телефон: 0(332) 78-48-09(факс), 78-23-88, (050) 438-60-31, (099) 732-83-74
E-mail: Vocspd@meta.ua
Послуги: соціальні Послуги особам, в тому числі з дітьми, які в наслідок стихійного лиха,
учинення стосовно них злочину, насильства (в тому числі в сім’ї), або реальної загрози його
вчинення, та за інших обставин (наслідки яких вони не можуть подолати самостійно) або особи,
які опинилися в складних життєвих обставинах..
Служба у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації
Адреса: 43005, м. Луцьк, вул. Винниченка, 67
Телефон: (332) 72-34-03
Служба у справах дітей Луцької міської ради
Адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 21
Телефон: (0332) 777923
E-mail: ssd@lutskrada.gov.ua
Служба у справах дітей Луцької районної державної адміністрації
Адреса: 43016, м. Луцьк, вул. Володимирська, 103
Телефон: (332) 76-06-98

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області
Адреса: вул. Дубнівська, 36, м. Луцьк, 43010, Україна
Телефон: (0332) 78-79-96, 0673136658, 0504652436
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Володимир-Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Володимир-Волинський район, Горохівський район
Іваничівський район, Локачинський район, Любомльський район, м. Володимир-Волинський,
Шацький район
Адреса: 44702, Волинська обл., Володимир-Волинський район, м. Володимир-Волинський, вул.
Устилузька 19.
Телефон: (03342) 38011, 38016
E-mail: volodymyr-volynskyy.volyn@legalaid.gov.ua
Луцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Ківерцівський район, Луцький район, м. Луцьк Рожищенський
район
Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Прогресу, буд. 7
Телефон: (03342) 77-07-19
E-mail: lutsk1.volyn@legalaid.gov.ua
Ковельський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Камінь-Каширський район, Ковельський район, Любешівський район,
Маневицький район, м. Ковель Ратнівський район, Старовижівський район, Турійський район
Адреса: 45004, Волинська область, м. Ковель, вул.Степана Бандери, 5
Телефон: (03352) 53063
E-mail: kovel.volyn@legalaid.gov.ua
Юридична клініка «Ad Astra» при юридичному факультеті Волинського державного
університету Імені Лесі Українки
Адреса: (1-й рівень клініки): 43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 кім.54,
(2-й рівень клініки): 43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 кім. 46
Телефон: (03322)4-04-11; (03322)4-94-14
E-mail: clinik@univer.lutsk.ua; director@clinik.lutsk.uа
Послуги: надання безплатної юридичної допомоги малозабезпеченим, багатодітним сім’ям;
чорнобильцям; інвалідам І і II груп; учасникам війни та національно-визвольних рухів;
пенсіонерам; біженцям; молоді до 18 років; підприємцям, які працюють в сфері малого бізнесу
до 1-го року, особам, які перебувають в місцях позбавлення волі та іншим категоріям населення
області.
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Громадські організації
Дніпропетровська обласна громадська організація «Промінь»
Адреса: вул. Героїв Сталінграду, буд. 32-а, кв.24 м. Дніпропетровськ, 49055
Телефон: (056) 789 80 18, 066 4072038
E-mail: promindnipro@gmail.com
Послуги: правова допомога уразливим групам населення, в тому числі засудженим особам,
консультування жінок, які є потерпілими від насильства в сім’ї, консультування з питань міграції
та протидії торгівлі людьми.
Павлоградський міський благодійний фонд «ГОРЄНІЄ»
Адреса: м. Павлоград, Дніпропетровська область
Телефон: (0563) 260 2 81, 050 044 56 01 – гаряча лінія
E-mail: fond-gorenie@ukr.net
Послуги: безкоштовна первинна юридична допомога
Благодійний фонд підтримки та розвитку громади Нікопольського регіону «Меценат»
Адреса: м. Нікополь, вул. Шевченка, буд. 178, кв. 71
Телефон: 095-62-60-522
E-mail: alina.bliznjuk.9@mail.ru
Послуги: Послуги з проведення тренінгових програм для безробітних жінок; написання
(безкоштовно!) бізнес-планів для безробітних жінок та тих, хто відкрився в якості підприємця, і
прагне розвитку; надання благодійної допомоги; – Послуги з адміністрування та супроводу
окремих проектів тощо
Громадська організація «Дерево життя»
Адреса: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул.. В. Усова, 17 кв. 44
Телефон: (05662)4-26-53, (095)8790154
E-mail: trelife@yandex.ru
Послуги: надання юридичної допомоги соціально-незахищеним верствам населення; захист
соціальних, особистих, та інших прав і законних інтересів соціально-незахищеним верствам
населення
Дніпропетровська міська громадська організація «Жіночий інформаційно-координаційний
центр»
Адреса: вул. Дзержинського, 8, к. 4; м. Дніпропетровськ, 4904
Довідник організацій, які надають допомогу
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Телефон: (056) 370-25-35
E-mail: wiccdnipro@gmail.com
Послуги: проведення освітніх та культурно-просвітницьких заходів (круглих столів, конференцій,
інформаційних кампаній, тренінгів, семінарів); надання інформаційних та консультативних
послуг; захист прав жінок та дітей, допомога їм у кризових ситуаціях, розвиток економічних
можливостей та громадської активності жінок.
Громадська організація «Соціальний захист інвалідів»
Адреса: вулиця Шевченко 37, Дніпропетровська область
Телефон: (050)362-29-01
Послуги: безкоштовні інформаційно-правові Послуги людям з інвалідністю
Правозахисна група «Січ»
Адреса: м. Дніпропетровська, вул. Комсомольська 58
Телефон: (068)762-00-09, (095)903-33-61
Послуги: програма комплексної юридичної, психологічної та соціальної підтримки постраждалих
від збройного конфлікту на Сході України
Громадська організація «Форпост»
Адреса: вулиця Жуковського, 4А, м. Дніпропетровськ
Телефон: (096)839-76-17
Послуги: Психологічна допомога: соціально – психологічний патронаж учасників АТО і членів їх
сімей кризове консультування психотерапія, групи підтримки, психологічний супровід в
юридичній та адвокатську роботі військовополонених , колишніх заручників , інших
постраждалих. Юридична допомога, первинне юридичне консультування, допомога в
оформленні статусу УБС, вторинна правова допомог, адвокатська підтримка в разі незаконного
кримінального переслідування, представництво інтересів в національних судах, допомога в
написанні скарг до ЄСПЛ, довгострокове юридична патронування, соціальна допомога в
оформленні земельних ділянок ветеранам АТО, матеріальна і соціальна підтримка,
перепрофілювання та працевлаштування, сприяння у відкритті бізнесу ветеранам АТО.
Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області
Адреса: 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 20-а
Телефон: (056) 756-50-01
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській
області
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Дніпропетровський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області
Адреса: вул. Червона площа, 2-а, м. Дніпропетровськ, 49100
Телефон: (056) 745-20-74, (093) 677-92-86
Амур-Нижньодніпровське відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції
Адреса: вул. Новоселівська, 17, м. Дніпропетровськ, 49083
Телефон: (0562) 23-80-57
Бабушкінське відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції
Адреса: проспект Ілліча, 3, м. Дніпропетровськ, 49069
Телефон: (056) 745-00-17, (067) 636-25-22
Жовтневе відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції
Адреса: вул. Жуковського, 11, м. Дніпропетровськ, 49044
Телефон: (0562) 46-50-02
Індустріальне відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції
Адреса: ул. Осіння, 6, м. Дніпропетровськ, 49051
Телефон: (0562) 27-27-30, (0562) 27-39-05
Кіровське відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції
Адреса: вул. Плеханова, 34, м. Дніпропетровськ, 49000
Телефон: (056) 744-13-53
Красногвардійське відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції
Адреса: вул. Павлова, 3 /5, м. Дніпропетровськ, 49006
Телефон: (056) 744-42-02
Ленінське відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції
Адреса: вул. Аверіна, 57, м. Дніпропетровськ, 49019
Телефон: (0566) 36-50-21
Самарське відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції
Адреса: вул. Гаванська, 4, м. Дніпропетровськ, 49112
Телефон: (0562) 33-95-27, (056) 728-32-22
Солонянське відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції
Адреса: вул. Строменко, 1, смт. Солоне, 52400
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Телефон: (05669) 2-18-60
Дніпропетровське відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції
Адреса: вул. Радгоспна, 38, смт. Ювілейне, Дніпропетровський район, 52005
Телефон: (056) 753-77-04
Відділення поліції у метрополітені Дніпропетровського відділу поліції
Адреса: вул. Братів Трофімових, 30, м. Дніпропетровськ, 49128
Телефон: (056) 778-65-20, (056) 778-91-43
Лінійний відділ в аеропорту «Дніпропетровськ»
Адреса: вул. Аеропорт, 42, м. Дніпропетровськ, 49042
Телефон: (0562) 39-53-02, (0562) 39-54-02
Відділення поліції в річковому порту «Амур-Гавань»
Адреса: Амур-Гавань, 11, м. Дніпропетровськ, 49021,
Телефон: (056) 766-00-54
Відділення поліції на станції Дніпропетровськ – Головний
Адреса: вул. Привокзальна, 15, м. Дніпропетровськ, 49100
Телефон: (0562) 793-21-74, (050) 786-95-96
Відділення поліції на ст. Нижньодніпровськ – Вузол Дніпропетровського відділу поліції
Адреса: станція Нижньодніпровськ – Вузол (південна сторона), м. Дніпропетровськ, 49022
Телефон: (056) 731-25-50
Дніпродзержинський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області
Адреса: пр. Аношкіна, 7/42, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область 51931
Телефон: (05692) 3-68-75
Баглійське відділення Дніпродзержинського відділу поліції
Адреса: проспект Конституції, 27, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, 51909
Телефон: (05692) 7-30-88, (05692) 7-24-84
Дніпровське відділення Дніпродзержинського відділу поліції
Адреса: вул. Харківська, 59, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, 51939
Телефон: (05692) 6-43-33, (05692) 9-72-04
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Заводське відділення Дніпродзержинського відділу поліції
Адреса: вул. Медична, 15, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область 51931
Телефон: (05692) 3-23-32
Верхньодніпровське відділення Дніпродзержинського відділу поліції
Адреса: вул. Карла Лібкнехта 21, м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, 51600
Телефон: (05658) 6-06-02
Верхівцевське відділення Дніпродзержинського відділу поліції
Телефон: (05658) 9-11-43
Вільногірський міський відділ поліції
Адреса: вул. Степова, 8, м. Вільногірськ, Дніпропетровська область, 51700
Телефон: (05653) 5-16-79
Жовтоводський міський відділ поліції
Адреса: вул. Горького, 12, м. Жовті Води, Дніпропетровська область, 52200
Телефон: (05652) 3-36-02
Криничанське відділення поліції
Адреса: вул. Центральна, 7, смт. Кринички, Криничанського району, Дніпропетровської області
Телефон: (05654) 9–21–81
П’ятихатське відділення поліції
Адреса: вул. Кліменка, 91, м. П’ятихатки, Дніпропетровська область, 52100
Телефон: (05651) 3-22-02, (05651) 3-23-02
Софіївське відділення поліції
Адреса: вул. Карпенка, 10а, смт. Софіївка, Дніпропетровської області 53100
Телефон: (05650) 2-92-02, (05650) 2-88-02
Криворізький відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області
Адреса: пр. Карла Маркса, 71, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область 50000
Телефон (0564) 92-49-08, (0564) 92-49-09
Дзержинське відділення поліції Криворізького відділу поліції
Адреса: вул. Стрельнікова, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область 50065
Телефон: (0564) 71-01-25
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Довгинцівське відділення поліції Криворізького відділу поліції
Адреса: вул. Леоніда Бородича, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086
Телефон: (0564) 71-11-42
Жовтневе відділення поліції Криворізького відділу поліції
Адреса: вул. Шурупова, 7, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50014
Телефон: (056) 440-32-74
Інгулецьке відділення поліції Криворізького відділу поліції
Адреса: вул. Мануїльського, 9Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50026
Телефон: (0564) 21-11-15
Саксаганське відділення поліції Криворізького відділу поліції
Адреса: вул. Балакіна, 2а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50076
Телефон: (0564) 64-20-20
Тернівське відділення Криворізького відділу поліції
Адреса: вул. Бірюзова, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50079
Телефон: (0564) 35-02-02
Центрально-міське відділення поліції Криворізького відділу поліції
Адреса: вул. Першотравнева, 14, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000
Телефон: (0564) 92-33-70
Криворізьке відділення Криворізького відділу поліції
Адреса: вул. Каховська, 36, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50005
Телефон: (0564) 26-14-62
Широківське відділення поліції Криворізького відділу поліції
Адреса: вул. Леніна, 49а, смт. Широке, Широківський район, Дніпропетровська область, 53700
Телефон: (05657) 2-16-81
Відділення поліції на ст. Кривий Ріг Криворізького відділу поліції
Адреса: вул. Привокзальна, 15/1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50023
Телефон: (056) 408-32-94
Нікопольський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016
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Адреса: вул. Станіславського, 1, м. Нікополь, Дніпропетровська область 53213
Телефон (0566) 68-00-02
Апостолівське відділення Нікопольського відділу поліції
Адреса: вул. Дзержинського, 6, м. Апостолове, Дніпропетровська область, 53800
Телефон (05656) 9-15-02, (05656) 9-13-48
Зеленодольське відділення Нікопольського відділу поліції
Адреса: вул. Єнергетична, 15, м. Зеленодольськ, Дніпропетровська область, 53860
Телефон (05655) 62-2-02, (05655) 62-6-88
Марганецьке відділення Нікопольського відділу поліції
Адреса: вул. О. Кошевого, 1, м. Марганець, Дніпропетровська область, 53400
Телефон (05665) 2-24-78
Орджонікідзевське відділення поліції Нікопольського відділу поліції
Адреса: вул. Г. Тикви, 2, м. Орджонікідзе, Дніпропетровська область, 53300
Телефон (05667) 4-20-02
Томаківське відділення поліції Нікопольського відділу поліції
Адреса: вул. Чекістів, 3А, смт. Томаківка, Дніпропетровська область, 53500
Телефон (05668) 3-11-31
Новомосковський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області
Адреса: вул. Радянська, 7, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область 51200
Телефон (05693) 7-31-66
Перещепинське відділення поліції Новомосковського відділу поліції
Адреса: м/р Кільченський, 7, м. Перещепино, Новомосковський район, Дніпропетровська
область 51200
Телефон (05693) 9-15-02
Магдалинівське відділення поліції Новомосковського відділу поліції Адреса: вул. Радянська,
112, смт. Магдалинівка, Дніпропетровська область, 51100
Телефон (05691) 2-15-54
Петриківське відділення поліції Новомосковського відділу поліції
Адреса: вул. Леніна 16а, смт. Петриківка, Дніпропетровська область, 51800
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016
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Телефон (05634) 2-47-02, (05634) 2-26-04
Царичанське відділення поліції Новомосковського відділу поліції
Адреса: вул. Нагорна, 9, смт. Царичанка, Дніпропетровська область, 51000
Телефон (05690) 3-20-00, (066) 401-27-88
Павлоградський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області
Адреса: вул. Шевченка, 51, м. Павлоград, Дніпропетровська область, 51400
Телефон (0563) 20-02-02
Першотравенське відділення поліції Павлоградського відділу поліції
Адреса: м. Галич, вул. Шевченка, 9.
Телефон (05633) 7-20-34
Петропавлівське відділення поліції Павлоградського відділу поліції
Адреса: м. Рогатин, вул. Галицька, 45
Телефон (05631) 3-07-02
Тернівське відділення поліції Павлоградського відділу поліції
Адреса: м. Рогатин, вул. Галицька, 45
Телефон (05636) 7-19-86
Юрївське відділення поліції Павлоградського відділу поліції
Адреса: м. Рогатин, вул. Галицька, 45
Телефон (05635) 5-11-02
Синельниківський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області
Адреса: вул. Виконкомівська, 36, м. Синельникове, Дніпропетровська область 52500
Телефон 05663 4-22-65
Васильківське відділення поліції Синельниківського відділу поліції
Адреса: м. Рогатин, вул. Галицька, 45
Телефон (05639) 9-11-64
Межівське відділення поліції Синельниківського відділу поліції
Адреса: м. Рогатин, вул. Галицька, 45
Телефон (05630) 62-5-02

Довідник організацій, які надають допомогу
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Покровське відділення поліції Синельниківського відділу поліції
Адреса: м. Рогатин, вул. Галицька, 45
Телефон (05638) 2-10-13
Відділ спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області
Адреса: вул. Робоча, 85, м. Дніпропетровськ, 49008
Телефон (056) 772-97-12
Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської
адміністрації
Адреса: 49123, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 26
Телефон: (056) 713-63-43, (056) 68-93-69
E-mail: gupczn@adm.dp.ua

обласної

державної

Дніпродзержинський міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 51934, м. Дн-джинськ, вул. Москворецька, 19
Телефон: (292) 3-04-13
Дніпропетровський міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 49054, м.Дн-вськ, вул.Новосельна, 21
Телефон: 772-30-64(66), 741-48-64
Жовтоводівський міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 52204, м. Жовті Води, вул. Петровського, 33, к.2
Телефон: (252) 3-20-40
Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 50101, м. Кр. Ріг, пл.Радянська 1, к.120
Телефон: (0564) 92-06-01(00)

Марганецький міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 53400, м. Марганець, вул. Радянське, 66, к.25
Телефон: (265) 2-14-84
Нікопольський міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 53213, м. Нікополь, вул. Гагаріна,20
Телефон: (262) 5-17-64
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016
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Новомосковський міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 51200, м. Новомосковськ, вул. Комсомольська, 29
Телефон: (293) 7-89-85, 2-72-67
Орджонікідський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 53300,м.Орджонікідзе, вул. Калініна, 48, к. 414
Телефон: (267) 4-17-33
Павлоградський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 51400, м. Павлоград, вул. Рєпіна, 95
Телефон: (232) 6-01-96, 6-27-29 (232) 2-21-98
Першотравенський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 52800, м. Першотравенськ, вул. К. Маркса, 15а, к.14
Телефон: (233) 7-21-81
Синельниківський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 52500, м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 30
Телефон: (263) 4-42-87
Тернівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 51500, м. Тернівка, вул. Лермонтова, 11, 2-й поверх, кімн. 2,4
Телефон: (236) 7-29-27
Апостолівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 53800, м. Апостолове, вул. Визволення,38
Телефон: (05656) 9-55-07,9-13-61, 9-58-52
Васильківський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 52600, смт. Васильківка, вул. Партизанська, 150
Телефон: (05639) 9-18-45
Верхньодніпровський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 51600, м. Верхньодніпровськ, вул. Щербицького, 3
Телефон: (05658) 3-27-60, 3-40-83
Дніпропетровський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016
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Адреса: 52005, м. Дніпропетровськ, сел. Ювілейне, вул. Теплична, 5
Телефон: (056) 753-68-41
Криворізький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 50002, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 148-А
Телефон: (056) 405-47-58
Криничанський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 52300, смт Кринички, вул. Центральна, 13
Телефон: (05654) 9-14-08
Магдалинівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 51100, смт Магдалинівка, вул. Радянська, 46
Телефон: (05691) 2-41-97
Межівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 52900, смт Межова, вул. Центральна, 28
Телефон: (05630) 62-3-31
Нікопольський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 130, к. 313, 314
Телефон: (05662) 5-17-17
Новомосковський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 51200, м. Новомосковськ, вул. Шевченка, 7
Телефон: (05693) 7-33-14
Павлоградський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 51400, м. Павлоград, вул. Радянська, 53, к. 110
Телефон: (05632) 6-04-76
Петриківський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 51800, смт Петриківка, вул. Леніна, 69
Телефон: (05634) 2-27-99
Петропавлівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 52700, смт Петропавлівка, вул. Радянська, 62
Телефон: (05631) 3-09-72
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016
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Покровський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 52600, смт Покровське, вул. 40 років Жовтня, 14
Телефон: (05638) 2-29-67
Пятихатський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 52100, м. П’ятихатки, вул. Желєзнякова, 104
Телефон: (05651) 3-04-23
Синельниківський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 52500, м. Синельникове, вул. Богми, 3-А
Телефон: (05663) 4-27-36
Солонянський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 52400, смт Солоне, вул. Гагаріна, 12-а
Телефон: (05669) 2-11-93
Софіївський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 53100, смт Софіївка, вул. Жовтнева, 58, кімн.11
Телефон: (05650) 2-84-43
Томаківський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 53000, с. Томаківка, вул. Леніна, 46, к. 306
Телефон: (05668) 2-21-37
Царичанський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 51000, смт Царичанка, вул. Театральна, 17
Телефон: (056290) 3-24-46
Широківський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 53700, смт Широке, вул. Леніна, 115
Телефон: (05657) 2-13-38
Юріївський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 51300, смт Юріївка, вул. Леніна, 67
Телефон: (05635) 5-19-49
ОКЗ «Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги»
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016
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Адреса: 49041,м. Дніпропетровськ пр-т Кірова, 83
Телефон: 748-07-39
КЗ «Криворізький соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» Дніпропетровської обласної ради»
Адреса: 50099, м. Кривий Ріг , вул. Сиволапа, 42
Телефон: (024) 92-40-62
КЗ «Дніпропетровський міський центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей та
молоді»
Адреса: 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 18б
E-mail: oberyg@ukr.net
Служба у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Адреса: пр. Кірова, 83/1, м. Дніпропетровськ, 49000
Телефон: 732-48-74
E-mail: slnepov@adm.dp.ua
Управління-служба у справах дітей Дніпропетровської міської ради
Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 75, кім. 514
Телефон: 744-70-61
E-mail: ssn.mvk.if@ukr.net
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги:
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській
області
Адреса: вул. Комсомольська 56, 5 поверх, кабінети 501, 502, 503, 509, 519, м. Дніпропетровськ,
49020
Перший Дніпропетровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Дніпропетровський район, місто Синельникове
Синельниківський район, Ленінський район міста Дніпропетровська, Красногвардійський район
міста Дніпропетровська
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд.52
Телефон: 056 742 82 30, (099) 232-77-89
E-mail: dnipro1.dnipro@legalaid.gov.ua

Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016

40

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Другий дніпропетровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Амур-Нижньодніпровський район міста Дніпропетровська,
Індустріальний район міста Дніпропетровська, Самарський район міста Дніпропетровська,
Магдалинівський район місто Новомосковськ, Новомосковський район, Царичанський район
Адреса: м. Дніпропетровськ, проспект Газети «Правда», буд. 8
Телефон: +38-068-946-51-26, 056 725 02 83
E-mail: dnipro2.dnipro@legalaid.gov.ua
Третій дніпропетровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Бабушкінський район міста Дніпропетровська, Жовтневий район міста
Дніпропетровська, Кіровський район міста Дніпропетровська, Солонянський район
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.90
Телефон: +38-098-044-29-95, 056 749 60 04
E-mail: dnipro3.dnipro@legalaid.gov.ua
Перший криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової доп омоги
Юрисдикція Центру: Апостолівський район, Криворізький район, місто Жовті Води
П’ятихатський район, Дзержинський район міста Кривий Ріг, Довгинцівський район міста Кривий
Ріг, Інгулецький район міста Кривий Ріг, Жовтневий район міста Кривий Ріг
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Качалова, буд. 2
Телефон: 0564-05-54-04, +38 098 040 83 70
E-mail: kryvyyrih1.dnipro@legalaid.gov.ua
Другий криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Софіївський район, Широківський район, Тернівський район міста Кривий
Ріг, Саксаганський район міста Кривий Ріг, Центрально-Міський район міста Кривий Ріг
Адреса: м. Кривий Ріг, пр-т Дзержинського, 1А
Телефон: 097 139 88 57
E-mail: kryvyyrih2.dnipro@legalaid.gov.ua
Дніпродзержинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Верхньодніпровський район, Криничанський район місто Вільногірськ,
місто Дніпродзержинськ Петриківський район
Адреса: м. Дніпродзержинськ, пр. Пєліна, буд. 65
Телефон: (05692) 50 50 27, (05692) 50 50 26
E-mail: dniprodzerzhynsk.dnipro@legalaid.gov.ua
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Нікопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: місто Марганець, місто Нікополь, місто Орджонікідзе Нікопольський район,
Томаківський район
Адреса: м. Нікополь, проспект Трубників, 43
Телефон: 0-800-213-103
E-mail: nikopol.dnipro@legalaid.gov.ua
Павлоградський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Васильківський район, Межівський район місто Павлоград, місто
Першотравенськ, місто Тернівка Павлоградський район, Петропавлівський район, Покровський
район, Юр’ївський район
Адреса: м. Павлоград, вул. Полтавська, буд. 129, кім. 308-310
Телефон: 05632 60020, 05632 60022
E-mail: pavlograd.dnipro@legalaid.gov.ua
Юридична клініка Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Адреса: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, корпус № 9, кім. 302
Телефон: (056) 373–67–89
E-mail: Dnipropetr_nu_lc@ukr.net
Послуги: юридичні консультації у всіх галузях права безкоштовні
Юридична клініка Університету митної справи та фінансів
Адреса: 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Володимира Вернадського, (вулиця Дзержинського),
2/4
Телефон: (0562)756-05-52
Послуги: юридичні консультації у всіх галузях права безкоштовні
Юридична клініка «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Адреса: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 26 (1 поверх, 1 «свічка»; вхід з вулиці).
Телефон: (0562)31-72-14, 095455677, 0980266618
Послуги:
юридичні
консультації
у
всіх
галузях
права
безкоштовні
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Громадські організації
Донецька обласна Ліга ділових і професійних жінок
Адреса: вул. Артема, 45, м. Донецьк 83086
Телефон: (062) 334-20-43
E-mail: postmaster@liga.donetsk.ua
Послуги:
соціально-психологічні, соціальні, юридичні консультації з питань зайнятості,
самозайнятості, підприємництва; проведення різноманітних курсів професійних навичок,
тренінгів з підвищення самооцінки, розвитку фахових навичок та основ підприємницької
діяльності; реінтеграційна і реабілітаційна допомога людям, які постраждали від торгівлі
людьми; 4. Консультування з питань попередження торгівлі людьми; консультування
підприємців з питань ведення підприємницької діяльності; консультування НУО з юридичних та
бухгалтерських питань.
Осередок Всеукраїнської громадської організації «Спілка сільських жінок України» в Донецькій
області
Адреса: 86211 Донецька область? Шахтарський район с. Молодецьке вул.. 8 Марта,буд. 2-б
Телефон: 06-255-4-5401
E-mail: Astapchik-galina@mail.ru
Послуги: підвищення ролі сільської жінки у усіх сферах суспільного життя, подолання бідності та
проявів дискримінації у ставленні до неї, утвердження захисту її соціального статусу, активізація
участі сільських жінок і молоді у громадському та політичному житті.
Громадська організація «Маріупольський гендерний центр»
Адреса: 87500 Донецька область, м. Маріуполь, пр. Будівельників 129, кім. 216
Телефон: 0629532258 – тел. організації; 0505327255 – голова організації Дегтеренко А. М.
E-mail: Degterenko777@ukr.net
Красноармійська міська Ліга ділових і професійних жінок (місцеве відділення Донецької
обласної Ліги ділових і професійних жінок)
Адреса: 85307, м-н «Сонячний» 10/54, м. Красноармійськ, Донецька обл.
Телефон: (06239)23928, 0501410028
E-mail: krasnliga@ukr.net, repetitorov@ukr.net
Послуги: Протидія та попередження торгівлі людьми, підтримка жіночого підприємництва
Донецька Обласна Громадська Організація «Глобус»
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Адреса: м. Донецьк, вул. Кіровоградська, буд. 26, 83022, Україна
Телефон: 066-722-62-29, 066-510-48-84
E-mail: anna_struchencova@mail.ru
Послуги: захист законних соціальних, економічних та інших спільних членів організації; сприяння
соціальному захисту, адвокації, реабілітації і ресоціалізації осіб з різноманітними формами
залежної поведінки, втіленню в життя ідей та принципів милосердя, гуманізму; сприяння
впровадженню оздоровчої діяльності серед членів організації; сприяння наданню допомоги
жінкам, інвалідам, стражденним, незаможнім, убогим особам і дітям (особливо тяжко і
невиліковно хворим), сиротам, особам похилого віку, особам з різноманітними формами
залежної поведінки.
«Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська жіноча єврейська організація «Проект
Кешер»
Адреса: 86110 Донецька обл., м. Макіївка, м-н «Строїтель», 9-38
Телефон: +380937502210; +380953886003
E-mail: elenakesher@tr.dn.ua ; ekalnitskaya@projectkesher.ru
Послуги: Сприяння жінкам як єврейським так і неєврейським у реалізації їх прав і законних
інтересів на активну участь в економічному, соціальному і культурному житті суспільства.
Громадська організація «Адвокатура СОС»
Адреса: проспект Луніна, 21, офіс 2 Маріуполь, Донецька область
Телефон: (099)768-25-67
E-mail: advokatura_sos@ukr.net
Послуги: юридичні консультації та правову допомогу з усіх галузей права учасникам АТО,
добровольцям, членам їхніх сімей.
Громадська організація «Гуртом Слов’янськ»
Адреса: вулиця Свободи, 6, поверх 2, офіс «Гуртом Слов’янськ» Слов’янськ, Донецька область
Телефон: (050)818-87-22, (066)848-36-67
E-mail: slav-gurtom@ukr.net;
Сайт: www.facebook.com/groups/331743846950199/
Послуги: Надають правову допомогу як членам АТО, так і добровольцям.
Громадська організація «Всеукраїнська правозахисна організація «Юридична сотня»
Телефон: (093) 029-11-91, (095) 796-32-19
Послуги: надає юридичні консультації та забезпечує правовий супровід учасникам АТО на
безоплатній основі. Наша мета: забезпечити кожного захисника України належним правовим
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захистом. Координатори нашої гарячої лінії сконтактують учасника АТО з персональним
юристом, який допоможе вирішити питання та стане точкою опори для бійця у майбутньому.
Громадська організація «Країна вільних людей»
Адреса: Транспортна вулиця, 20, Краматорськ, Донецька область
Телефон: (093)596-78-76, (050)961-11-46, (050)014-75-43
Послуги: координація надання допомоги учасникам АТО, добровольцям, сім’ям учасників АТО,
зокрема психологічна підтримка та юридичний супровід.
Громадська приймальна громадської організації «Агенція демократичного розвитку Донбасу»
Адреса: вулиця Свободи 23а, Слов’янськ, Донецька область
Телефон: (093)507-76-95, (063)516-53-61, (066)711-26-13
Послуги: надання юридичної та психологічної допомоги учасникам АТО та добровольцям.
Громадська приймальна Української гельсінської спілки з прав людини у м. Красноармійську
Адреса: вулиця Фрунзе 6, Красноармійськ, Донецька область
Телефон: (095)672-45-75
E-mail: bezruktema2015@gmail.com
Послуги: Надається юридична допомога учасникам АТО, добровольцям, членам їхніх сімей з усіх
правових питань, в тому числі представництво інтересів в суді.
Громадська приймальна Української гельсінської спілки з прав людини у м. Слов’янську
Адреса: вулиця Свободи, 6, Слов’янськ, Донецька область
Телефон: (050)324-27-70, (097)250-40-96
E-mail: barselona9888@gmail.com
Послуги: надає юридичні консультацій з усіх правових питань учасникам АТО, добровольцям,
членам їхніх сімей.
Громадська організація «Програма «Форпост»
Адреса: вулиця Маяковського 9/1, Краматорськ, Донецька область
Телефон: (050)606-50-07
Послуги: загальне консультування щодо процедури отримання статусу УБД, отримання
земельних ділянок, соціальних питань тощо.
Головне управління Національної поліції у Донецькій області
Адреса: 87517, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Нахімова, 86
Телефон: (0629) 47-48-22
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Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Донецькій області
Маріупольського відділу ГУ НП в Донецькій області
Адреса: вул. Георгіївська, 63, м. Марiуполь, 87500
Телефон (0629) 52-72-26
Кальміуське відділення поліції Маріупольського відділу ГУНП в Донецькій області
Адреса: Маріуполь вул. Контрольна,54, 87523
Телефон 067-379-36-60
Лівобережне відділення поліції Маріупольського відділу ГУНП в Донецькій області
Адреса: пр. Перемоги 27, м. Маріуполь 87516
Телефон: 0629 – 58- 24-12
Центральне відділення поліції Маріупольського відділу ГУНП в Донецькій області
Адреса: Марiуполь, вул. Фонтанна, 87
Телефон: (0629) 33-70-01
Приморське відділення поліції Маріупольського відділу ГУНП в Донецькій області
Адреса: вул. Морських Десантників, 19-А, м. Маріуполь, 87517
Телефон: (0629 ) 37-57-73
Першотравневе відділення поліції Маріупольського відділу ГУНП в Донецькій області
Адреса: вул. Тітова, 63, смт Мангуш, 87400
Телефон: (06297) 2-44-94
2. Краматорський відділ поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області
Адреса: 84333, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, буд. 25.
Телефон (06264) 7-02-47
Олександрівське відділення Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій
області
Адреса: 84000, Україна, Донецька область, смт. Олександрівка, вул. Радянської Конституції, 21
Телефон: (06269) 2-12-80
Дружківське відділення Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій
області
Адреса: вул. О. Кошового 6-а, м. Дружківка, 84200, Україна
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Телефон (06267) 3-34-15
3. Слов’янський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області
Адреса: 84100, Україна, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Унiверситетська, 30.
Телефон (06262) 3-44-07
Лиманське відділення Слов’янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області
Адреса: 84400, Україна, Донецька область, м. Лиман, вул. Свободи, 27.
Телефон (06261) 4-18-75
4. Покровський відділ поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області
Адреса: вул.Мандрика,7, м. Покровськ, 85300, Україна.
Телефон (06239) 2-02-02, 2-00-07
Миргородське відділення Покровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій
області
Адреса: вул. Артема, 73а, м. Мирноград, Донецької області 85320, Україна.
Телефон (06239) 6-10-22
Селидівське відділення Покровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій
області
Адреса: вул. Пушкіна, 7, м. Селидове, 85400, Донецька область
Телефон (06237) 7-24-66
Добропільське відділення Покровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій
області
Адреса: вул. Першотравнева, 52 м. Добропілля, 85004
Телефон (06277) 2-86-76, 050-017-08-62
Авдіївське відділення Покровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області
Адреса: вул. Молодіжна, буд. 4, м. Авдіївка , 86063
Телефон (06236) 3-39-33
5. Бахмутський відділ поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області
Адреса: 84500, м. Бахмут вул. Садова, 149
Телефон (0627) 44-59-56
Костянтинівське відділення Бахмутського відділу поліції ГУ
Національної поліції в Донецькій області
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Адреса: Донецька область, м. Костянтинівка вул. Злагоди (Горького) 2, 85114
Телефон : (06272) 5-35-23, 4-29-69
Торецьке відділення Бахмутського відділу поліції ГУ Національної
поліції в Донецькій області
Адреса: м. Торецьк, вул. 50 річчя Жовтня 2, 85200
Телефон: (06247) 4-40-40
6. Волноваський відділ поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області
Адреса: 85700, м. Волноваха, пр. Енергетичний, 3.
Телефон (062) 444-11-02
Маріїнське відділення Волноваського відділу
області
Адреса: 85612, м. Курахове, вул. Мечникова, 16
Телефон : (099)062-01-16

поліції

ГУ Національної

поліції в Донецькій

Вугледарське відділення Волноваського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій
області
Адреса: 85670 Україна Донецька область, м. Вугледар, вул. 13 Десантників, 17
Телефон : (06273) 6 – 52 – 04, тел. моб. (050)-875-33-05
Великоновосільківське
відділення Волноваського відділу
поліції
ГУ Національної
поліції в Донецькій області
Адреса: вул. Пушкіна 30, смт. Велика Новосілка, Великоновосілківсьий район, Донецька область
85500
Телефон : (06243) 2-15-78
Володарське відділення Волноваського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій
області
Адреса: вул. Леніна б. 92, смт. Володарське 87000
Телефон : (06246) 2-14-02, (099) 777-01-19
Департамент соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації
Адреса: 84333, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 24
Телефон: (6264) 6-36-07, (6264) 6-37-64
Е-mail: departamet01@gmail.com
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Донецький обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 83114, м. Донецьк, Університетська, 82, ас 449
Телефон: (062) 311-00-20, факс 311-60-12
Амвросіївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 87302, м. Амвросіївка, вул. Інтернаціональна, 11
Телефон: (06259) 3-22-14
Артемівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 84500, Артемівський р-н, с. Опитне, вул. Київська, 5-б
Телефон: (06274) 4-55-37
Великоновосілківський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85500, смт Велика Новосілка, вул. Гагаріна, 8-А
Телефон: (06243) 9-16-69
E-mail: vn_csssdm@novosel.dc.ukrtel.net
Волновахський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85700, м. Волноваха, вул.1 Травня, 1, к. 416
Телефон: (06244) 4-20-74
Володарський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 87000, смт Володарське, вул. Леніна, 87, к. 35
Телефон: (06246) 2-10-46
Добропільський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85000, м. Добропілля, вул. Московська, 1
Телефон: (06277) 2-45-92
E-mail: dcsssdm dobr@i.ua
Костянтинівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85102, м. Костянтинівка, вул. Ломоносова, 156, кім. 508
Телефон: (06272) 2-77-23, 2-33-92
E-mail: krga@dwtel.dc.ukrtel
Красноармійський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85300, м. Красноармійськ, вул. Комінтерна, 11
Телефон: (06239) 2-60-10
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Маріїнський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85600, м. Мар’їнка, вул. Т. Шевченка, 3
Телефон: (06278) тел/факс 5-11-31
Новоазовський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 87600, м. Новоазовськ, вул.60 років СРСР, 28-А
Телефон: (06296) 3-10-41, 3-18-09
Олександрівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 84000, м. Олександрівка, вул. Радянської Конституції, 27
Телефон: (06269) 2-55-31, 3-14-52
Першотравневий районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 87400, смт Мангуш, вул. Поштова, 65
Телефон: (06297) 2-14-62, тел/факс 2-24-65
Слов’янський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 84100, м. Слов’янськ, вул. Юних Комунарів, 70
Телефон: (06262) 2-63-97
Старобешівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 87200, смт Старобешеве, пр. П. Ангеліной, 59-А
Телефон: (06253) тел/факс 2-23-99
E-mail: stbrda@ukrpost.ua
Тельманівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 87100 м. Тельманове, вул. Першотравнева, 134-А
Телефон: (06279) 2-17-02
E-mail: telcssm@ukr.net
Шахтарський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 86200, м. Шахтарськ, вул. Крупської, 1-А
Телефон: (06255) 4-34-2, 4-30-00
Ясинуватський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 86000, м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 122-А
Телефон: (06236) 2-19-30
Довідник організацій, які надають допомогу
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E-mail: yarda@dc.dn.ua
Авдіївський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 86066, м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 15
Телефон: (06236) 3-16-11, 3-57-22
E-mail: socmolod@yndex.ru
Артемівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 84500, м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 190
Телефон: (06274) 6-24-12, 6-26-69
E-mail: artem_city@inca.donetsk
Вугледарський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м. Вугледар, вул.. 30-річчя Перемоги, 16
Телефон: (06273) 6-32-19, 6-41-01
E-mail: wugledar@mar.dc.ukrtel.ne
Горлівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 84646, м. Горлівка, вул. Пушкінська, 68
Телефон: (06242) 5-35-93
E-mail: cssm@ukr.net
Дебальцевський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 84700, м. Дебальцеве, вул. Радянська, 79, к. 9
Телефон: (06249) 2-21-99, 2-25-98
E-mail: postmaster@ispdeb.donbass.com
Дзержинський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85200, м. Дзержинськ, вул. Маяковського, 26
Телефон: (06247) 4-11-18
E-mail: lovn2007@rambler.ru
Димитрівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85320, м. Димитрово, вул. Ватутіна, 5, к. 21
Телефон: (06239) тел/факс 6-11-22
Добропільський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85000, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83, к. 104
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Телефон: (06277) 2-39-73
Докучаєвський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85740, м. Докучаєвськ, вул. Центральна, 44
Телефон: (06275) 3-27-99, 3-11-41
E-mail: sovet@dokuch.skif.net
Донецький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 83055, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 4
Телефон: (0622) 335-96-79
E-mail: dgcsssdm@mail.ru
Дружківський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 84209, м. Дружківка, вул. Космонавтів, 62
Телефон: (06267) 3-19-46, 3-09-24
Єнакіївський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 86430, м. Єнакієве, вул.. Тіунові, 103
Телефон: (06252) тел/факс 2-65-37
E-mail: ispolkom@en.dn.ua
Жданівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 86391, м. Жданівка, вул. Кавченко, 5
Телефон: (06250) 7-25-91
E-mail: csssdn@ukrpost.ua

Кіровський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 86300, м. Кіровське, вул. Піонерська, 2
Телефон: (06250) 6-25-00
Костянтинівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85114, м. Костянтинівка, вул. Леніна, 260
Телефон: (06272) 5-34-16, 4-36-10
E-mail: konstisp@kost.dn.ukrtelekom.ua
Краматорський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 84331, м. Краматорськ, вул. Дворцова, 46
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Телефон: (06264) 3-24-23, 3-33-76
E-mail: kramcsssdm@mail.ru
Красноармійський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85300, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова,13
Телефон: (06239) 2-14-91, 9-91-19, 2-12-47
E-mail: isp@krasn.dn.ua
Краснолиманський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 84404, м. Красний Лиман, вул. Кірова, 25
Телефон: (06261) 6-38-82
Макіївський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 86100, м. Макіївка, вул. Вавілова, 83
Телефон: (06232) 6-14-21, 6-10-75
E-mail: mmcssm@mail.ru
Маріупольський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 87500 м. Маріуполь, бул. Хмельницького, 24-А
Телефон: (0629) 33-50-14, тел/факс 33-52-25
E-mail: msm@azov.net
Новоградівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85483, м. Новогродівка, вул. Леніна,10
Телефон: (06237) 3-33-48
E-mail: novogrod@solo.donbass.com
Селидівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 85400, м. Селидове, вул. Маяковського, 6-А
Телефон: (06237) 7-00-22, 7-24-17
E-mail: smcdm@rembler.ru
Слов’янський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 84100, м. Слов’янськ пл. Революції, 2 к. 440, 436, 437
Телефон: (06262) тел/факс 3-45-54
E-mail: pavlova@slavrada.gov.ua
Сніжнянський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
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Адреса: 86500, м. Сніжне вул. Леніна, 39
Телефон: (06256) 5-41-87
E-mail: cssmd@yndex.ru
Торезький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 86617 м. Торез, Мікрорайон, 12-А
Телефон: (06254) тел/факс 3-60-11
E-mail: fotinnia@yndex.ru
Харцизький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 86700 м. Харцизьк, м-н. Металургів, 50 к. 39
Телефон: (06257) 7-58-68
E-mail: khartsyzk-rada@ukrpost
Шахтарський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 86200, м. Шахтарськ, вул. Леніна, 4, к. 215
Телефон: (06255) 4-20-06, 4-57-54
E-mail: shahtars@shakh.dk.ukr.tel.net
Ясинуватський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 86000, м. Ясинувата, вул. Некрасова, 17
Телефон: (06236) 4-29-73, (062) 335-67-10
E-mail: gorsovet@dc.dn.ua
Донецький обласний центр соціально-психологічної допомоги
Адреса: 84206, м. Дружківка, вул. Радченка, буд.64.
Телефон: +38 095 428 17 00
Послуги: приймає осіб у віці від 18 до 35 років, які перебувають у кризовій ситуації, зазнали
різних форм насилля: фізичного, сексуального, психологічного, стали жертвами торгівлі людьми,
тощо. Зараховує до Центру осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на підставі
особистої заяви або за письмовим направленням структурного підрозділу облдержадміністрації
чи обласної ради за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на підставі
наказу директора Центру. Прийняття осіб та надання їм необхідної допомоги здійснюється
Центром цілодобово. Максимальний термін перебування особи у Центрі становить 90 діб на рік.
Служба у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації
Адреса: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, пл. Миру, 2
Телефон: (0626) 48-52-23
Довідник організацій, які надають допомогу
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E-mail: ssd.d@dn.gov.ua
Служба у справах дітей Донецької міської ради
Адреса: 83050 м. Донецьк, вул. Артема, 98
Телефон: (0622) 335-60-68, (0622) 304-13-23,
E-mail: deti@dongisp.dn.ua
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій області
Адреса: вул. Зелiнського, 27а, м. Маріуполь, 87548, Донецька область, Україна
Телефон: 099-768-25-67, 068-781-16-89
Єдиний Телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:
0-800-213103
E-mail: office.donetsk@legalaid.gov.ua
Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру:
Артемівський район,
Костянтинівський район,
Краснолиманський район,
Слов’янський район,
м. Артемівськ,
м. Вугледар,
м. Димитрів,
м. Добропілля,
м. Дружківка,
м. Костянтинівка,
м. Красний Лиман,
м. Слов’янськ
Адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкадiнова, буд.20
Телефон: 099-266-91-62
E-mail: kramatorsk.donetsk@legalaid.gov.ua
Маріупольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру:
Великоновосілківський район,
Волноваський район,
Володарський район,
Довідник організацій, які надають допомогу
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Добропільський район,
Красноармійський район,
Мар᾿їнський район,
Новоазовський район,
Олександрівський район,
Першотравневий район,
Тельманівський район,
Ясинуватський район,
м. Красноармійськ,
м. Маріуполь,
м. Новоградівка,
м. Селидове
Адреса: 87517, м. Маріуполь, пр. Нахімова буд. 82
Телефон: 050-951-28-81
E-mail: mariupol.donetsk@legalaid.gov.ua
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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Громадські організації
Жіночий інформаційно-консультативний центр
Адреса: смт. Озерне, буд. 28, Житомирський р-н, Житомирська обл. 12443
Телефон: (0412) 40-07-31 (0412) -07-4032
wicc_iryna@ukrpost.ua ;
www.wicc.com.ua
Послуги: захист прав жінок, подолання насилля проти жінок, психологічна і соціальна допомога,
притулок
Житомирська обласна громадська організація «Жінка»
Адреса: пер.Вацківський 9, кв. 273 Житомир
Телефон: 512304, 067 994 09 24
zhinka-online@ukr.net
Послуги: інформувати про права та можливості реалізації в політиці, бізнесі, підприємництві,
інформаційна допомога в подоланні гендерних стереотипів
Міська Громадська Організація «Авенір»
Адреса: м. Житомир, вул. Перемоги 26
Телефон: (0412) 44 85 25
avenir_zt@rambler.ru
Послуги : захист прав, подолання насилля проти жінок, психологічна і соціальна допомога
Житомирська обласна Асоціація фахівців соціальної сфери
Адреса: 10014, м. Житомир, м-н Корольова, б. 3/14, офіс 111
Телефон: +380966482858
ztrass.ua@gmail.com
Послуги: психологічна і соціальна допомога
Житомирська обласна молодіжна громадська організація «Паритет»
Адреса: вул. Шевченка, 58, c. Троковичі, Черняхівський район, Житомирська область, 12345.
Телефон: 0975214129
natakrileo@mail.ru ngo_paritet@ukr.net
Послуги: заходи сприяння гендерній рівнрсті
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Центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи у м. Коростень
Адреса: Пролетарська вулиця 3, Коростень, Житомирська область, Україна
Телефон: (041)422-23-64 (041)422-23-66
Послуги: соціально-психологічна допомога учасникам АТО, членам їхніх родин, вимушеним
переселенцям із зони АТО, а також постраждалим в наслідок Чорнобильської катастрофи.
Центр допомоги учасникам ато
Адреса: майдан С.П. Корольова, 1, Житомир, Житомирська область, Україна
Телефон: (041)247-50-08 (041)247-50-06 (096)454-61-85
http://oda.zt.gov.ua/czentr-dopomogi-uchasnikam-ato/
Послуги: консультативна допомога з широкого кола питань як учасникам АТО, так і членам їхніх
родин (з юридичного, медичного, психологічного напрямків)
Спілка учасників бойових дій АТО Бердичева та Бердичівського району
Адреса: Бердичів, Житомирська область, Україна
Телефон : (097)906-18-95
https://www.facebook.com/UBDBerdychiv/
Послуги : психологічна допомога (співпраця з Волонтерським психолого-реабілітаційним
центром «Фенікс» для воїнів АТО та їх родин); – юридичного характеру (підписаний меморандум
про співпрацю з Бердичівським Місцевим Центром надання БВПД); – пов’язаних з виділенням
земельних ділянок учасникам АТО.
Любарське громадське об’єднання «Народна самооборона Любарщини»
Адреса: вулиця Лесі Українки, Старий Любар, Любарський район, Житомирська область
Телефон: (096)115-28-55
Послуги: Організація надає юридичну, медичну, гуманітарну допомогу ветеранам та чинним
військовослужбовцям, що перебувають в зоні АТО
Коростенський центр допомоги учасникам АТО
Адреса: Коростень, Житомирська область, Україна
Телефон (093)762-44-11
Послуги: Організація надає матеріальну допомогу родинам учасників АТО, залежно від життєвих
обставин. А також юрист організації консультує учасників АТО в питаннях оформлення
документів, виділення земельних ділянок тощо.
Житомирський осередок громадської організації «Українська асоціація фахівців з подолання
наслідків психотравмуючих подій»
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Адреса: вулиця Черняховського, 8 оф. 6, Житомир, Житомирська область
Телефон: (066)969-93-27 (097)220-49-53 (063)686-55-51 (067)665-85-71 (063)585-73-46 (096)750-2436
http://psyservice.org
Послуги психологічний супровід, родин загиблих учасників АТО, поранених, ветеранів та чинних
військовослужбовців
Житомирська приймальня громадської організації «Всеукраїнський громадський рух «Сила
права»
Адреса: 3-й Селецький провулок 2а, Житомир, Житомирська область
Телефон: (050)242-90-16
http://sila-prava.org/ukr/
Послуги : організація надає правову допомогу людям, які постраждали від російської агресії на
Сході.
Громадське об’єднання Новоград-Волинське Братство ОУН-УПА
Адреса: вулиця Шевченка, 11, Новоград-Волинський, Житомирська область
https://www.facebook.com/BratstvoOunUpaNovograd
Послуги: об’єднання активно допомагає як ветеранм так і учасникам АТО, тут можливо
отримати консультацію психолога, який має досвід бойових дій, а також отримати допомогу в
оформленні різноманітних документів
Громадська організація «Житомирська обласна спілка правоохоронців-учасників АТО
«Порядок»
Адреса: вулиця Героїв Пожежників 63а, Житомир, Житомирська область, Україна
Телефон: (067)769-47-06
Послуги: захист прав чинних правоохоронців – учасників АТО
Громадська організація «Майдан»
Адреса: Овруч, Житомирська область, Україна (пров. Стадіонний, 5, кв. 8)
Телефон: (097)725-88-38
Послуги: Організація надає гуманітарну та медичну допомогу ветеранам та чинним військовим,
що перебувають в зоні АТО.
ГО «Україна – це ми»
Адреса: вулиця Івана Франка 1, Черняхів, Житомирська область, Україна
Телефон: (067)411-31-78
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Послуги: Організація займається, переважно, екологічними питаннями. Але при цьому активно
надає матеріально-технічну і гуманітарну допомогу військовим, що перебувають у зоні АТО.
Також сприяють пошуку коштів на лікування поранених. Надають юридичні консультації з питань
оформлення документів, пільг тощо.
ГО «С.У.В.І. АТО» Житомирський відокремлений підрозділ
Адреса: Новоград-Волинський, Житомирська область, Україна
Телефон: (093)428-40-03
https://goo.gl/frrjJF
Послуги: забезпечення захисту своїх політичних, економічних, соціальних прав, наданню
оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги
ГО «Захисники»
Адреса: Житомир, Україна
Телефон: (063)967-12-34
Послуги: юридичні. Організація об’єднує учасників АТО, чорнобильців і військовослужбовців
запасу. В співпраці з ГО «Атошник» займаються вирішенням питань виділення земельних ділянок
і житла.
Відокремлений підрозділ ГО «Обласна спілка учасників та ветеранів АТО «Схід» в м. Баранівка
та Баранівському районі
Адреса: Баранівка, Житомирська область, Україна
Телефон; (067)716-97-21
Послуги: психологічна та медична допомога
Благодійний фонд «Нехай твоє серце б’ється»
Адреса: вул. Леваневського 22, Новоград-Волинський, Житомирська область, Україна
Телефон: (063)496-55-93
http://ntsb.at.ua/
Послуги: Блогодійний Фонд надає ветеранам АТО консультації психолога, юриста, соціального
працівника, благодійна допомога військовим, що перебувають в зоні АТО, пораненим, родинам
загиблих. Також Фонд ставить собі за мету моніторинг та ліквідацію проявів корупційних дій з
боку військових посадовців (розкрадання військових запасів, використання благодійної
допомоги не за призначенням).
Волонтерський психолого-консультативний центр «Фенікс» для воїнів АТО та їхніх родин і
переселенців
Адреса: вулиця Європейська 19/10, Бердичів, Житомирська область, Україна
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Телефон: (096)400-28-87
(050)410-10-64
(063)487-96-09
(097)949-90-71
http://fenix-volonter.org/
Послуги: психологічні консультації, тренінги для учасників АТО та їх сімей

Головне управління
Національної поліції в Житомирській області
Адреса:
10008,
м.
Житомир,
Телефон: (0412) 22-34-07, факс (0412) 40-75-88

Старий

Бульвар,

5/37

До складу територіальних органів внутрішніх справ УМВС України в Житомирській області
входять:
Бердичівський відділ поліції ГУНП
13300, м. Бердичів,
вул. Дзержинського,67
(04143) 2-11-02
Андрушівське віділення поліції ГУНП
13400, м. Андрушівка,
вул. Корольова, 4
(04136) 2-18-61
Любарське віділення поліції ГУНП
13100, смт. Любар,
вул. Черняхівського, 7
(04147) 2-33-56
Ружинське віділення поліції ГУНП
13600, смт. Ружин,
вул. Бірюкова, 29
(04138) 3-15-80
Чуднівське віділення поліції ГУНП
13200, смт. Чуднів,
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вул. 50-річчя Жовтня, 5
(04139) 2-11-02
Житомирський відділ поліції ГУНП
10000, м. Житомир,
вул. Л.Українки, 17
(0412) 37-23-21
Житомирське районе відділення поліції ГУНП
10031, м. Житомир,
вул. Щорса, 88
(0412) 37-15-56
Коростенський відділ поліції ГУНП
11500, м. Коростень,
вул. Грушевського, 5
(04242) 9-63-48
Лугинське віділення поліції ГУНП
11301, смт. Лугини,
вул.Рози Люксембург, 5
(04161) 9-14-78
Народицьке віділення поліції ГУНП
11400, смт. Народичі,
вул. Щорса, 6 А
(04140) 2-11-60
Овруцьке віділення поліції ГУНП
11100, м. Овруч,
вул. Б.Хмельницького, 42
(04148) 3-23-01
Олевське віділення поліції ГУНП
11000, м. Олевськ,
вул. Космодем’янської, 2,
(04135) 2-23-56
Коростишівський відділ поліції ГУНП
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12505, м. Коростишів,
вул. Рози Люксембург, 7
(04130) 3-63-93
Брусилівське віділення поліції ГУНП
12600, смт. Брусилів,
вул. К.Маркса, 3
(04162) 3-02-02
Володарськ-Волинське віділення поліції ГУНП
12100, смт. Володарськ-Волинський,
вул. Гвардійців Кантимирівців,2
(04145) 3-21-02
Малинське віділення поліції ГУНП
11600, м. Малин,
вул. Захарченка,16
(04133) 5-11-02
Попільнянське віділення поліції ГУНП
13500, смт. Попільня,
вул. Фомічова,6
(04137) 2-53-03
Радомишльське віділення поліції ГУНП
12201, м. Радомишль,
вул. Мала Житомирська,13
(04132) 4-23-13
Черняхівське віділення поліції ГУНП
12301, смт. Черняхів,
вул. Шевченка,10
(04134) 4-14-05
Новоград-Волинський відділ поліції ГУНП
11700 ,м. Новоград – Волинський,
вул. І.Франка, 3 А
(04141) 5-22-25
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Баранівське віділення поліції ГУНП
12700, м. Баранівка,
вул. Тищека, 7
(04144) 4-22-24
Ємільчинське віділення поліції ГУНП
11200, смт. Ємільчине,
вул. Леніна, 31
(04149) 4-24-86
Романівське віділення поліції ГУНП
13000, смт. Романів,
вул. Леніна, 57
(04146) 2-17-03
Червоноармійське віділення поліції ГУНП
12000, смт. Червоноармійськ,
вул. Леніна, 22
(04131) 3-11-45
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській
області
Адреса: майдан Соборний, 1, м. Житомир, 10014, Україна
Телефон: 0891-20-00-65
Єдиний Телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213103
E-mail: office.zhytomyr@legalaid.gov.ua
Веб-сайт: http://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/
Житомирський місцевий центр з надання БВПД
Адреса: 10002, м. Житомир, вул. Гагаріна, 47
Телефон: (0412) 43-01-76 (ресепшн); (0412) 43-15-89; (097) 414-73-93
E-mail: zhytomyr1.zhytomyr@legalaid.gov.ua
Бердичівський місцевий центр з надання БВПД
Адреса: 13300, м. Бердичів, вул. Чорновола, 9
Телефон: (04143) 4-14-42
E-mail: berdychiv.zhytomyr@legalaid.gov.ua
Новоград-Волинський місцевий центр з надання БВПД
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Адреса: 11700, м. Новоград-Волинський, вул. Івана Франка, 31А
Телефон: (04141) 2-15-82
E-mail: novohrad-volynskyy.zhytomyr@legalaid.gov.ua
Коростенський місцевий центр з надання БВПД
Адреса: 11509, м. Коростень, вул. Сосновського, 28Г
Телефон: (04142) 5-09-45, (04142) 5-09-49
E-mail: korosten.zhytomyr@legalaid.gov.ua
Служба у справах дітей Житомирської обласної державної адміністрації
Адреса: 10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, к. 626-633
Телефон: (0412) 47 50 11
E-mail: dity_zhitomir@ukr.net
Сайт: http://dity-zhitomir.gov.ua/
Житомирська міська ССД
Адреса м.Житомир,10014, м.Житомир, майдан С.П.Корольова, 4/2
Телефон: (0412)48 11 95, ssd@zt-rada.gov.ua
Житомирський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса 10014, м. Житомир, вул. М. Бердичівська, 25
Телефон: (0412) 47-44-07(факс), 093-050-55-47
E-mail: csssdm@ukr.net, zt_kadru@mail.ru
Андрушівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 13400, Житомирська обл., м. Андрушівка, вул. Леніна, 1, каб. 63,64
Телефон: 0(236) 2-20-72 , 097-820-75-71
E-mail: a-socio@ukr.net
Баранівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 12700, Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Леніна, 12 кім.49
Телефон: 0(244) 4-30-52 , 097-740-16-37 , 067-412-75-11
E-mail: alecsxxx@ukr.net.
Бердичівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, пл. Соборна, 23 кім. 18
Телефон: 0(243) 2-47-76, 097-400-31-62
E-mail: berdraysssdm@i.ua
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Брусилівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 12601, Житомирська обл., смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 7
Телефон: 0(262) 3-04-16, 097-691-56-30 , 093-703-20-34
E-mail: brusiloff@mail.ua
Володарськ-Волинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 12100, Житомирська обл., смт. Володарськ-Волинський, , вул. Червона Площа7 кім. 11
Телефон: 0(245) 3-22-10, 096-817-13-21
E-mail: csssdm-vv@ukr.net
Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 11200, Житомирська обл. смт. Ємільчие, вул. Леніна, 18
Телефон: 0(249) 4-35-02 , 097-233-70-37
E-mail: molod_eml@ukrpost.ua svetsdimaola@ukr.net
Житомирський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 12441,Житомирський р-н,, смт. Новогуйвинське, ,вул. Дружби народів, 5
Телефон: (0412) 49-50-97, 8-067-783-66-61
E-mail: ztrcsssdm@mail.ru
Коростенський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, , вул. Грушевського, 60/2 кім. 40
Телефон: 0(242) 4-25-62, 063-873-97-71
E-mail: krzss@mail.ru
Коростишівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 12505, Житомирська обл., м. Коростишів,, Червона Площа, 18 , кім. 16
Телефон: 0(230) 5-23-22, 050-551-08-27
E-mail: kor_cccdm@kr.zt.ukrtel.net
Лугинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 11301, Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Карла Маркса, 2а
Телефон: 0(261) 9-20-64, 096-92-52-063
E-mail: luginucccdm@meta.ua
Любарський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 13100, Житомирська обл., с. Старий Любар, вул. Медична, 5
Телефон: 0(247) 2-22-53, 096-663-27-58
E-mail: lubarr@mail.ru
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Малинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 11601, Житомирська обл., м. Малин,, пл. Соборна, 6-а кім.403
Телефон: 0(233) 9-74-04, 093-02-11-405
E-mail: malrcccdm@ukr.net
Народицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 11400, Житомирська обл. смт. Народичі, вул. 1 Травня, 15
E-mail: nrcccdm@ukr.net
Телефон: 0(240) 2-11-47
Новоград-Волинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 11701, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,, вул..Шевченка,16 кім.80
E-mail: liliya1010@mail.ru
Телефон: 0(241)5-25-13, 097-595-83-62
Овруцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 11101, Житомирська обл., м. Овруч, вул..Радянська,31 кім,401, 402
E-mail: ovrsdm1@rambler.ru
Телефон: 0(248)4-21-83, 067-412-35-35
Олевський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 11001, Житомирська обл. , м. Олевськ, вул. Володимирівська,1
E-mail: olevskij_rcsssdm@mail.ru
Телефон: 0(235) 2-16-65, 067-41-00-858
Попільнянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 13500, Житомирська обл., смт. Попільня, вул. Б..Хмельницького,7
E-mail: psssdm@meta.ua
Телефон: 0(237)5-16-82, 096-28-44-590
Радомишльський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 12200, Житомирська обл., смт Радомишль, пров.Шкільний,8
E-mail: rcsssdm@rambler.ru
Телефон: 0(232)4-50-14, 097-199-35-48, 063-022-58-84
Романівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 13002, Житомирська обл., смт. Романів, вул..50-річчя Жовтня, 2, кім.316
E-mail: romanivcentr1@rambler.ru
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016

67

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Телефон: 0(246)2-26-18, 097-24-83-155
Ружинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 13600, Житомирська обл., смт. Ружин, вул.Бірюкова,2, кім.65
E-mail: csssmruz@ukrpost.ua
Телефон: 0(238)3-13-47 , 097-02-87-305
Червоноармійський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 12000, Житомирська обл., смт. Червоноармійськ, вул. Леніна,117
E-mail: chcsssdm@ukr.net
Телефон: 0(231)3-21-72, 098-800-78-11
Черняхівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 12301, Житомирська обл., смт. Черняхів, площа Рад,1 кім.40
E-mail: center.sssdm@gmail.com
Телефон: 0(234) 4-13-83, 068-32-65-227, 096-68-703-90
Чуднівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 13200, Житомирська обл., смт. Чуднів, вул. 50-річчя Жовтня, 3
E-mail: chudniv_center@ukr.net
Телефон: 098-459-23-73
Бердичівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 13300, Житомирська обл., м.Бердичів, вул.Центральна, 1, каб.79,80,84
E-mail: csfamili@mail.ru
Телефон: 0(243) 2-54-55, 096-456-84-17
Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 10014, м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 4/2
E-mail: zmcsssdm@mail.ru
Телефон: (0412)47-09-42, 8-097-134-98-27
Коростенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Крупської,3
E-mail: krcmd@rambler.ru
Телефон: 0(242)4-79-07, 097-479-88-26
Малинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 11601, Житомирська обл., м. Малин, вул.В.Стуса, 23
Довідник організацій, які надають допомогу
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E-mail: simya@ukrpost.ua
Телефон: 0(233)5-16-60, 096-226-80-27
Новоград-Волинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 11708, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул.. Шевченка,31
E-mail: mcsssdmNV@rambler.ru
Телефон: 0(241)2-07-12, 050-382-24-89
Філія Ємільчинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в с. Бараші
Адреса: 11215, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Бараші, вул. Леніна, 10
Телефон: 0(249)61-1-52
Філія Коростишівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в с.
Старосільці
Адреса: 12515, Житомирська обл. Коростишівський р-н, с. Старосільці, вул. Леніна, 20-а
Телефон: 0(230)7-55-20
Філія Малинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
в смт Чоповичі
Адреса: 11154, Житомирська обл. Малинський р-н, смт Чоповичі вул.Житомирська, 17
Телефон: 0(233)7-31-31
Філія Малинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в с. Слобідка
Адреса: 11643, Житомирська обл., Малинський р-н, с. Слобідка, вул. Мічуріна, 3
Телефон: 0(233)53-3-40
Філія Овруцького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
в с. Нові Велідники
Адреса: 1143, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Нові Велідники
Телефон: (248) 73-1-22
Філія Олевського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в с. Тепениця
Адреса: 11001, Житомирська обл., Олевський р-н, м. Олевськ, вул. Володимирівська, 1
Телефон: (235) 2-16-65
Філія Олевського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молодів с. Жубровичі
Адреса: 11042, Житомирська обл. Олевський р-н, с. Жубровичі, вул. Шевченка,14
Телефон: (235) 9-72-34
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Філія Попільнянського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в с.
Андрушки
Адреса: 13517, Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Андрушки, вул. Жовтнева, 1
Телефон: (237) 7-63-35
Філія Ружинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
в с. Білилівка
Адреса: 13642, Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Білилівка, вул. Жовтнева, 1
Телефон: (238) 9-61-31
Філія Черняхівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в смт.
Головино
Адреса: 12325, Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт. Головино, вул. Шевченка, 2
Телефон: (234) 3-12-31
Житомирський обласний гендерний ресурсний центр
Телефон: (0412) 41-31-82
Департамент сім’ї, молоді та спорту
Телефон: (0412)-47-44-36
Житомирський обласний центр соціально-психологічної допомоги при Житомирському
обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Телефон: (0412)-25-59-89
Житомирський обласний центр соціально психологічної реабілітації Житомирської обласної
ради (Овруцький район)
Телефон: (04148)-7-61-87
Жіночий інформаційно-консультативний центр (смт. Озерне)
Телефон: (0412)-40-07-83
Палата реабілітації постраждалих від насильства в сім’ї на базі центральної районної лікарні
(смт. Брусилів)
Телефон: (04162)-3-11-21
Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей “Віра, Надія, Любов” (м.Коростень)
Телефон: (04142)-9-30-68
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Обласний центр реабілітації жертв насильства в сім’ї при обласному медичному центрі
Житомирської обласної ради
Телефон: (0412)40-58-80 (0412)47-37-34
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Громадські організації
Міжнародний фонд охорони здоров’я та навколишнього середовища «Регіон Карпат»/NEEKA
Адреса: 89600, Мукачево, Мічуріна вул., 3
Телефон: +380313132122
Послуги: матеріальна, медична, соціальна та юридична допомога жінка біженкам.
Громадська організація «Психологічний центр – Аріадна»
Адреса: площа Кирила і Мефодія, 1, кв. 60, м. Ужгород
Телефон: (050)107-20-21
Послуги: тривала психологічна допомога та підтримка учасникам АТО, а також їх родинам.
Головне управління Національної поліції у Закарпатській області
Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Ференца Ракоці, 13
Телефон: (0312) 61-45-70, 61-59-85, (0312) 695-144
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Закарпатській області
Ужгородський відділ поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса: вул. Гагаріна, 10а , м. Ужгород, Закарпатська область, 88007
Телефон (0312) 61-43-46
Ужгородське районне відділення поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса: вул.Головна, 55 с.Оноківці, Закарпатська область, 89412
Телефон (0312) 61-43-46
Мукачівський відділ поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса: вул. Я. Мудрого, 8, м. Мукачево Закарпатська область, 89600
Телефон (03131) 2-23-32
Мукачівське відділення поліції ГУНП у Закарпатській області Адреса: м.Мукачево, вул.
Маргітича, 43
Свалявське відділення поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса: м. Свалява, вул.Духновича,6
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Воловецьке відділення поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса: смт. Воловець, вул. Карпатська,53
Хустський відділ поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса: вул. 900-річчя Хуста, м.Хуст Закарпатська область, 90400
Телефон (03142) 4-35-55
Міжгірське відділення поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса: вул. Возз’єднання, 1, смт. Міжгір’я, Закарпатська область, 90000
Телефон (03146) 2-10-90
Берегівський відділ поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса: вул. Сечені, 13, м. Берегово Закарпатська область, 90200
Телефон (03141) 4-25-02
Виноградівське відділення поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса: вул. Миру, 57, м. Виноградів, Закарпатська область, 90300
Телефон (03143) 2-33-40
Іршавський відділ поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса: вул. Шевченка, 17, м. Іршава, Закарпатська область, 90100
Телефон (03144) 2-11-45
Перечинський відділ поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса: вул. Жовтнева, 37, м. Перечин, Закарпатська область, 89200
Телефон (03145) 2-13-03
Рахівський відділ поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса: вул. Шевченка, 3, м. Рахів, Закарпатська область, 90600
Телефон (03132) 2-52-02
Свалявський відділ поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса: вул. Духновича, 6, м. Свалява, Закарпатська область, 89300
Телефон (03133) 2-11-74
Тячівський відділ поліції ГУНП у Закарпатській області
Адреса:
вул.
Жовтнева, 1, м.
Тячів,
Телефон (03134) 3-35-90
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Департамент соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації
Адреса: 88003, м. Ужгород, вул. Тургенєва, 8
Телефон: (0312) 3-52-67
E-mail: guszn@zaksoc.gov.ua
Закарпатський обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4, 6-й поверх, 601, 602, 603, 605, 608
Телефон: (03122) 3-52-27, 3-40-00,
Е-mail: zocsssdm@gmail.com
Берегівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 90200, вул. Мукачівська, 6, м. Берегово
Телефон: (0141) 24561
Е-mail: brcsssdm@bereg.net.ua
Великоберезнянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 88900, вул. Шевченка, 27, смт. Великий Березний
Телефон: (03135) 21673
Е-mail: bvbcss@meta.ua
Виноградівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 90300, вул. Миру, 3, м. Виноградів
Телефон: (03143) 26468
Е-mail: vinrcsssdm@ukr.net
Воловецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 89100, вул. Коротка, 6, смт. Воловець
Телефон: (03136) 21007
Е-mail: volrcsssdm@gmail.com
Іршавський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 90100, пл. Народна, 3/38-39, м. Іршава
Телефон: (03144) 22499, 33107
Е-mail: rcsssdm.irshava@gmail.com
Міжгірський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
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Адреса: 90000, вул. Шевченка, 97, смт. Міжгір’я, Закарпатська обл.
Телефон: (03146) 23035
Е-mail: csssdm@mgir.net.ua
Мукачівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 89600, вул. Червоноармійська, 56, м. Мукачево
Телефон: (03131) 39124
Е-mail: mcsssdm@gmail.com
Перечинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 89200, вул. Червоноармійська, 8, м. Перечин
Телефон: (03145) 21023
Е-mail: prcsssdm@gmail.com
Рахівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 90600, вул. Миру, 1, м. Рахів
Телефон: (03132) 25843
Е-mail: tcssm@mail.ru
Свалявський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 89300, пл. Головна, 1, м. Свалява
Телефон: (03133) 21961
Е-mail: crcsssdm@ukrpost.net
Тячівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 90500, вул. Незалежності, 30, м. Тячів
Телефон: (03134) 33043
Е-mail: tyachivcccdm@gmail.com
Ужгородський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 88000, вул. Станційна, 56, м. Ужгород
Телефон/факс: (03122) 671907
Е-mail: urcsssdm@ukr.net
Хустський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 90400, вул. Карпатської Січі, 21, м. Хуст
Телефон/факс: (03142) 46192
Е-mail: khustrcsssdm@rambler.ru
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Берегівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 90200, вул. Б. Хмельницького, 7, м. Берегово
Е-mail: mcsssdmbmr@gmail.com
Чопський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 89600, вул. Залізнична, 1,каб. 4, м. Чоп
Телефон: (03122) 712303
Е-mail: chopmcsssdm@gmail.com
Ужгородський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 88000, вул. Ф. Ракоці, 2, м. Ужгород
Телефон/факс: (03122) 616472
Е-mail: umcsssdm@rambler.ru
Закарпатський обласний центр соціально-психологічної допомоги
Адреса: вул. Благоєва 10 «Б» м. Ужгород
Телефон: (03122) 63-80-97
Е-mail: ZOCSPD@gmail.com
Обласний соціальний центр матері та дитини
Адреса: вул. Червоноармійська. 36, м. Перечин
Телефон: (0245) 2-34-87
Е-mail: oszmdp@gmail.com
Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями
Адреса: вул. Духновича, 87, м. Мукачеве
Телефон: (03131) 3-83-24
Е-mail: ocsprdmfo@gmail.com
Служба у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації
Адреса: 88008, м. Ужгород пл. Народна, 4 (каб.609, 635,637, 639)
Телефон: (03122) 61-39-06
E-mail: usn-tsa@carpathia.gov.ua
Служба у справах дітей Ужгородської міської ради
Адреса: 88000, м Ужгород, пл. Поштова, 3
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Телефон: (03122) 61-62-32
E-mail: ssd_umr@rada-uzhgorod.gov.ua
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Закарпатській
області
Адреса: вул. Загорська, 51, II пов., м. Ужгород, 88017
Телефон: 050-381-06-64, 066-512-41-75, 067-313-66-72
Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: м. Ужгород, м. Чоп, Ужгородський район, Перечинський район,
Великоберезнянський район
Адреса: 88017, м. Ужгород, вул. Загорська, 51
Телефон: (0312) 64-15-03
E-mail: uzhhorod1.zakarpattya@legalaid.gov.ua
Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: м. Мукачево, Мукачівський район, м. Берегово, Берегівський
район, м. Іршава, Іршавський район, м. Свалява, Свалявський район, смт. Воловець,
Воловецький район
Адреса: 89600, м.Мукачево, вул.Горького, 25
Телефон: 095-831-15-74
E-mail: mukacheve.zakarpattya@legalaid.gov.ua
Хустський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: м. Хуст, Хустський район, м. Виноградів, Виноградівський район,
м. Рахів, Рахівський район, м. Тячів, Тячівський район, смт. Міжгір’я, Міжгірський район
Адреса: 90400, м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 53а
Телефон: (03142) 5-18-01
E-mail: hust.zakarpattya@legalaid.gov.ua
Юридична клініка Ужгородського національного університету
Адреса: вулиця Заньковецької 89 б, м. Ужгород
Телефон: (031)265-08-00
Послуги: юридичні консультації у всіх галузях права безкоштовні
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Громадські організації
Запорізька обласна громадська організація «Об’єднання психологів та психоаналітиків
«ВЗАЄМОДІЯ»
Адреса: 60104, м. Запоріжжя, вул. Комарова 25а, кв.17
Телефон: (061) 270-92-91; 067-393-80-65
Послуги: консультування осіб, що постраждали від насильства в сім’ї, програма реінтеграції
постраждалих від торгівлі людьми.
Запорізька обласна жіноча благодійна організація «Жіноче серце»
Адреса: 69035, Запоріжжя, вул.. Рекордна, буд. 26, оф.307
Телефон: (050)611-16-63; (097)757-35-35
E-mail: tat.p@i.ua
Послуги: групи самодопомоги і гурток творчості, як засоби психоемоційної розгрузки для жінок,
які потерпіли від насильства в сім’ї.
Запорізька обласна правозахисна громадська організація «ЕГІДА-ЗАПОРІЖЖЯ»
Адреса: м. Запоріжжя, 69095, вул. Українська, 57 б, кв. 4
Телефон: (061) 220-74-03
E-mail: egidazp@ukr.net
Послуги: захист законних соціальних та професійних інтересів членів ГО, а також сприяння
запобіганню всіх форм дискримінації та насильства у суспільстві, дотриманню прав людини,
гендерної рівності та захисту прав дітей, попередженню торгівлі людьми, наданню допомоги
постраждалим від торгівлі людьми, надання правової підтримки дітям – сиротам, та дітям
позбавленим батьківського піклування.
Громадська організація «Розправ крила»
Адреса: м. Запоріжжя вул. Космічна 104-а кв. .14
Телефон: 099-036-63-95
E-mail: wumenvopros@gmail.com
Послуги: допомога жінкам , вимушено переїхавшим із зони бойових дій ,та жінкам місцевих
громад по всій території України, у захисті прав і свобод , задоволення економічних , соціальних
,культурних ,творчих , майнових та інших інтересів.
Громадська організація «Комітет майбутнього. Жіноча солідарність»
Адреса: м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 29/3
Телефон: 0680616636
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E-mail: female.solidarity@gmail.com
Послуги: Надання правової, соціально-психологічної, матеріальної та інших видів підтримки і
допомоги окремим категоріям сімей, організація культурно-освітніх програм. Надання
бухгалтерських та юридичних послуг.

Головне управління Національної поліції у Запорізькій області
Адреса: 69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29
Телефон: (061) 239-21-02, факс (0612) 34-27-51
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Запорізькій області
Ленінський відділ поліції ГУНП у Запорізькій області
Адреса: 69000, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 191
Телефон (061) 223-91-42
Жовтневе відділення поліції Ленінського відділу поліції
Адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 2
Телефон: (0612) 764-23-12, 764-23-86
Заводське відділення поліції Ленінського відділу поліції
Адреса: 69106, м. Запоріжжя, вул. Посадочна, 4-а
Телефон: (0612) 35-21-04, 35-63-21
Комунарське відділення поліції Ленінського відділу поліції
Адреса: 69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 21
Телефон: (0612) 769-87-99
Орджонікідзевське відділення поліції Ленінського відділу поліції
Адреса: 69000, м. Запоріжжя, вул. Возз’єднання України, 32
Телефон: (061) 233-30-72, 232-10-17
Шевченківське відділення поліції Ленінського відділу поліції
Адреса: 69068, м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 31
Телефон: (061) 287-20-02, 287-22-46
Хортицьке відділення поліції Ленінського відділу поліції
Адреса: 69015, м. Запоріжжя, вул. Лахтинська, 10
Телефон: (061) 286-91-43, 278-09-43

Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016

79

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Запорізьке відділення поліції Ленінського відділу поліції
Адреса: 69089, м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 14
Телефон: (061) 223-61-80, 223-61-90
Вільнянське відділення поліції Ленінського відділу поліції
Адреса: 70002, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 17
Телефон: (06143) 4-19-16
Бердянський відділ поліції ГУНП у Запорізькій області
Адреса: 71112, м. Бердянськ, вул. Р.Люксембург, 3
Телефон (06153) 3-51-02
Куйбишевське відділення поліції Бердянського відділу поліції
Адреса: 71001,смт Куйбишево, пров. Пролетарський, 29
Телефон: (06147) 2-25-80, 2-21-13
Приморське відділення поліції Бердянського відділу поліції
Адреса: 72100, м. Приморськ, проспект Леніна, 39
Телефон: (06137) 7-39-20
Чернігівське відділення поліції Бердянського відділу поліції
Адреса: 71200, смт Чернігівка, вул. Дзержинського, 7-а
Телефон: (06140) 9-14-16
Розівське відділення поліції Бердянського відділу поліції
Адреса: 70300, смт. Розівка, вул. Леніна, 111
Телефон: (06162) 9-90-42, 9-90-42
Мелітопольський відділ поліції ГУНП у Запорізькій області
Адреса: 72312, м. Мелітополь, вул. Леніна, 83
Телефон: (06192) 6-83-12
Веселівське відділення поліції Мелітопольського відділу поліції
Адреса: 72202, смт. Веселе, вул. Калініна, 46
Телефон: (06136) 2-18-56, 2-10-04
Приазовське відділення поліції Мелітопольського відділу поліції
Адреса: 72400, смт. Приазовське, вул. Фрунзе, 2-а
Телефон: (06133) 2-22-00
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Якимівське відділення поліції Мелітопольського відділу поліції
Адреса: 72500, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 21
Телефон: (06131) 9-13-60
Василівський відділ поліції ГУНП у Запорізькій області
Адреса: 71600, м. Василівка, вул. Шевченко, 38
Телефон (06175) 7-24-28
Токмацьке відділення поліції Василівського відділу поліції
Адреса: 71700, м. Токмак, вул. Революційна, 43
Телефон: (06178) 2-05-27
Михайлівське відділення поліції Василівського відділу поліції
Адреса: 72000,смт Михайлівка,вул.Коноваленка, 2-а
Телефон: (06132) 2-03-42
Камянсько-Дніпровський відділ поліції ГУНП у Запорізькій області
Адреса: 71304, м. Кам’янка-Дніпровська, пр. 9 Травня, 2
Телефон (06138) 2-37-95
Великобілозерське відділення поліції Камянсько-Дніпровського відділу поліції
Адреса: 71400, смт. ВеликаБілозерка, вул. Центральна, 92
Телефон: (06156) 20-7-98
Енергодарське відділення поліції Камянсько-Дніпровського відділу поліції
Адреса: 71500, м. Енергодар, проспект Будівельників, 17
Телефон: (06139) 3-27-43
Пологівський відділ поліції ГУНП у Запорізькій області
Адреса: 70600, м. Пологи, вул. Жовтнева, 61
Телефон (06165) 2-28-60
Новомиколаївське відділення поліції Пологівського відділу поліції
Адреса: 70100,смт Новомиколаївка, вул. Запорізька, 81
Телефон: (06144) 9-18-81,9-14-31
Гуляйпільське відділення поліції Пологівського відділу поліції
Адреса: 70200, м. Гуляйполе, вул. 9-го Січня, 11
Телефон: (06145) 4-17-34
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Оріхівське відділення поліції Пологівського відділу поліції
Адреса: 70500,м. Оріхів, вул. Шевченка, 12
Телефон: (06141) 4-34-23
Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації
Адреса: 69063 м. Запоріжжя, вул. Дзержинскького, 48
Телефон: +38 (061) 764-42-65, Факс: +38 (061) 764-36-86
Запорізький обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 24
Телефон: (061)224-70-09
E-mail: css@ukrpost.ua
Бердянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 71100, м. Бердянськ, пр. Перемоги, 3
Телефон: (06153) 7-14-46
E-mail: brcsssdm2015@ukr.net
Василівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 71600, м. Василівка, вул. Чекістів, 1
Телефон: (06175)7-22-08, 7-37-87
E-mail: man.viktor2013@yandex.ru
Великобілозерський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 71400, м. Велика Білозерка, вул. Центральна, 132
Телефон: (06156) 2-01-31
Електронна wbelrcsssdm@ya.ru
Веселівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 72202, с.м.т. Веселе, вул. Леніна, 136
Телефон: (06136) 2-16-49; 2-16-73
E-mail: vesrcsssdm@ukr.net
Вільнянський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 70002, м. Вільнянськ, вул. Мира, 2
Телефон: (06143) 4-12-44
E-mail: vlncss@mail.ru
Гуляйпільський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 70200, м. Гуляйполе, майдан Петровського, 2
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Телефон: (06145)4-12-76; 4-17-59
E-mail: grcsssdm@gmail.com
Запорізький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 69089, м. Запоріжжя, вул. Комінтерна , 7
Телефон: (061)223-62-02
E-mail: zrcssm@mail.ru
Камянсько-Дніпровський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 71304, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Гоголя,7
Телефон: (06138)2-11-67
E-mail: rcsssdmkd@mail.ru
Куйбишевський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 71001, с.м.т. Куйбишеве, вул. Леніна, 52
Телефон: (06147) 2-16-02
E-mail: kbv_css@list.ru
Мелітопольський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 72319, м. Мелітополь, вул. Крупської, 5
Телефон: (0619) 43-13-94
E-mail: melrcsssdm@ukr.net
Михайлівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 72002, с.м.т. Михайлівка, вул. Островського, 230
Телефон: (06132) 2-19-29
E-mail: mihrcccdm@ukr.net
Новомиколаївський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 70100, с.м.т. Новомиколаївка. вул. Леніна, 25
Телефон: (06144) 9-12-83
E-mail: 380953540823@ukr.net
Оріхівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 70500, м. Оріхів, вул. Ленінградських Курсантів, 58
Телефон: (06141)4-41-90
E-mail: rcssdm_o@meta.ua
Пологівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 70600, м. Пологи, вул. Пролетарська, 75
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Телефон: (06165) 2-31-99, 2-29-56
E-mail: centrpologi@ukr.net
Приазовський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 72400, с.м.т. Приазовське, вул. Леніна, 31
Телефон: (06133) 2-28-15
E-mail: prcssdm@meta.ua
Приморський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 72100, м. Приморськ, вул. Пролетарська, 119
Телефон: (06137) 7-43-92, 7-42-18
E-mail: prcsssdmprimorsk@meta.ua
Розівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 70300, с.м.т. Розівка, вул. Леніна, 104
Телефон: (06162) 9-95-61
E-mail: roz-molodesh@mail.ru
Токмацький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 71716, м. Молочанськ, вул. Леніна, 34
Телефон: (06178) 4-03-71, 4-64-91
E-mail: molcss@meta.ua
Чернігівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 71202 с.м.т. Чернігівка, вул. Леніна, 434
Телефон: (06140) 9-14-39; 9-12-13
E-mail: chercss@zp.ukrtel.net
Якимівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 72503, с.м.т. Якимівка, пров. Спортивний, 1
Телефон: (06131) 9-91-58
E-mail: yakimrcsssdm@gmail.com
Бердянський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 71118, м. Бердянськ, вул. Ульянових, 9
Телефон: (06153)6-25-91
E-mail: bmcsssm@yandex.ru
Запорізький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 34а
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Телефон: (061) 236-22-65; 233-90-86 (факс)
E-mail: zmcsssdm@ukr.net
Енергодарський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 71504, м. Енергодар, вул. Козацька, 17
Телефон: (06139)6-19-54 (факс); 4-38-44
E-mail: emcss2015@ukr.net
Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 72313, м. Мелітополь, вул. Осипенко, 96
Телефон: (06192)42-57-80; 42-57-85
E-mail: mcsssdm@zp.ukrtel.net
Токмацький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 71701, м. Токмак, вул. Володарського, 272
Телефон: (06178)2-36-72 (факс)
E-mail: tmcssdm@mail.ru
Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги
Адреса: вул. Північнокільцева, 22-а, м. Запоріжжя
Телефон: (612) 13-88-20, 13-88-21 (факс)
Послуги:
психологічні,
соціально-побутові,
соціально-педагогічні,
соціально-медичні,
інформаційні і юридичні Послуги особам (у тому числі з дітьми), які внаслідок стихійного лиха,
учинення стосовно них злочину, насильства (у тому числі в сім’ї) або реальної загрози його
вчинення та за інших обставин (далі – особи, які опинилися у складних життєвих обставинах),
наслідки яких вони не можуть подолати самостійно та сприятиме якнайшвидшому їх
поверненню до нормальних умов життєдіяльності.
Служба у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації
Адреса: 69107 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164
Телефон: 239-02-51
E-mail: slujba_zobl@ukr.net
Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради
Адреса: 69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206
Телефон: 224-23-73
E-mail: ssd_zmr@ukr.net
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій області
Адреса: проспект Соборний (Леніна), 77, 8 поверх, м. Запоріжжя, 69002
Телефон: (061) 224-44-50
Перший запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Вільнянський район, Запорізький район, Новомиколаївський
район, Оріхівський район, Жовтневий район міста Запоріжжя, Заводський район міста
Запоріжжя, Шевченківський район міста Запоріжжя
Адреса: 69002, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 77, 2-й поверх
Телефон: 066-311-92-81, (061) 764-60-77
E-mail: zaporizhya1.zaporizhya@legalaid.gov.ua
Другий запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Комунарський район міста Запоріжжя, Орджонікідзевський
район міста Запоріжжя, Ленінський район міста Запоріжжя
Хортицький район міста Запоріжжя,
Адреса: 69044, м. Запоріжжя, майдан Профспілок, 5
Телефон: 099-045-00-79, 097-254-71-12, (061) 239-07-07
E-mail: zaporizhya2.zaporizhya@legalaid.gov.ua
Мелітопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Василівський район, Великобілозерський район, Веселівський район,
Кам’янсько-Дніпровський район, Мелітопольський район, Михайлівський район місто
Енергодар, місто Мелітополь, місто Токмак, Приазовський район, Токмацький район,
Якимівський район
Адреса: 72319, м. Мелітополь, вул.Леніна, 109
Телефон: 096-523-98-55, (0619) 44-88-10, (0619) 42-18-08
E-mail: melitopol.zaporizhya@legalaid.gov.ua
Бердянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Бердянський район, Гуляйпільський район, Куйбишевський район, місто
Бердянськ, Пологівський район, Приморський район, Розівський район, Чернігівський район
Адреса: 71112, м. Бердянськ вул. Свободи 115/8 1-й поверх
Телефон: (06153) 4-89-43, (06153) 4 89 42, 0950209918, 0960079909
E-mail: berdyansk.zaporizhya@legalaid.gov.ua
Юридична клініка Запорізького Національного Університету
Адреса: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
Телефон: +38 (0612) 64 -17- 13, 64- 45- 46, 64 -28- 21, 64 -64 -11
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Послуги: консультування, готування документів, представництво інтересів громадян в
державних органах та органах місцевого самоврядування. Послуги надаються безпосередньо
студентами під контролем юриста-практика та самим юристом практиком.
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Громадські організації
Станіславська правозахисна група
Адреса: вулиця Гаркуші, 2, оф.40, Івано-Франківськ
Телефон: (034)273-13-31
Послуги: безкоштовні юридичні
Громадська організація ВПО «Коломия-Центр»
Адреса: м. Коломия, Івано-Франківська область
Телефон: (097)686-74-81, (097)857-74-56
Послуги: Психологічна та юридична підтримка. Пропонуємо реабілітаційні заходи для учасників
АТО: походи у гори, відпочинок в Буковелі.
Громадська організація «Телефон Довіри»
Адреса: Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна
Телефон: (034)503-60-3
Послуги: надання безкоштовної психолого-педагогічної, медичної, правової та інформаційної
допомоги всім, хто її потребує. Психологічна та інформаційна підтримка надаються за прямим
міським номером 503-603, щодня, з 16:00 до 22:00 год.
Громадська організація «Громадська ініціатива Галичини»
Адреса: вулиця Вовчинецька 121, м. Івано-Франківськ
Телефон: (099)047-60-04, (050)373-87-80
Послуги: організація надає допомогу воїнам АТО та їхнім сім’ям, допомагає пошуку загиблих та
пропалих безвісти, регулярно організовують волонтерські виїзди в зону АТО. Серед волонтерів є
фахові юристи та психологи, медики.
Громадська організація «Психологічна кризова служба»
Адреса: вулиця Січових стрільців, 25, 1 поверх, м. Івано-Франківськ
Телефон: (098)341-00-42, (050)049-97-02
Послуги: співпрацюють з Психоневрологічною лікарнею №3, ГО «Поранені СОС», Спілкою
ветеранів АТО та Інформаційним центром для учасників АТО
Громадська організація «Жінки для майбутнього»
Адреса: м. Бурштин, вул. Будівельників, 7/5, Івано-Франківська область
Телефон: +380678581583
Довідник організацій, які надають допомогу
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Послуги: захист прав, психологічна та соціальна допомога жінкам
Івано-Франківська обласна громадська організація «Громадський центр «Ділові ініціативи»
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська 26, 2-ий поверх
Телефон: (0342) 76555
Послуги: Сприяння розвитку бізнес-освіти, діловим та підприємницьким навичкам громадян,
економічному розвитку регіону, соціально-правовій та психологічній адаптації населення області
до ринкових умов, проведення заходів на підтримку розвитку підприємництва в області, захист
прав підприємців.
Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області
Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 15
Телефон: (0342) 79-27-85
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській
області
Івано-Франківський відділ поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: м.Івано-Франківськ, вул.Бельведерська, 32.
Телефон: (03422) 75-03-82
Калуський відділ поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: м.Калуш, вул.Олекси Тихого, 10
Телефон: (03472) 6-01-21
Рожнятівське відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: смт. Рожнятів, вул. Шкільна, 13
Телефон: (03474) 2-0357
Долинське відділення поліції в Івано-Франківській області
Адреса: м. Долина, вул. Яворницького, 8
Телефон: (03477) 20-87-55
Коломийський відділ поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: м. Коломия, вул. Шевченка, 11а.
Телефон (03433) 2-24-38
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Городенківське відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області Адреса: м. Городенка, вул.
Конституції України, 5
Телефон: (03430) 2-15-34
Тлумацьке відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: м. Тлумач, вул. Винниченка, 9
Телефон: (03479) 2-16-62
Косівський відділ поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: м. Косів, вул. Незалежності, 90
Телефон (03478) 2-14-95
Верховинське відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: смт Верховина, вул. Незалежності, 4
Телефон (03432)-2-17-97
Снятинське відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: м.Снятин, вул. Січових Стрільців, 65
Телефон (03476) 2-22-61
Надвірнянський відділ поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: м.Надвірна, вул.Шевченка, 3
Телефон (03475) 2-24-02
Богородчанське відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: смт Богородчани, вул. Шевченка, 56
Телефон (03471) 2-12-02.
Яремчанске відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: м. Яремче, вул. Руднєва, 13
Телефон (03434) 2-22-02
Тисменицький відділ поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: м. Тисмениця, вул. Левицького, 4
Телефон (03436) 2-12-02
Галицьке відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: м. Галич, вул. Шевченка, 9.
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Телефон (03431) 2-14-62
Рогатинське відділення поліції ГУНП в Івано-Франківській області
Адреса: м. Рогатин, вул. Галицька, 45
Телефон (03435) 2-15-33
Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Л. Курбаса, 2
Телефон: (0342) 50-30-82
Івано-Франківський обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського,21
Телефон: (0342) 2-35-64
Богородчанський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 77701,вул. Шевченка, 66, с.Богородчани
Телефон: (271) 2-18-37; ф. (271) 2-42-99
E-mail: svyatapal@rambler.ru
Верховинський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 78700, вул. Жаб’євська, 18, с. Верховина
Телефон: (232) 2-21-98
E-mail: vercccdm@meta.ua
Галицький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 77100, вул. Шевченка, 10, м. Галич
Телефон: (231) 2-30-82
E-mail: stssm@ukr.net
Городенківський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 78100, вул. Івана Богуна,14, м. Городенка
Телефон: (230)-2-27-89
E-mail: grccsm@rambler.ru
Долинський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 77500, пр. Незалежності, 4, м. Долина
Телефон: (277) 2-63-46
E-mail: dolinasocslujba@list.ru
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Калуський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 77300, вул. Шевченка, 6, м. Калуш
Телефон: (272) 5-21-01
E-mail: krcsdm@gmail.com
Коломийський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 78200, вул. Франка, 40, м. Коломия
Телефон: (233) 2-64-34
E-mail: kolrcsssdm@i.ua
Косівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 78600, м-н Незалежності, 11, м. Косів
Телефон: (278) 2-22-98
E-mail: kosivrc@mail.ru
Надвірнянський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 78400, м-н. Шевченка, 39, м. Надвірна
Телефон: (275) 2-92-52
E-mail: rcsm@ukr.net
Рогатинський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 77000, вул. Галицька, 65, м. Рогатин
Телефон: (235) 2-40-66
E-mail: rcsssdm@mail.ru
Рожнятівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 77600, пл. Єдності, 15,с. Рожнятів
Телефон: (274) 2-09-49
E-mail: rcsssdm@meta.ua
Снятинський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 72300, вул. В. Коснятина, 48, м. Снятин
Телефон: (276) 2-11-39
E-mail: csssdm.sn@i.ua
Тисменицький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 77400, вул.Галицька,17, м.Тисмениця
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Телефон: (236) 2-40-04
E-mail: tysm.csssdm1@mail.ru
Тлумацький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 78000, вул. Берегового, 2, м. Тлумач
Телефон: (279) 2-24-18
E-mail: tlmrcssm@rambler.ru
Болехівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 77202, пл.. Івана Франка, 12, м. Болехів
Телефон: (237) 3-42-46
E-mail: bolekhivrcsssdm@ukr.net
Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 76000, вул. Симоненка, 3Б, м. Івано-Франківськ
Телефон: (0342) 77-20-28; 77-20-60
E-mail: soc.misto@i.ua
Калуський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 77300, вул. С. Бандери, 18, м. Калуш
Телефон: (272) 2-28-85
E-mail: kalushcsssdm@yandex.ru
Центр соціально-психологічної допомоги ОЦСССДМ
Адреса: 78700, вул. Коваля, 1, с-ще Верховина
Телефон: (232) 2-51-45
Послуги: заклад розрахований на одночасне перебування в ньому не більше 30 осіб та надає
допомогу особам, сім’ям із дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах (втрата житла
або його відсутність, психологічне або фізичне насильство, стихійне лихо, сирітство, небажана
вагітність, соціальна дезадаптація тощо), тимчасовий притулок, харчування, соціальні,
психологічні і юридичні Послуги. Кожна особа має змогу отримати необхідну допомогу для
відновлення активної соціальної позиції через проходження курсу соціальної адаптації та
подальшої реінтеграції до суспільства.
Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Адреса: 77300, вул. Б. Хмельницького, 72,м. Калуш
Телефон: (272) 6-15-53
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Послуги: консультації соціального педагога та конкретна допомога у вирішенні проблемних
життєвих ситуацій, зокрема: влаштування на роботу, навчання; відновлення родинних стосунків;
вирішення житлових питань
Служба у справах дітей Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Адреса: 76004, м. Івано-Франківськ, вул.Грушевського,21,
Телефон: (0342) 55-25-22
E-mail: ssd-if@ukr.net
Служба у справах дітей Івано-Франківської міської ради
Адреса: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
Телефон: (0342) 55-19-40
E-mail: ssn.mvk.if@ukr.net
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Івано -Франківській
області
Адреса: вул. Грюнвальдська, 8, м. Івано-Франківськ, 76018
Телефон: 0891-20-00-68
Івано-Франківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: місто Івано-Франківськ, Тисменицький район, Надвірнянський
район, Богородчанський район, Тлумацький район, місто Яремче, місто Бурштин, Галицький
район
Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Франка 4
Телефон: (034) 255-90-66
E-mail: frankivsk1.frankivsk@legalaid.gov.ua
Калуський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: місто Калуш, Калуський район, Рогатинський район,
Рожнятівський район, Долинський район, місто Болехів
Адреса: м. Калуш, вул. Бандери, 18
Телефон: (0800) 213-103, (034) 72-666-93
E-mail: kalush.frankivsk@legalaid.gov.ua
Коломийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: місто Коломия, Коломийський район, Городенківський район, Снятинський
район, Косівський район, Верховинський район
Довідник організацій, які надають допомогу
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Адреса: м. Коломия, вул. Шухевича, 59
Телефон: (0800) 213-103
E-mail: kolomyya.frankivsk@legalaid.gov.ua
Юридична клініка Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатського національного університету
ім. Василя Стефаника»
Адреса: вул. Шевченка 44а (І-поверх в приміщенні Юридичного інституту, 115 каб.)
Телефон: (0342) 59-61-33
E-mail: lawclinic@pu.if.ua
Послуги: юридичні консультації у всіх галузях права безкоштовні
Юридична клініка Івано-Франківського університету права
Адреса: вул. Є. Коновальця, 35
Телефон: (0342)71-56-80
Послуги: надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення
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Громадські організації
Міжнародна громадська організація «Жіноча громада»
Адреса: Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул.Кооперативна,29
Телефон: 0972154866; 0936041154
Послуги: психологічна і соціальна допомога жінкам.
ГО «Центр соціальних і гендерних досліджень «Нове життя»
Адреса: 26, вул. Вербицького, 26-253, Київ – 02121
Телефон: +380 50 500 0988
E-mail: yevlu@ukr.net
Послуги: захист прав і інтересів жінок і дівчат, проведення досліджень Із соціальної і гендерної
проблематики
Громадська організація «Об’єднання дружин та матерів бійців учасників АТО»
Адреса: м. Київ, провулок Тараса Шевченка буд. 18/19, 01001
E-mail: info@familyato.org
Громадська організація «Демократичний Альянс Жінок»
Адреса: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська 13, к. 117
E-mail: natalia@kororl.biz , women@dem-alliance.org
Послуги: створення сприятливих умов для забезпечення рівних можливостей для вільного
повноцінного розвитку і реалізації особистості незалежно від її статі, – поширення у суспільстві
ідей християнської демократії, – здійснення громадської експертизи діяльності органів
виконавчої влади відповідно до законодавства, – відродження та популяризація української
культурної спадщини, – підвищення громадської активності і патріотизму жінок.
Громадська організація «Інформаційно-консультативний жіночий центр»
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Артема, 40/5,
Телефон: +380 44 482 3207
E-mail: wicc@empedu.org.ua
Послуги: збір, узагальнення і розповсюдження інформації про діяльність жіночих організацій та
жіночі ініціативи в Україні та за її межами. Інша мета Центру – розвиток дискусії щодо ґендерних
проблем в політичному і соціальному житті України для досягнення реальної рівності в
суспільстві, а також проведення навчальних програм на базі Уповноважувальної Освіти
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Громадська організація «Інсайт»
Адреса: 01001, ас 351В. Юридична
Адреса: Київ 02225, Каштанова 15, кв 33
E-mail: insight.ukraine@gmail.com
Послуги: поліпшення якості життя ЛГБТК-спільноти в Україні шляхом посилення потенціалу
членів спільноти; надання послуг та реалізації різноманітних інформаційних, соціальних,
психологічних, медичних, культурних, юридичних, правозахисних та інших заходів.
Благодійна організація «Київський інститут гендерних досліджень»
Адреса: пер. Задорожний, буд. 3. корп. 3, к. 38, м. Київ, Україна
E-mail: kgsi.org@gmail.com
Послуги: дослідження та сприяння практичному втіленню ідей рівності прав жінок та чоловіків в
українському суспільстві
Міжнародний гуманітарний центр «Розрада»
Адреса: Вул. Антоновича (колишня Горького), 4/2
Телефон: +38044 289-71-32
E-mail: rozrada@i.ua
Послуги: Психологічні консультації, тренінги, експертні поради та участь у роботі експертних
рад; Дослідження, опитування; Розробка буклетів та пам’яток, написання книжок.
Міжнародний гуманітарний центр «Розрада»
Адреса: Вул. Антоновича (колишня Горького), 4/2
Телефон: +38044 289-71-32
E-mail: rozrada@i.ua
Послуги: Психологічні консультації, тренінги, експертні поради та участь у роботі експертних
рад; Дослідження, опитування; Розробка буклетів та пам’яток, написання книжок.
Міжнародна громадська організація Школа Рівних Можливостей
Адреса: вул. Волгоградська, 23, оф. 32, Київ 03141
Телефон: +38 (044) 275-14-68
E-mail: gender@ukr.net
Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» Адреса: 03113 м. Київ, а/с 26,
03062 Україна, Київ, пр-т Перемоги 71/2, оф. 32
Телефон: +38 044 205 36 95, 044 205 36 96
E-mail: info@la-strada.org.ua
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Послуги: сприяння дотримання прав людини, особливо жінок і дітей, – сприяння просування
українського суспільства в напрямку до утвердження гендерної рівності у всіх соціальних
сферах, – сприяння запобігання усім формам насильства та жорстокого поводження.
Славутицька міська громадська організація жінок Союзу організацій інвалідів України
Адреса: 07101, Україна, Київська область, м. Славутич, Київський квартал, буд.4, кв. 29
Телефон: (04579) 2-05-13
E-mail: l.juva@mail.ru
Послуги: об’єднання та координація дій жінок для більш ефективного вирішення соціальних,
економічних, культурних та інших проблем. Захист прав та інтересів жінок і членів їх сімей.
Громадська організація «Фонд допомоги «Життя»
Адреса: Київ, вул. Фрунзе, 160, корпус Ю, 2-ий поверх
Телефон: (044) 430-43-40
E-mail: fonddopomogi.jittia@gmail.com
Послуги: пропаганда здорового способу життя; – сприяння в охороні прав та інтересів матері та
дитини, лобіювання інтересів жінок, сприяння захисту материнства та дитинства; – сприяння
комплексній психологічній реабілітації та підтримці залежних та членів їх сімей; – сприяння
проведенню комплексної соціально-психологічної роботи з цільовими групами населення; –
сприяння організації груп взаємодопомоги; – сприяння проведенню програм-пропаганд по
тематиці значення планування сім’ї, охороні здоров’я жінок та дітей; – сприяння підвищенню
рівня самосвідомості, освіченості, інформованості правової культури з метою захисту гендерних
прав жінок; – сприяння наданню організаційної та інформаційної підтримки комплексу робіт
щодо соціальної, економічної, психологічної та юридичної допомоги постраждалим внаслідок
психологічного, фізичного, емоційного, соціального, сексуального насилля, хворим на ВІЛ/СНІД,
а також задоволення та захисту законних інтересів своїх членів.
Київський міський Центр роботи з жінками
Адреса: вул. Мельникова, 20, м. Київ, 04050
Телефон: +38 044 483-0713; +38 044 489-4448;
E-mail: cww@ukr.net
Послуги: залучення жінок до активної суспільно-корисної діяльності, активізації жіночого руху в
усіх сферах життєдіяльності суспільства.
Жіночий консорціум України/Women’s Consortium of Ukraine
Адреса: вул. Дарвіна 8, кв. 55, м. Київ, 01004
Телефон: +380 44 592 68 54
E-mail: maria@wcu-network.org.ua press@wcu-network.org.ua
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Послуги: вирішення актуальних проблем у сфері ґендерної рівності та реалізації прав дитини,
через адвокатування та ефективну співпрацю з державними та недержавними організаціями, а
також широке залучення місцевих громад та інституцій.
Громадська організація «Спілка жінок Печерського району м. Києва»
Адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А, 01103
Телефон: 044 286 73 97
E-mail: icsp@ukr.net loridz777@ukr.net
Послуги: розвиток жіночого підприємництва, гендерна рівність, психологічна допомога жінкам,
підтримка малозабезпечених та пенсіонерів.
Громадська організація «Соціальний центр «ОСОБИСТІСТЬ»
Адреса: Київ, проспект Палладіна, 18/30, к. 52, 03142
Телефон: (044) 224 90 89
E-mail: osoba_org@ukr.net
Послуги: сприяти становленню громадянського суспільства в Україні шляхом забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, зокрема розвитку особистості молоді та жінок,
підвищенню їх самооцінки, розвитку впевненості у собі та посіданню гідного місця у суспільстві.
Громадська Організація «Українська Жіноча Варта» Non-Governmental organization “Ukrainian
Women’s Guard”
Адреса: вул. О. Довженка, 14/1, оф.3, м. Київ
Телефон: +380686847461
E-mail: uzv.ukraina@gmail.com
Послуги: для жінок зайняття: стрілецька підготовка, маніпуляції зі зброєю, бойові стрільби (АК,
ПМ. Зброя та б.к надаються організаторами) тактична медицина (IFAK, TCCC) інженерна
підготовка основи рукопашного бою основи тактики психологічна підготовка як допомогти собі,
якщо я волонтер?! Юридична допомога
Жіноча професійна Ліга
Адреса: Київ – 01021, аб/с 27
E-mail: lpw_network@i.ua
Послуги: захист трудових прав та підтримку професійної кар’єри жінок у сферах бізнесу, науки і
освіти, громадського і державного управління та засобів масової інформації в Україні.
Громадська жіноча організація «Надія»
Адреса: Переяслав-Хмельницький район, с. Ковалин, вул. Дружби, буд. 2, 08435
Телефон: (067)908-41-16
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E-mail: androsenko_tany@gala.net
Послуги: Захист соціальних та економічних прав й інтересів жінки села, розвиток осередку
зеленого туризму с. Ковалин, захист прав постраждалих від аварії на ЧАЕС. Громадська жіноча
організація «Надія» сприяє розвитку жіночого підприємництва на сільських територіях і як
приклад такої діяльності слугує – сільський зелений туризм.
Білоцерківська громадська організація «Правова єдність»
Адреса: вулиця Леваневського 55, Біла Церква, Київська область
Телефон: (050)357-54-03, (093)572-10-07
E-mail: pravova.ednist@yandex.ru
Послуги: інформацію з правових питань; базові юридичні консультації; роз’яснення
законодавства; поради щодо можливих шляхів вирішення правових проблем; інформацію про
функції органів влади та їх повноваження; інформацію про роботу інших правозахисних та
громадських організацій як в Україні так і закордоном.
Громадська організація «Матерів та дружин учасників АТО»
Адреса: Біла Церква, Київська область, Україна вул. Гординського, б.58, оф.12
Телефон: (096)617-95-38
E-mail: rada_materiv@ukr.net
Послуги: правову допомогу, соціальну та психологічну учасникам АТО, добровольцям та членам
їх сімей, а також допомогу в оформленні земельних ділянок.
Головне управління Національної поліції у Київській області
Адреса: 01025, м. Київ, вул. Володимирська, 15
Телефон: (044) 271-60-02, 271-60-03
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Київській області
Білоцерківський відділ поліції ГУНП у Київській області
Адреса: 09100, Київська область, м. Біла Церква. вул. Привокзальна, 3
Телефон : (04563) 5-32-06
Бориспільський відділ поліції ГУНП у Київській області
Адреса: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Комуністична, 4
Телефон : (04595) 6-23-91
Відділення поліції в аеропорту Бориспіль
Адреса: 08307, м. Бориспіль-7
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Телефон : (044) 281-70-02
Броварський відділ поліції ГУНП у Київській області
Адреса: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 24
Телефон : (04594) 5-34-04, 4-04-80
Славутицьке відділення Броварського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 07100, Київська область, м. Славутич, вул. Героїв Дніпра, 4.
Телефон : (04579) 2-15-41.
E-mail: 23_kr@kv.npu.gov.ua
Васильківський відділ поліції ГУНП у Київській області
Адреса: 08600 Київська область, м. Васильків, вул. Покровського, 1.
Телефон : (04571) 2-15-79.
E-mail: vasilkivmv@kv.npu.gov.ua
Фастівське відділення поліції Васильківського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 08500, Київська область, м. Фастів, вул. Осипенко, 6.
Телефон : (04565) 5-13-41.
E-mail: fastiv_mv@kv.npu.gov.ua
Вишгородський відділ поліції ГУНП у Київській області
Адреса: 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 3.
Телефон : (04596) 5-43-41.
E-mail: vishgorod@kv.npu.gov.ua
Іванківське відділення Вишгородського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 07200, Київська область, смт. Іванків, вул. Київська, 25.
Телефон : (04591) 5-13-41.
E-mail: ivankovrv_shtab@kv.npu.gov.ua
Сквирський відділ поліції ГУНП у Київській області
Адреса: 09000, Київська область, м. Сквира, вул. Щорса, 5.
Телефон : (04568) 5-13-41.
E-mail: skvira@kv.npu.gov.ua
Володарське відділення Сквирського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 09300, Київська область, смт. Володарка, вул. Миру, 25а.
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Телефон : (04569) 5-10-10.
E-mail: volodarka@kv.npu.gov.ua
Тетіївське відділення Сквирського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Комсомольська, 22.
Телефон : (04560) 5-13-41.
E-mail: tetiev@kv.npu.gov.ua
Ставищенське відділення Сквирського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 09400, Київська область, смт. Ставище, вул. Радянська, 19/2.
Телефон : (04564) 5-13-41.
E-mail: stavisrv@kv.npu.gov.ua
Ірпінський відділ поліції ГУНП у Київській області
Адреса: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7а.
Телефон : (04597) 6-13-35.
E-mail: irpin_siaz@kv.npu.gov.ua
Бородянське відділення поліції Ірпінського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 07800, Київська область, смт. Бородянка, вул. Леніна, 335.
Телефон : (04577) 5-64-41.
E-mail: borodyanka@kv.npu.gov.ua
Макарівське відділення Ірпінського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 08000, Київська область, смт. Макарів, вул. Пушкіна, 4.
Телефон : (04578) 5-12-70.
E-mail: makariv@kv.npu.gov.ua
Бучанське відділення поліції.
Гостомельське відділення поліції.
Коцюбинське відділення поліції.
Києво-Святошинський відділ поліції ГУНП у Київській області
Адреса: 08154, Київська область, м. Боярка, вул. Хрещатик, 88.
Телефон : (04598) 4-02-02.
E-mail: ksviat@kv.npu.gov.ua
Вишнівське відділення поліції Києво-Святошинського відділу ГУНП у Київській області
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Адреса: 08132, Київська область, м. Вишневее, вул. Балукова, 22.
Телефон : (044)406-08-76, (04598)5-02-02.
Центральне відділення поліції Києво-Святошинського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 08124, Київська область, с. Мила, вул. Комарова, 2а (21 км. Житомирського шосе).
Телефон : (04598)79-188.
Обухівський відділ поліції ГУНП у Київській області
Адреса: 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 22.
Телефон : (04572) 5-13-41.
E-mail: obyhiv@kv.npu.gov.ua
Українське відділення поліції Обухівського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 08720, м. Українка, вул.. юності, 26а.
Телефон : (04572) 2-18-81
Кагарлицьке відділення поліції. Обухівського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 09200, Київська область, м. Кагарлик, вул. Комсомольська, 13.
Телефон : (04573) 6-11-13, 5-13-41.
E-mail: kagarlik@kv.npu.gov.ua
Ржищівське відділення поліції Обухівського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 09230, Київська область, м.Ржищів, вул. Леніна, 34.
Телефон : (04573) 5-13-41.
Переяслав-Хмельницький відділ поліції ГУНП у Київській області
Адреса: О8400, Київська область, м. П-Хмельницький, вул. Горького, 25а.
Телефон : (04567) 5-13-41.
E-mail: pereyaslavMV@kv.npu.gov.ua
Баришівське відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 07500, Київська область, смт. Баришівка, вул. Леніна, 41.
E-mail: 01_kr@kv.npu.gov.ua
Березанське відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 07540, Київська область, м. Березань, вул. Леніна, 32.
Телефон : (04576) 6-17-42
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Згурівське відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 07600, Київська область, смт. Згурівка, вул. Ватутіна, 13.
Телефон : (04570) 5-00-68.
E-mail: zguriv@kv.npu.gov.ua
Яготинське відділення поліції Переяслав-Хмельницького ГУНП у Київській області
Адреса: 00770, Київська область, м. Яготин, вул. Незалежності, 109.
Телефон : (04575) 5-66-43.
E-mail: yagotin_rv@kv.npu.gov.ua
Миронівський відділ поліції ГУНП у Київській області
Адреса: 08800, Київська область, м. Миронівка, вул. Лермонтова, 20.
Телефон : (04574) 5-13-41.
E-mail: miron_rv@kv.npu.gov.ua
Рокитнянське відділення поліції Миронівського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 09600, Київська область, смт. Рокитне, вул. Заводська, 3.
Телефон : (04562) 5-13-41.
E-mail: rokityanski@kv.npu.gov.ua
Богуславське відділення поліції Миронівського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 09700, Київська область, м. Богуслав, вул. Франка, 14.
Телефон : (04561) 5-13-41.
E-mail: boguslav@kv.npu.gov.ua
Таращанське відділення поліції Миронівського відділу ГУНП у Київській області
Адреса: 09800, Київська область, м. Тараща, вул. Червоноармійська. 29.
Телефон : (04566) 5-13-41.
E-mail: tarasharv@kv.npu.gov.ua
Відділ поліції зони Чорнобильської АЕС
Адреса: 07270, Київська область, м. Чорнобиль, вул. Карла Маркса, 17.
Телефон : (04593) 5-13-41.
E-mail: 28_kr@kv.npu.gov.ua
Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації
Адреса: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 40
Телефон: (044) 286-81-45
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E-mail: orgviddil_gy@ukr.net
Київський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри (Комінтерну), 16,к. 7
Телефон: (044) 235-84-35, 246-47-97
E-mail: kocssm@bg.net.ua
Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: м. Київ-057, вул. Довженка, 2 (перший під’їзд будинку навпроти станції метро
“Шулявська”)
Телефон: (044) 458-27-67
E-mail: kmcssm@ukr.net
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»
Дарницького району
Адреса: 02068, Кошиця, буд.8
Телефон: 560 – 71 – 96, 560-76-66
Послуги: надання психологічних, соціально – педагогічних, соціально – медичних, юридичних та
інформаційних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями і членам їх сімей.
В ЦСПР допомагають розвитку моторики, розумових здібностей, мови та емоційної сфери,
педагогічними, психологічними та тренінговими методами.
Комунальний заклад Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва
Адреса: вул. Я. Галана, 2
Телефон: (097)2612070
Послуги: консультативні та терапевтичні заходи: психотерапевтична батьківська група «Ми
разом», індивідуальне психологічне консультування, піскова психотерапія та гештальт-терапія.
Київський міський центр соціально-психологічної допомоги
Адреса: вул. Новодарницька, 26, корп.1
Телефон: 229-68-81
Послуги: проведення психодіагностики з метою психологічної реабілітації та адаптації; надання
консультативної допомоги з питань виховання дітей; надання допомоги в оформленні правових
документів; надання особам, які прийняті до центру, тимчасового притулку; надання інформації
про режим роботи закладів соціального спрямування, охорони здоров’я, освіти, центру
зайнятості, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
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«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональним обмеженнями”
в Оболонському районі м. Києва
Адреса: 04211, м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 7 – Г;
Телефон: (044) 419-94-79, (044) 464-75-44;
Послуги: підтримка фізичного та психічного стану, адаптація та інтеграція в суспільство дітей та
молоді з функціональними обмеженнями; надання соціально-педагогічної, психологічної,
реабілітаційної та консультативної допомоги дітям з інвалідністю та їх сім’ям; розширення кола
їх спілкування; розвиток особистих та творчих здібностей дітей та молоді з різними фізичними
та психічними вадами, допомога в навчанні та професійно-орієнтаційна робота.
Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними
обмеженнями Подільського району
Адреса: 04123 м. Київ – 123, пр-т Правди 4
Телефон: (044) 460-59-39
Послуги: психологічної, логопедичної, фізичної реабілітації, соціальної корекції дітям та молоді
від 4 до 35 років.
Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними
обмеженнями Деснянського району
Адреса: м. Київ, вул. Мілютенка 10а (ст.м. Лісова)
Телефон: (044) 513-15-67
Послуги: індивідуальні Послуги психолога, масажиста, реабілітолога та соціального педагога.
Служба у справах дітей Київської обласної державної адміністрації
Адреса: пл. Л. Українки, 1,
Телефон: (044) 286-85-07
E-mail: ssds@ssd-koda.gov.ua
Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради
Адреса: вулиця Дегтярівська, 3-А, місто Київ, м. Київ
Телефон: (044) 840525
E-mail: ssdkmda@ukr.net
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у м. Києві
Адреса: вул. Платона Майбороди (Мануїльського), 23, м. Київ, 04050
Телефон: (044) 593-98-00
Перший Київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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Адреса: бульвар Верховної Ради 33/1 , м. Київ, 02094
Телефон: (044) 292-53-65
E-mail: kyiv1.kyiv@legalaid.gov.ua
Другий Київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: вул. Ділова (стар.Димитрова), 14-б, м. Київ, 03150
Телефон: (044) 287-44-27
E-mail: kyiv2.kyiv@legalaid.gov.ua
Третій Київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: вул. Сімферопольська, 5/1, м. Київ, 02096
Телефон: (044) 566-01-19 (номер для громадян та клієнтів Центру), (044) 566-01-16 (номер для
адвокатів, які співпрацюють з Центром)
E-mail: kyiv3.kyiv@legalaid.gov.ua
Четвертий Київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: вул. Кривоноса, 2 а, 9 поверх, каб. 900, м. Київ, 03037
Телефон: (044) 593-97-60
E-mail: kyiv4.kyiv@legalaid.gov.ua
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області
Адреса: вул. Гайок 4а, м. Біла Церква, 09104
Телефон: (04563) 121-85
Білоцерківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція центру: Білоцерківський район; Богуславський район; Володарський район;
Кагарлицький район; Миронівський район; місто Біла Церква; місто Ржищів; Рокитнянський
район; Сквирський район; Ставищенський район; Таращанський район; Тетіївський район.
Адреса: м. Біла Церква, Гайок 4а
Телефон: 0-800-213103
E-mail: bilatserkva.kyivreg@legalaid.gov.ua
Броварський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція центру: Баришевський район; Бориспільський район; Броварський район;
Згурівський район; місто Березань; місто Бориспіль; місто Бровари; місто ПереяславХмельницький; Переяслав-Хмельницький район; Яготинський район.
Адреса: м. Бровари, вул. Гагаріна, 16 (Офісний центр, 3-й поверх, каб. №30)
Телефон: (067) 320-80-89
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E-mail: brovary.kyivreg@legalaid.gov.ua
Вишневський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція центру: Бородянський район; Васильківський район; Вишгородський район;
Іванківський район; Києво-Святошинський район; Макарівський район; місто Буча; місто
Васильків; місто Ірпінь; місто Обухів; місто При’пять; місто Фастів; Обухівський район; Поліський
район; Фастівський район.
Адреса: м. Вишневе, вул. Південна, 5б
Телефон: 0-800-213103
E-mail: vyshneve.kyivreg@legalaid.gov.ua
Юридична клініка «Соціальна справедливість» Київського національного економічного
Університету ім. В. Гетьмана (КНЕУ)
Адреса: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, к.139
Телефон: (044) 371-62-83
E-mail: lc@kneu.edu.ua
Послуги: консультаційні послуги, тобто отримання Клієнтом відповіді на конкретне запитання,
що стосується захисту його прав та охоронюваних законом інтересів або пояснення певних
положень чинного законодавства України та їх практичного застосування; інформаційні послуги,
тобто надання Клієнту інформації щодо місцезнаходження органів влади, судів, органів
прокуратури, нотаріату та інших органів, діяльність яких пов’язана із захистом прав та
охоронюваних законом інтересів громадян, лише за наявності інформаційних ресурсів у
Консультантів Клініки; розробка проектів документів, що встановлюють, змінюють або
припиняють права Клієнтів, захищають їх законні інтереси; складання позовних заяв,
апеляційних і касаційних скарг до суду та інших процесуальних документів, пов’язаних з
розглядом справ Клієнтів у судах України; складання заяв, клопотань до органів державної
влади і місцевого самоврядування; підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності та підпорядкування.
Юридична клініка «PRO BONO» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Адреса: ауд. 155-а Головного навчального корпусу Університету
Телефон: 044 239-31-89
E-mail: Yur.Klinika-ProBono@ya.ru
Послуги: консультування малозабезпечених верст населення з різних галузей права (окрім
адміністративного, кримінального та міжнародного); складання процесуальних документів
(позовних заяв, скарг, клопотань); ведення справ; представництво інтересів клієнтів в судах та в
інших органах влади.
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Громадські організації
Кіровоградське обласне відділення благодійної організації «Всеукраїнська Ліга «Легалайф»
Адреса: вул. Преображенська 2, 6 поверх, кабінет 11, 25006, м. Кіровоград
Телефон: (0522) 32-19-15
Послуги: надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.
Громадська організація «Територія успіху»
Адреса: м. Кіровоград, вул. Єгорова, 19, п. 2, 25015
Телефон: (0522 -32-26-59)
E-mail: teritoriy@i.ua
Послуги: допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми, захист прав жінок потерпілих
від насильства в сім’ї.
Компаніївська громадська організація «Взаємодія»
Адреса: 28400, Кіровоградська обл., смт Компаніївка, вул. Фрунзе, буд. 2, пом. 9
E-mail: vzajemodija@rambler.ru
Послуги: сприяння розбудові громадянського суспільства, – соціальний, правовий захист
громадян, – створення умов для всебічного розвитку особистості, незалежно від приналежності
до певних гендерно-вікових та соціальних груп.
Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва
Адреса: вул. Велика Перспективна 24, м. Кіровоград, 25006
Телефон: +30522225890, +30522226579
E-mail: omh@library.kr.ua
Послуги: захист прав жінок

Головне управління Національної поліції у Кіровоградській області
Адреса: 25006, м. Кіровоград, вул. Віктора Чміленка, 41
Телефон: (0522) 39-70-01, факс (0522) 24-18-74
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області
Бобринецький відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Дзержинського, 56, м. Бобринець, 27200
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Телефон: (257) 3-46-54
Компаніївське відділення Бобринецького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Кірова, 4, смт. Компаніївка, 28400
Телефон: (240) 2-01-64
Устинівське відділення Бобринецького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Леніна, 54, смт. Устинівка, 28600
Телефон: (239) 4-14-38
Голованівський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Леніна, 28, смт Голованівськ, 26500
Телефон (252) 2-17-74
Вільшанське відділення Голованівського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Миру, 38, смт Вільшанка, 26600
Телефон: (250) 9-72-61
Гайворонське відділення Голованівського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Чкалова, 8, м. Гайворон, 26300
Телефон: (254) 2-13-45
Ульяновське відділення Голованівського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Леніна, 74, м. Ульяновка, 26400
Телефон: (259) 2-28-66
Долинський відділ поліції ГУНП у Кіровоградській області
Адреса: вул. Нова, 42, м. Долинська, 28500
Телефон: (234) 5-12-23
Новгородківське відділення Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Леніна, 2, смт. Новгородка, 28200
Телефон: (241) 2-01-94
Петрівське відділення Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Садова, 45, смт Петрове, 28300
Телефон: (237) 9-71-02
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Знам᾿янський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Київська, 25, м. Знам’янка, 27406
Телефон (233) 2-20-94
Олександрівське відділення Знам᾿янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Шевченка, 20, смт Олександрівка, 27300
Телефон: (242) 3-21-46
Кіровоградський відділ поліції ГУНП в області
Адреса: вул. Жовтневої Революції, 58, м. Кіровоград, 25030
Телефон: (0522) 39-75-19
Кіровоградське районне відділення Кіровоградського відділу поліціїГУНП в Кіровоградській
області
Адреса: вул. Кільцева, 34-б, м. Кіровоград, 25014
Телефон: (0522) 56-33-02
Маловисківський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Жовтнева, 81, м. Мала Виска, 26200
Телефон: (258) 5-19-93
Новомиргородське відділення Маловисківського відділу поліції ГУНПв Кіровоградській області
Адреса: вул. Андрія Гурічева, 25, м. Новомиргород, 26000
Телефон: (256) 4-23-29
Новоархангельське відділення Маловисківського відділу поліціїГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Слави, 19, смт Новоархангельськ, 26100
Телефон: (255) 2-21-01
Новоукраїнський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Гагаріна, 4, м. Новоукраїнка, 27100
Телефон: (251) 2-17-39
Добровеличківське відділення Новоукраїнського відділу поліціїГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Леніна, 115, смт Добровеличківка, 27000
Телефон: (253) 5-12-02
Олександрійський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області
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Адреса: вул. 6-го грудня, 49, м. Олександрія, 28000
Телефон : (235) 4-02-75
Олександрійське районне відділення поліції Олександрійського відділу поліції ГУНП в
Кіровоградській області
Адреса: вул. 6-го грудня, 34, м. Олександрія, 28000
Телефон : (235) 7-24-83
Світловодський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Глінки, 8, м. Світловодськ, 27500
Телефон : (236) 2-25-02
Онуфріївське відділення Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області
Адреса: вул. Графа Толстого, 92, смт. Онуфріївка, 28100
Телефон : (238) 2-03-02
Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації
Адреса: вул. В.Чорновола, 38, м.Кіровоград, 25022
Телефон: (0522) 22-28-37
Кіровоградський обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 25022, м. Кіровоград, вул. Преображенська, 2
Телефон: 0522 246783, факс 0522 321007,
E-mail: public@ocsssdm.kr-admin.gov.ua
Бобринецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: м.Бобринець, вул.Орджонікідзе,80
Телефон: (05257)3-45-07
Вільшанський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: смт Вільшанка, вул.Леніна,40
Телефон: (05250)9-73-96
Гайворонський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м.Гайворон, вул.Леніна,37
Телефон: (05254)2-15-91
Голованівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
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Адреса: смт Голованівськ, вул.Леніна,48
Телефон: (05252)3-00-03
Добровеличківський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: смт. Добровеличківка, вул.Кірова,112
Телефон: (05253)5-19-01
Долинський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м.Долинська, вул.Радянська,139
Телефон: (05234)3-19-13
Знамянський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м.Знам’янка, вул.Чапаєва,1/2
Телефон: (05233)7-42-76
Кіровоградський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м.Кіровоград, Дарвіна,25
Телефон: (0522)56-77-26
Компаніївський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: смт. Компаніївка, вул. Кірова,4
Телефон: (05240)2-04-25
Маловиський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м.Мала Виска, вул.Жовтнева,78
Телефон: (05258)5-19-41
Новгородський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: смт. Новгородка, вул. Леніна,1
Телефон: (05241)2-09-30
Новоархангельський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: смт Новоархангельськ,вул.Леніна,24
Телефон: (05255)5-04-57
Новомиргородський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м. Новомиргород, вул.Леніна,112
Телефон: (05256)4-11-77
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Новоукраїнський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м. Новоукраїнка, вул. Леніна,59
Телефон: (05251)2-39-40
Олександріївський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: смт Олександрівка,вул.Леніна,78
Телефон: (05242)3-30-81
Олександрійський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м. Олександрія, вул. Шевченка,132
Телефон: (05235)7-00-56
Онуфріївський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: смт Онуфріївка,вул.50р.Жовтня,11
Телефон: (05238)9-13-55
Петровський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: смт Петрове,вул. Жовтнева,20
Телефон: (05237)9-72-63
Світловодський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м. Світловодськ, вул. Бойка,11
Телефон: (05236)2-59-18
Ульяновський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м. Ульяновка, вул. Леніна,72
Телефон: (05259)2-20-88
Устинівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: смт Устинівка,вул. Ювілейна,2
Телефон: (05239)4-19-09
Знамянський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м. Знам’янка, вул. Жовтнева,18
Телефон: (05233)2-07-06
Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
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Адреса: м. Кіровоград, вул. Будьоного, 3
Телефон: (0522)32-04-79, (0522)32-04-78
Олександріївський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м. Олександрія, пр. Леніна, 59, к.405
Телефон: (235)7-23-88
Світловодський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м. Світловодськ, вул. Леніна,14
Телефон: (05236)2-59-18
Кіровоградський обласний центр соціально-психологічної допомоги
Адреса: м. Кіровоград, вул. Короленка, 50
Телефон: (0522) 27-42-36
Послуги: можливість перебування в Центрі на цілодобовому стаціонарі протягом трьох місяців
особам, потерпілим від насильства в сім’ї, безпритульності, стихійного лиха/ катастроф, тощо. В
разі якщо клієнт має притулок, він може отримувати в Центрі Послуги в режимі денного
стаціонару. Також клієнти можуть отримувати в Центрі консультації (в тому числі одноразові) з
конкретних питань: юридичні, психологічні, соціально-педагогічні. Можливе отримання
консультацій спеціалістів Центру в Телефонному режимі. Клієнти можуть отримати консультації і
допомогу в оформленні та поновленні документів. Спеціалісти Центру можуть бути
посередниками в сімейних конфліктах, представляти інтереси клієнтів в інших установах.
Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування
Адреса: м. Кіровоград, вул. Тельмана, 75-г
Телефон: (0522)34-04-76
Послуги: Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці
від 15 до 18 років, а також дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці від 18
до 23 років, шляхом формування активної життєвої позиції, засвоєння норм і цінностей
суспільства; підготовка мешканців гуртожитку до самостійного життя, до створення сім’ї,
народження дітей.
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини»
Кіровоградської обласної ради
Адреса: м. Кіровоград, вул. Металургів, 2
Телефон: (0522) 27-70-59
E-mail: kircmd@ukr.net
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Послуги: надання безоплатних психологічних, соціально-педагогічних, правових, соціальноекономічних, соціально-медичних, соціально-побутових та інформаційних послуг особам, що
тимчасово у ньому проживають, та забезпечення їх харчуванням; створення належних
психолого-педагогічних і житлово-побутових умов для забезпечення нормальної
життєдіяльності осіб, що тимчасово у ньому проживають; сприяння здобуттю особами, що
тимчасово у ньому проживають, освіти, фаху, навичок самостійного життя з дитиною поза
межами центру, захист їх прав та інтересів.
Служба у справах дітей Кіровоградської обласної державної адміністрації
Адреса: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва 84, кім. 110-112
Телефон: (0522) 22 34 17, 22 54 98
E-mail: public@dity.kr-admin.gov.ua
Служба у справах дітей Кіровоградської міської ради
Адреса: вул. Велика Перспективна, 41, каб. 109
Телефон: (0522) 24-99-82
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській
області
Адреса: вул. Дворцова, 32/29, м. Кіровоград, 25006
Телефон: (0522) 32-12-50
Голованівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція
місцевого
Центру:
Бобринецького,
Вільшанського,
Гайворонського,
Голованівського,
Добровеличківського,
Маловисківського,
Новоархангельського,
Новоукраїнського, Ульяновського районів Кіровоградської області
Адреса: Кіровоградська обл., смт. Голованівськ,вул. Ціолковського, 1
Телефон: (05252) 2-25-83, 067-131-28-16
E-mail: holovanivsk.kirovohrad@legalaid.gov.ua
Кіровоградський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція
місцевого
Центру:
Долинського,
Кіровоградського,
Компаніївського,
Новгородківського, Новомиргородського, Устинівського районів та міста Кіровограда
Адреса: м. Кіровоград, вул. Дворцова, 64/53
Телефон: (0522) 32-08-24, моб. 095-876-62-33
E-mail: kirovohrad1.kirovohrad@legalaid.gov.ua
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Олександрійський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Знам’янського, Олександрівського, Олександрійського, Онуфріївського,
Петрівського, Світловодського районів, міст Знам’янка, Олександрія, Світловодськ
Кіровоградської області
Адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Першотравнева, 18
Телефон: (05235) 7-04-04, 7-04-40, 050-563-72-11
E-mail: oleksandriya.kirovohrad@legalaid.gov.ua
Юридична клініка Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка
Адреса: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка (п’ятиповерховий корпус, кабінет 108).
Послуги: прийом і консультування громадян з правових питань; складання і оформлення
правових документів; підготовка і поширення інформації для населення з актуальних правових
питань; проведення серії телевізійних передач з правових питань; проведення радіо майдану з
правових питань; ведення рубрики «Юридична клініка інформує» в газеті факультету історії та
права.
Юридична клініка Кіровоградського інституту державного та муніципального управління
Класичного приватного університету
Адреса: м. Кіровоград, вул. Колгоспна, 73, каб. 106
Послуги: надання правової допомоги соціально вразливим групам суспільства
Юридична клініка Кіровоградського інституту розвитку людини університету «Україна»
Адреса: 25015, м. Кіровоград, площа Дружби Народів, 8
Послуги: надання безкоштовної юридичної допомоги малозабезпеченим громадянам. Юридичні
консультації надаються клієнтові в усній або письмовій формі (залежно від складності справи) з
докладним роз’ясненням чинного законодавства.
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Громадські організації
Старобільська районна громадська правозахисна жіноча організація «Вікторія»
Адреса: вул.. Пролетарська № 1 а, м. Старобільськ, Луганська обл., 92700
E-mail: victoriavera@mail.ru
Послуги: об’єднання зусиль жіноцтва для захисту гендерних, соціальних, економічних,
духовних, культурних та інших прав та інтересів жінок, а також їх родин.
Луганська
обласна
громадська
організація
«Молодіжний
Центр
Регіонального
Співробітництва»
Адреса: Квартал Димитрова 24/57, м Луганськ, Україна, 91031
Телефон: 0642618091
E-mail: ycrc@ukr.net
Послуги: сприяння налагодженню співробітництва громадських організації, які займаються
проблемами молоді, жінок та соціально незахищених верств населення, на рівні міста, області,
країни шляхом проведення зустрічей та інших громадських заходів по налагодженню співпраці.
Новоайдарська районна громадська організація «Товариство сільських жінок «Акація»
Адреса: 93511, вул. Центральна, 39, село Денежникове, Новоайдарський район, Луганська
область
E-mail: sartem24@bigmir.net
Послуги: провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та
наукової діяльності, задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних
інтересів своїх членів, а також сприяння соціальній адаптації сільських жінок, дітей та вразливих
груп сільського населення до реалій сучасного життя, процесу інтеграції сільських жінок, дітей та
представників вразливих груп сільського населення в життя суспільства, залучення уваги
населення до проблем жінок і дітей, підвищення рівня життя у сільській місцевості.
Громадська організація «Всеукраїнська правозахисна організація «Юридична сотня»
Телефон: (093)029-11-91, (080)030-00-21
Послуги: надає юридичні консультації та забезпечує правовий супровід учасникам АТО на
безоплатній основі. Наша мета: забезпечити кожного захисника України належним правовим
захистом. Координатори нашої гарячої лінії сконтактують учасника АТО з персональним
юристом, який допоможе вирішити питання та стане точкою опори для бійця у майбутньому.
Центр допомоги учасникам АТО
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Адреса: проспект Радянський 59, Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна
Телефон: (064)713-42-68, (097)340-99-30, (050)878-23-74, (097)070-52-25
Послуги: надають допомогу всім демобілізованим, в т.ч. добровольцям.
Центр психологічної адаптації психологічної кризової служби Громадська організація
«Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій»
Адреса: ул. Володарского 6, Старобільськ, Луганська область, Україна
Телефон: (073)476-34-30
Послуги: надання психологічної допомоги учасникам АТО, добровольцям.
Центр травмотерапії
Адреса: проспект Гвардійський 55, Сєвєродонецьк, Луганська область
Телефон: (050)839-52-43, (073)476-34-32
Головне управління Національної поліції у Луганській області
Адреса: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16
Телефон: (06452) 4-20-42
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Луганській області
Сєвєродонецький МВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 93400 м. Сєвєродонецьк вул. Партизанська 16
Телефон: (06452)4-41-30; 098-523-22-27
Лисичанський МВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 93100 м. Лисичанськ, вул. Леніна, 71,
Телефон (06451) 7-04-54; 050-662-92-33.
Рубіжанський МВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 93001, вул. Смирнова,1, м. Рубіжне
Телефон (06453) 6-42-22; 066-019-16-19
Біловодський РВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 92800вул. Леніна, 75, смт. Біловодськ,
Телефон (06466) 2-02-02
Білокуракинський РВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 92200 смт. Білокуракине, вул. Кірова, 25
Довідник організацій, які надають допомогу
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Телефон : (06462) 2-25-51; 050-548-00-38
Кремінський РВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 92900 пл. Кооперативна, 12 м. Кремінна
Телефон (06454) 2-10-19; 066-804-64-94
Марківський РВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 92400 смт. Марківка, вул. Леніна, 27,
Телефон чергової частини: (06464) 9-13-93; 050-999-07-94
Міловський РВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 92500 пров. Партизанський 3, смт. Мілове
Телефон (06465) 2-17-00;095-552-15-54; 096-048-15-29
Новоайдарський РВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 93050 смт. Новоайдар вул. Банківька, 19
Телефон (06445) 9-44-87; 097-152-94-10; 099-054-03-42
Новопсковський РВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 92303 смт. Новопсков вул. Пролетарська, 20
Телефон (06463) 2 -13-32; 095-947-48-33; 097-734-03-60
Сватівський РВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 92600 м. Сватове вул. Леніна, 11,
Телефон (06471) 3-19-05; 050-707-27-78; 093-845-49-85; 068-156-17-93
Станично-Луганський РВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: Станично-Луганський район смт. Петрівка вул. Кірова 54
Телефон : 050-551-38-19; 098-316-73-32
Троїцький РВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 92100 смт. Троїцьке кв. Молодіжний, 28,
Телефон (06456) 2-19-45; 068-740-29-23
Попаснянський РВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 93330 м. Попасна вул. Водопровідна, 4
Телефон (06474) 2-82-77; 050-213-02-80; 093-886-74-13; 068-265-87-81
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Старобільський РВ ГУМВС України у Луганській області
Адреса: 92700 м. Старобільськ. вул Фрунзе, 20
Телефон (06461) 2-43-71; 066-164-51-55;
Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
Адреса: 93414 м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15б
Телефон: (+38 0645) 70-50-85 , Тел./Факс (+38 0645) 70-50-86
Е-mail: dszn_loga@i.ua
Луганський обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 91055, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 27
Телефон: (0642) тел/факс 52-65-01, 58-18-13
Антрацитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 94613, м. Антрацит, вул. Леніна, 44
Телефон: (06431) 3-61-18
E-mail: rauadm@an.lg.ua
Біловодський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 92800, смт Біловодськ, вул. Філоненка, 11
Телефон: (06466) тел/факс 2-02-51
E-mail: tssdsdm@bv.Ig.ukrtel.net
Білокуракинський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 92200, смт Білокуракине, вул. Кірова,8
Телефон: (06462) 2-17-05
E-mail: centrsdm@bk.Ig.ukrtel.net
Краснодонський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 94400, м. Краснодон, пл. Леніна, 3
Телефон: (06435) 2-23-75
E-mail: krcsssdm@kj.ukrtel.net
Кремінський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 94400, м. Кремінна, пл. Красна, 6
Телефон: (06435) 6-23-75
E-mail: css@krem.lg.ua

Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016

121

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Лутугинський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 92000, м. Лутугине, вул. Леніна, 83
Телефон: (06436) 2-36-78
Марківський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 92400, смт. Марківка, пл. Октябрська, 21
Телефон: (06464) 9-24-05,факс 9-18-56
E-mail: lutcssdm@ukrpost.net
Міловський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 92500, смт. Мілове, вул. Леніна, 40
Телефон: (06465) 9-12-77
Новоайдарський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 93500, смт. Новоайдар, вул. Тельмана, 2
Телефон: (06445) 9-14-35
E-mail: csssdm21@ukrpost.ua
Новопсковський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 92300, смт Новопсков, вул. Першотравнева, 1
Телефон: (06463) 2-10-78
E-mail: nprcsssdm@rambler.ru
Перевальський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 93400, м. Перевальськ, вул. З. Космодемянської,1
Телефон: (06441) 3-35-11
E-mail: pscsssdm@mail.ru
Попаснянський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 93300, м. Попасне, пл. Леніна, 2
Телефон: (06474) 3-13-89
Сватівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 92600, м. Сватове, пл. Радянська, 25
Телефон: (06471) 3-42-67
E-mail: ssnpop@mail.ru
Словяносербський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
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Адреса: 93700, смт. Слов’яносербськ, вул. Гагаріна, 36
Телефон: (06473) 9-32-62
E-mail: cssm@svs.Lg.ukrtel.net
Станично-Луганський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 93600, смт. Станично-Луганське, вул. Леніна, 25
Телефон: (06472) 2-11-56
E-mail: st_ rcsssdm@ukrpost.net
Старобільський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 92700, м. Старобільськ, вул. Комунарів, 35
Телефон: (06461) 2-05-71, 2-32-51
E-mail: srcsssdm@stb.lg.ua
Троїцький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 92100, смт Троїцьке, пр. Перемоги, 60
Телефон: (06456) 2-20-44
E-mail: cssdm@tr.ukrtel.net
Атрацитівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 94613, м. Антрацит, вул. Петровського, 49-Б
Телефон: (06431) 2-76-59
E-mail: centrgor@ukr.post.ua
Брянківський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 94100, м. Брянка, пл. Леніна, 9
Телефон: (06443) 5-54-94
Краснодонський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 94400, м. Краснодон, Мікроцентр, 3
Телефон: (06435) 6-62-97
E-mail: kmcsssdm@mail.ru
Краснолуцький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 94500, м. Красний Луч, вул. К. Маркса, 17
Телефон: (06432) 2-02-06, 2-02-07
E-mail: csssdm@kl.lg.ua
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Кіровський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 93800, м. Кіровськ, вул. Театральна, 1-Б
Телефон: (06446) 4-40-48
Луганський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 91055, м. Луганськ, вул.Пушкіна 8 каб 408-409
Телефон: (0642) 93-26-14,93-26-07
E-mail: lgcsssdm@bk.ru
Первомайський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 93200, м. Первомайськ, вул. Макаренко, 17
Телефон: (06455) 50-17-52
Ровеньківський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 91700, м. Ровеньки, сел.Чернігівське вул..Фрунзе,78
Телефон: (06433) 2-02-91
E-mail: cssdmrvn@rvn.lg.ukrtel.net
Рубіжанський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 93000, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Телефон: (06453) 7-15-79
E-mail: soc_centr@rutel.lg.ua
Свердловський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 94800, м. Свердловськ, вул. Енгельса, 45
Телефон: (06434) 2-21-78
E-mail: mcsssdm@skynet.lg.ua
Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 41
Телефон: (06452) 4-30-97
E-mail: centersdm@mail.ru
Стахановський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 94000, м. Стаханов, вул. Кірова, 30
Телефон: (06444) 4-15-16
E-mail: csssdm@st.ukrtel.net
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Суходільський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 94442, м. Суходільськ, вул. Д. Виставкіна, 21
Алчевський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 94207 м. Алчевськ,вул.Запорізька,161
Телефон: (06442) 9-10-68 9-10-85
E-mail: zuev@usr.al.lg.ua
Луганський обласний центр соціально-психологічної допомоги
Адреса: вул. Гагаріна, 36 Словяносербський р-н, с.м.т. Слов’яносербськ, Луганська 93700
Телефон: (6473) 9-30-54, (050) 997-17-05
E-mail: locspp28lk@list.ru
Послуги: приймає осіб у віці від 18 до 35 років, які перебувають у кризовій ситуації, зазнали
різних форм насилля: фізичного, сексуального, психологічного, стали жертвами торгівлі людьми,
тощо. Зараховує до Центру осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на підставі
особистої заяви або за письмовим направленням структурного підрозділу облдержадміністрації
чи обласної ради за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на підставі
наказу директора Центру. Прийняття осіб та надання їм необхідної допомоги здійснюється
Центром цілодобово. Максимальний термін перебування особи у Центрі становить 90 діб на рік.
Служба у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації
Адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32
Телефон: (06452) 4-01-25
E-mail: ssdloga@ukr.net

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській області
Адреса: вул. Луначарського, 73, смт Мілове, 92500, Україна
Телефон: 0-891-20 00 71, 063 566 51 76, 067 42 36 858, 095 75 25 760
E-mail: office.luhansk@legalaid.gov.ua
Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Кремінський район, Попаснянський район, Лисичанськ,
Рубіжне, Сєвєродонецьк
Адреса: 93412 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул Гоголя, буд.24
Телефон: 0-800-21-31-03, 099 526 48 54, (6452) 4-25-43
E-mail: syevyerodonetsk.luhansk@legalaid.gov.ua
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Старобільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Біловодський район, Білокуракинський район, Марківський
район, Міловський район, Новоайдарський район, Новопсковський район,
Сватівський район, Станично-Луганський район, Старобільський район, Троїцький район
Луганської області.
Адреса: 92703 Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. Трудова, буд. 12
«а»
Телефон: 0-800-21-31-03; 099-296-18-21, 098-280-37-39; (6461) 2-46-46
E-mail: starobilsk.luhansk@legalaid.gov.ua
Міловський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Міловський район, Біловодський район, Станично-Луганський
район, Троїцький район Луганської області.
Адреса: 92500 Луганська обл., смт. Мілове, вул. Луначарського, 73
Телефон: 0-800-21-31-03
E-mail: milove.luhansk@legalaid.gov.ua
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Громадські організації
ГО «Центр «Жіночі перспективи»
Адреса: м. Львів, пр. Червоної Калини 36, офіс 315 (ТЦ «Шувар» верхній)
Телефон: 295-60-50, (моб.067 67407 70).
E-mail: women@women.lviv.ua
Сайт: http://www.women.lviv.ua
Послуги: захист прав жінок та дітей потерпілих від насильства в сім’ї та торгівлі людьми,
безкоштовні юридичні та психологічні консультації.
Благодійний фонд САЛЮС
Телефон: (032) 23-79-505
Директор: Служинська Олександра Богданівна
E-mail: salus@mail.lviv.ua
Сайт: http://www.salus.org.ua
Послуги: Медично-діагностичні та психотерапевтичні Послуги жінкам – жертвам насильства та
зґвалтувань.
Львівська міська громадська організація Центр духовної і психологічної підтримки та
взаємодопомоги “ДОРОГА”
Адреса: вул. Кульпарківська 160, м. Львів,
Телефон: (032) 292-52-92
E-mail: doroga.center@gmail.com
Послуги: Реабілітація наркозалежних в умовах стаціонарного реабілітаційного центру
-Консультування та терапевтична группа для близьких узалежнених
-Профілактика передачі ВІЛ/СНІД в ув’язненні
-Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених
-Сприяння ресоціалізації колишніх увязнених після звільнення
-Профілактика узалежнень та ВІЛ/СНІД серед підлітків групи ризику
-Навчання спеціалистів в галузі реабілітації наркозалежних
-Організація спортивних змагань та здорового відпочинку для колишніх клієнтів реабілітаційних
програм та їх близьких
-Організація та проведення досліджень серед вразливих до ВІЛ/СНІДу груп (СІН, засуджені,
підлітки групи ризику, тощо)

Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016

127

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Благодійний Фонд «Карітас Самбірсько-Дргобицької Єпархії Української Греко-Католицької
Церкви»
Адреса: вул. Чорновола, 4 м. Дрогобич, Львівська обл., Україна, 82100
Телефон: +38-03244-3-34-54
E-mail: sde.caritas@gmail.com
Послуги: Профілактика залежності від алкоголю і наркотиків; Консультування залежних від
алкоголю і наркотиків та членів їх родин, психологічна та духовна підтримка; Надання
інформації про хворобу залежності від алкоголю і наркотиків; Скерування у групи АА, АН;
Скерування у Реабілітаційний Центр для залежних від алкоголю і наркотиків «Назарет»;
Консультації надаємо усім бажаючим, залежним від алкоголю і наркотиків (в тому числі
ВІЛ/СНІД позитивним) та членам їх родин
Львівський регіональний центр соціальної адаптації
Адреса: м. Львів, вул. Личаківська 56
Телефон: (032) 275-10-51
E-mail: rcsa@txnet.com
Послуги:
1. Притулок-комуна для громадян, котрі повернулися з місць позбавлення волі (Львівська
область, м. Броди, Об’єкт 580
Мешканцям Притулку-комуни надаються такі Послуги:
 відновлення всіх необхідних документів;
 реєстрація за адресою м. Броди, Об’єкт 580;
 юридичні та психологічні консультації;
 допомога одягом та взуттям;
 курси електрогазозварників 2 розряду
 Харчування
 Забезпечення одягом та взуттям
 Медичне забезпечення
 Соціальний супровід
2. Львівське міське відділення соціальної адаптації для людей, які повернулися з місць
позбавлення волі
 Консультування юриста та психолога
 Допомога в поновленні документів
 Працевлаштування
3. Служба пошуку і повернення людей – жертв торгівлі людьми.
Служба отримує інформацію про жінок, які знаходяться за кордоном, від родичів та
друзів.
4.Консультаційний центр для жінок, що потерпають від насильства в сім’ї.
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Допомога, яка надається, включає в себе юридичне, психологічне, медичне, соціальне
консультування.
Громадська організація «Народна допомога»
Адреса: Вул. І. Франка, 69, Львів-Винники, Україна
Телефон: (032) 296-33-03
E-mail: lviv@nardop.org.ua
З червня 2010 року організація відкрила Кризовий центр для жінок.
Головне управління Національної поліції у Львівській області
Адреса: 79007, м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3
Телефон: (0322) 258-61-06, факс (0322) 275-23-80
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Львівській області
Галицький відділ поліції
Адреса: 79005, м. Львів, вул.. Мартовича, 2
Телефон: (032) 261 – 40 – 66
Залізничний відділ поліції
Адреса: 79005, м. Львів, вул.. Городоцька, 126
Телефон: (032) 261 – 40 – 66
Личаківський відділ поліції
Адреса: 79005, м. Львів, вул. Романчука, 18
Телефон: (032) 276 – 24 – 00
Сихівський відділ поліції
Адреса: 79005, м. Львів, просп. Червоної Калини, 109
Телефон: (032) 221- 02 – 99; (032) 221 – 56 – 40
Франківський відділ поліції
Адреса: 79044, м. Львів, вул. Чупринки, 65
Телефон: (032) 238 – 95 – 51
Пустомитівське відділення поліції
Адреса: Львівська область, Пустомити, вул. Шевченка, 1
Телефон: (067) 353-58-12, (230) 4-13-56, (032) 227-89-50
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Шевченківський відділ поліції
Адреса: 79007, м. Львів, вул. Кучера, 5
Телефон: (032) 255 – 42 -44
Дрогобицький відділ поліції
Адреса: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Стрийська, 22
Телефон: (03244) 2-37-02; 3-96-66
Бориславське відділення поліції
Адреса: вул. Володимира Великого, 30, м. Борислав, 82300.
Телефон: (03248) 5-09-02
Трускавецьке відділення поліції
Адреса: вул. Мазепи, 19 «а», 82200 м. Трускавець, Львівська область
Золочівський відділ поліції
Адреса: Львівська область, Золочів, вул. Шашкевича, 43
Телефон: (065) 4-22-73
Бродівське відділення поліції
Адреса: Львівська область, Броди, Майдан Свободи, 10
Телефон: (03266) 4-21-08
Перемишлянське відділення поліції
Адреса: Львівська область, Перемишляни, вул. Галицька, 29
Камянка-Бузький відділ поліції
Адреса: вул. Незалежності , 22, м. Кам’янка-Бузька, 80400
Телефон: (032)5-15-77
Буське відділення поліції
Адреса: Львівська область, Буськ, вул. Київська, 3
Телефон: (264) 2-16-38
Жовківське відділення поліції
Адреса: Львівська область, Жовква, вул. С. Бандери, 13
Телефон: (032) 21-302
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Яворівський відділ поліції
Адреса: Львівська область, Яворів, вул. Ів. Франка, 16
Телефон: (0259) 2-10-30
Городоцьке відділення поліції
Адреса: Львівська область, Городок, м-н Гайдамаків, 9
Телефон: (231) 30631
Мостиське відділення
Адреса: Львівська область, Мостиська, вул. Будзиновського, 6
Телефон: (234) 41-6-02, 41-5-80
Самбірський відділ поліції
Адреса: Львівська область, Самбір, вул. Степана Бандери, 4
Телефон: (03236) 3-32-10, 6-03-02
Старосамбірське відділення поліції
Адреса: вул. Л. Галицького , 41, м. Старий Самбір, 82000
Телефон: (03238) 21-6-68
Турківське відділення поліції
Адреса: Львівська область, Турка, вул. В. Стуса, 14
Телефон: (269) 3-13-93
Стрийський відділ поліції
Адреса: Львівська область, Стрий, вул. Драгоманова, 2
Телефон: (03245) 5-23-54
Жидачівське відділення поліції
Адреса: м. Жидачів, вул. Садова,4, Львівська область
Миколаївське відділення поліції
Адреса: Львівська область, Миколаїв, площа Ринок, 9
Телефон: (241) 51-333, 2-44-02
Сколівське відділення поліції
Адреса: Львівська область, Сколе, вул. І. Франка, 3
Телефон: (032) 2-13-41
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016

131

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Червоноградський відділ поліції
Адреса: вул. Св.Володимира, 8а, 80100 Червоноград
Телефон: (249)2-24-93
Радехівське відділення поліції
Адреса: Львівська область, Радехів, вул. Львівська, 9
Телефон: (03255) 2-12-02
Сокальське відділення поліції
Адреса: Львівська область, Сокаль, вул. Міцкевича, 9
Телефон: (03257) 2-22-54
Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації
Адреса: 79046, м. Львів, вул. Митрополита Андрея 10
Телефон: (032) 255-37-70
Львівський обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: м. Львів, вул Чайковського, 17
Телефон: (032) 261-09-42; 261-09-37
E-mail: locssm@ukr.net
Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 81100, м. Пустомити, вул. Грушевського, 11
Телефон: (03230) 2-00-40, (032) 227-88-63
E-mail: pustcssm@meta.ua
Радехівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 80200, м. Радехів, просп. Відродження,3
Телефон: (03255) 2-34-72
E-mail: radehivrcsssdm@ukr.net
Самбірський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 81400, м. Самбір, вул. Мазепи, 8, кім.2
Телефон: (03236) 3-21-10
E-mail: rsambir@ukr.net
Сколівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Довідник організацій, які надають допомогу
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Адреса: 82600, м. Сколе, майдан Незалежності,1
Телефон: (03251) 2-27-00, (03251) 2-13-36
E-mail: srcssm@ukr.net
Сокальський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 80000, м. Сокаль, вул. Шептицького, 89
Телефон: (03257) 7-30-09
E-mail: srcsssdm@ukr.net
Старосамбірський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 82000, м. Ст. Самбір, вул.Дашо,4
Телефон: (03238) 2-23-40
E-mail: strsrcssdm@ukrpost.ua
Стрийський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 82400, м. Стрий, вул. Гайдамацька,15
Телефон: (03245) 5-24-87, (03245) 5-25-61
E-mail: srcsssdm@telelan.com.ua
Стрийський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 82400, м. Стрий, вул. Гайдамацька,15
Телефон: (03245) 5-24-87, (03245) 5-25-61
E-mail: srcsssdm@telelan.com.ua
Турківський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 82500, м. Турка, вул. Січових Стрільців, 56
Телефон: (03269) 3-15-86; (03269)3-12-67
E-mail: turrcsssdm@ukr.net
Яворівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 81000, м. Яворів, вул. І. Франка, 8
Телефон: (03259) 2-11-74
E-mail: yavoriv-rcsssdm@meta.ua
Перемишлянський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 81200 м. Перемишляни, вул. Привокзальна,3, к.12
Телефон: (03263) 2-32-61
E-mail: prem_RCSSSDM@i.ua
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Мостиський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 81300 м. Мостиська, вул. Грушевського 22/56
Телефон: (03234) 4-11-58
E-mail: mrcsssdm@pochta.ru
Бродівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 80600 м. Броди, вул. Юридика, 2
Телефон: (03266) 2-79-25
E-mail: rcssm_br@ukr.net
Буський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м. Буськ, вул. Львівська,2
Телефон: (03264) 2-17-84
E-mail: busk-centr@ukrpost.ua
Городоцький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 81500 м. Городок, вул. Львівська, 38
Телефон: (03231) 32-183
E-mail: grcsssdm@ukr.net
Дрогобицький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 82100 м. Дрогобич вул. 22 Січня,26
Телефон: (03244) 3-99-91
E-mail: drcs@ukr.net
Жидачівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 81700 м. Жидачів вул. Шашкевича,2
Телефон: (03239) 3-10-96
E-mail: zhydachiv_rcsssdm@ukr.net
Жовківський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 80300 м. Жовква, вул. Львівська,40
Телефон: (03252) 6-14-03
E-mail: zrcsssdm@ukr.net
Золочівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 80700, м. Золочів, вул.Чорновола, 3
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Телефон: (03265) 4-24-55
E-mail: zrcssdm@ukr.net
Кам’янка-Бузький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 80400 м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 27
Телефон: (03254) 2-31-70
E-mail: kb-rcs@ukr.net
Миколаївський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 81600 м. Миколаїв, пл. Ринок,14
Телефон: (03241) 5-15-20
E-mail: mykolaivcycd@gmail.com
Червоноградський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 80105, м. Червоноград, вул.Миру, 5
Телефон: (03249) 2-40-75
E-mail: 4centre@ukr.net
Трускавецький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 82200, м. Трускавець, вул. Бориславська, 1
Телефон: (03247) 5-11-25; (03247)5-03-11
E-mail: trmcsssdm@ukr.net
Стрийський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 82400, м. Стрий, вул.Незалежності,11
Телефон: (03245) 5-31-96
Самбірський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м.Самбір, вул.Стебельського, 4
Телефон: (03236) 2-11-57
E-mail: msambir@ukr.net
Рудківський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м. Рудки, вул. Відродження, 1
Телефон: (03236) 45-509
Новокалинівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м. Новокалинів, пл. Авіації, 1а
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Телефон: (03236) 2-25-56
E-mail: nmcsssdm@rambler.ru
Новороздільський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: м. Новий Розділ, вул. Грушевського, буд. 24, каб. 10, 81652
Телефон: 03 (261) 3-12-12
E-mail: csssdmnr@gmail.com
Бориславський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 82300, м. Борислав, вул. Шевченка,11
Телефон: (03248) 4-27-07
E-mail: bcssm@ukr.net
Дрогобицький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Шолом Алейхема,1
Телефон: (03244) 2-24-56
Зимноводівський сільський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода
Телефон: (032) 295-78-98
Старояричіський сільський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: Кам’янка-Бузький р-н, с.Старий Яричів, вул Заводська, 2
Телефон: (03254) 6-45-34
Центр соціально психологічної допомоги у Львівській області
Адреса: 79057, м. Львів, вул. Коновальця, 103
Телефон: (032) 237-99-20, (032) 237-99-27
E-mail: cspd@ukr.net
Послуги:
психологічні,
соціально-побутові,
соціально-педагогічні,
соціально-медичні,
інформаційні, юридичні тощо. Заклад працює в режимі денного та цілодобового стаціонару.
Розрахований на 15 місць, термін перебування клієнтів не може перевищувати 90 діб.
Соціальний центр матері та дитини у Львівській області
Адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Шептицького, 7
Телефон: (03244) 1-01-43 (03244) 3-89-20
E-mail: сmdlviv@gmail.com
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Послуги: Центр створений для тимчасового перебування у ньому вагітних жінок на 7-9 місяці
вагітності та матерів із дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися в складних
життєвих обставинах, у зв’язку з чим виникає високий ризик розлучення матері та дитини,
загроза життю і здоров’ю матері чи дитини. Соціальний центр матері та дитини розрахований на
10 матерів та 10 дітей.
Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 79005, м. Львів, вул.Менделєєва,8
Телефон: (032) 244-47-15 (032) 244-47-16
E-mail: lmcss@lviv.farlep.net
Служба у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації
Адреса: 79008, м. Львів, вул. Валова, 31
Телефон: (032) 235-44-56
E-mail: susd_loda@ukr.net
Відділ у справах дітей Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
Адреса: 79008, Львів, пл. Ринок, 1
Телефон: (032) 235-40-40, (032) 297-58-83
E-mail: ditu-lviv@city-adm.lviv.ua

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області
Адреса: вул. Валова, 31, м. Львів, 79008, Україна
Телефон: 0891-20-00-72
Перший львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Перемишлянський район, Пустомитівський район, Яворівський
район, Галицький район міста Львова, Личаківський район міста Львова, Сихівський район міста
Львова
Адреса: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71
Телефон: (032) 237-08-09
E-mail: lviv1.lviv@legalaid.gov.ua
Другий львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Городоцький район, Жовківський район, Залізничний район міста
Львова, Шевченківський район міста Львова, Франківський район міста Львова
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Адреса: м. Львів, вул. Винниченка, 30
Телефон: (032) 255-65-71
E-mail: lviv2.lviv@legalaid.gov.ua
Самбірський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: місто Самбір, Мостиський район, Самбірський район, Старосамбірський
район, Турківський район
Адреса: м. Самбір, вул. Завокзальна, 1а
Телефон: (0236) 6-07-66
E-mail: sambir.lviv@legalaid.gov.ua
Буський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Бродівський район, Буський район, Золочівський район, Кам’янка-Бузький
район, Радехівський район
Адреса: м. Буськ, вул. Петрушевича, 8
Телефон: (264) 2-11-12
E-mail: busk.lviv@legalaid.gov.ua
Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Дрогобицький район, Миколаївський район, Жидачівський район, місто
Борислав, місто Дрогобич, місто Моршин, місто Новий Розділ, місто Стрий, місто Трускавець,
Сколівський район, Стрийський район
Адреса: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1А
Телефон: (0245) 7-02-43
E-mail: stryy.lviv@legalaid.gov.ua
Червоноградський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Сокальський район, місто Червоноград
Адреса: м. Червоноград, проспект Шевченка, 21
Телефон: (03249) 3-11-33
E-mail: chervonohrad.lviv@legalaid.gov.ua
Громадська правозахисна організація «Молоді правники»
Адреса: Ген. Чупринки, 130
Телефон: (0322) 39-03-82
Послуги: юридичні консультації, безкоштовні
Студентська юридична консультація юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка
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Адреса: вул. Січових Стрільців, 14, кімн. 211
Телефон: (0322)39-41-77
Обідня перерва: з 13.00 – 13.30
Послуги: юридичні консультації, безкоштовні
Студентська юридична консультація Комерційної академії
Адреса: пл. І. Франка, 68 (приміщення юр. фак.)
Телефон: (0322)44-40-27
Послуги: юридичні консультації (крім кримінальних справ) , безкоштовні
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Громадські організації
Миколаївський обласний благодійний фонд «Нове сторіччя»
Телефон: (0352) 52-57-05
E-mail: new.century@bk.ru
Послуги: психологічна та соціальна допомога
Молодіжна громадська організація «Молодих мам в Миколаївської області»
Адреса: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 52
E-mail: zvetochek_81@mail.ru
Послуги: психологічна та соціальна допомога
Благодійний фонд «САРОКА»
Адреса: м. Первомайськ, вул. Толстого, б.10, 55200
E-mail: natashasablina@mail.ru
Миколаївська міська громадська організація «Ініціатива»
Адреса: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 110/5
Телефон: +38 0512 37 63 34
E-mail: zigzag_udachi_75@mail.ru
Послуги: захист законних прав та інтересів соціально незахищених верств населення, а саме:
жінок, дітей, інвалідів, за допомогою реалізації інформаційних, просвітницьких, соціальних,
психологічних, культурних і правозахисних заходів.
Первомайська молодіжна громадська організація «Жіночий інформаційно-консультативний
центр «Ольвія»
Адреса: м. Первомайськ, вул. 9 Січня,34 -а
Телефон: 097 328 66 98
Головне управління Національної поліції у Миколаївській області
Адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5
Телефон: (0512) 53-12-00, факс (0512) 53-12-37
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Миколаївській області
Баштанський відділ поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області
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Адреса: м. Баштанка, вул. Карла Маркса, 5
Телефон (05158)2-71-56, 2-67-54
Братський відділ поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області
Адреса: 55401 смт. Братське, пров. Жовтневий, 13
Телефон (05131) 9-15-02
Єланецьке відділення Братського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській
області
Адреса: 55500, смт. Єланець,вул. Дзержинського, 14
Телефон (05159) 9-14-47
Арбузинське відділення Братського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській
області
Адреса: 55301, смт. Арбузинка, вул. Шевченка, 200,
Телефон (05132) 3-04-99
Врадіївський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області
Адреса: 56301смт. Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини,122,
Телефон (05135) 9-11-35
Доманівське відділення Врадіївського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській
області
Адреса: 56400смт. Доманівка вул. Леніна,31, Доманівський район,
Телефон (05152) 9-14-32
Кривоозерське відділення Врадіївського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській
області
Адреса: 55103 смт. Криве Озеро вул. Леніна, 72
Телефон (05133) 2-25-73
Центральний відділ поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області
Адреса: 54001 м. Миколаїв, вул. Декабристів, 8
Телефон 53-12-71,49-87-00,49-87-01
Вознесенський відділ поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області
Адреса: м. Вознесенськ вул. Жовтневої Революції, 24
Телефон (05134) 4-54-44
Довідник організацій, які надають допомогу
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Веселинівське відділення Вознесенського відділу поліції ГУ
Національної поліції в Миколаївській області
Адреса: смт. Веселинове, вул. Кірова, 3
Телефон : (05163) 2-11-34
Новоодеське відділення Вознесенського відділу поліції ГУ Національної
поліції в Миколаївській області
Адреса: м. Нова Одеса, вул. Жовтнева, 21
Телефон: (05167)2-13-02
Корабельний відділ поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області
Адреса: 54050 м. Миколаїв. вул. Янтарна, 64
Телефон (0512) 25-20-02, 25-30-55,53-13-35
Жовтневе відділення Корабельного відділу поліції ГУ Національної
поліції в Миколаївській області
Адреса: вул. Новозаводська 10-А, м. Миколаїв, 54056, Україна.
Телефон : (0512) 44-68-58
Очаківський відділ поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області
Адреса: м. Очаків вул. Чижикова, 90
Телефон (05154) 2-26-66
Миколаївське відділення Очаківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській
області
Адреса: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 164
Телефон (0512) 48-05-02
Березанське відділення Очаківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській
області
Адреса: вул.. Леніна 43, смт. Березанка, Миколаївської обл.,57400
Телефон (05153) 2-13-67
Заводський відділ поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області
Адреса: 54000 м. Миколаїв, вул. Біла, 44
Телефон (0512) 34-11-98, 53-13-31
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Інгульський відділ поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області
Адреса: м. Миколаїв, вул. 12 – та Повздовжня, 42-а, 54000
Телефон (0512) 21-61-11
Снігурівський відділ поліції ГУ НП в Миколаївській області
Адреса: вул. Суворова 13, м. Снігурівка Миколаївської області, 75300
Телефон (05162)3-13-38
Березнегуватське відділення Снігурівського відділу поліції ГУ
Миколаївській області
Адреса: смт. Березнегувате, вул. Перше Травня, 89
Телефон: (05168) 9-13-02

Національної поліції в

Первомайський відділ поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області
Адреса: 55213 Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Грушевського,29
Телефон (05161) 7-52-02, 0632825329
Южноукраїнське відділення Первомайського відділу поліції ГУ Національної поліції в
Миколаївській області
Адреса: 55000, м. Южноукраїнськ, вул. Спортивна, 3
Телефон : (05136) 2-54-00
Новобузький відділ поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області
Адреса: 55601,Миколаївська область, м. Новий Буг вул. Дзержинського, 6
Телефон: (0251) 9-16-61
Казанківське відділення Новобузького відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській
області
Адреса: 56000,смт. Казанка,: вул. Миру, 196,
Телефон: (05164) 9-15-09, 9-11-83
Департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації
Адреса: 54003 м. Миколаїв, вул. Акіма, 2
Телефон: (0512) 55-00-85, факс (0512) 24-90-79
Е-mail: sotszahist@mk.gov.ua
Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 43/5,
Довідник організацій, які надають допомогу
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Телефон: ( 512) 37-64-92, 37-67-07, факс 37-64-92,
Е-mail : socserv2008@yandex.ua
Арбузинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 55300, смт. Арбузинка, пл. Центральна, 18
Телефон: (0232) 3-16-86, факс (0232) 3-01-49
E-mail: acsssdm@ukr.net
Баштанський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 56100, смт. Баштанка, вул. Баштанської республіки, 41а
Телефон: (0258) 2-72-32, факс (0258)2-67-40
E-mail: bashtanka.rcsssdm@ukr.net
Березанський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 57400, смт. Березанка, вул. Леніна,48
Телефон: (0253)2-12-85, факс (0253)2-13-75
E-mail: ditusimia@ukr.net
Березнегуватський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 56200, смт. Березнегувате, вул. Леніна,1
Телефон: (0268)9-28-92, факс (0268)9-14-45
E-mail: berrcsm@ukr.net
Братський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 55400, смт. Братське, вул. Леніна,131
Телефон: (0231)9-11-80, факс (0231) 9-13-33
E-mail: bratskesssdm@ukr.net
Веселинівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 57000, смт. Веселинове, вул. Леніна, 14
Телефон: (0263)2-92-12, факс (0263)2-24-80
E-mail: rcsssdm-ves@ukr.net
Вознесенський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 56500, м. Вознесенськ, вул. Челюскінців,2
Телефон: (0234)2-23-45, факс(0234)4-23-87
E-mail: voznesensk.rcs@ukr.net
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Врадіївський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 56300, смт. Врадіївка, вул. Маяковського,91
Телефон: (0235)9-17-67, факс (0235)9-11-30
E-mail: vrad_cssdm@ukr.net
Доманівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 56400, смт. Доманівка, вул.Леніна,39а
Телефон: (0252)9-26-66, факс (0262)9-27-45
E-mail: drcsssdm@ukr.net
Єланецький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 55500, смт. Єланець, вул. Горького,15а
Телефон: (0259)9-15-05, факс (0259)9-14-09
E-mail: elanetskrcsssdm@ukr.net
Жовтневий районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 54050, пр. Жовтневий,328
Телефон: (0512)25-60-22, факс(0512)60-02-54
E-mail: zrcsssdm_2015@ukr.net
Казанівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 56000, смт. Казанка, вул. Миру,208
Телефон: (0264)9-19-60, факс (0264)9-12-59
E-mail: kazankarc@ukr.net
Кривоозерський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 55100, смт. Криве Озеро, Майдан Незалежності,1
Телефон: (0233)2-42-60, факс (0233)2-35-79
E-mail: molodcenterkroz@ukr.net
Миколаївський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 54036, м. Миколаїв, вул. Одеське шосе,18а
Телефон: (0512)48-05-67, факс(0512)48-05-47
E-mail: ssssv2007@online.ua
Новобузький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 55600, м. Новий Буг, вул. Гребенникова,1
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Телефон: (0251)9-28-30, факс (0251)9-15-02
E-mail: nbug.rcsssdm@ukr.net
Новоодеський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 56600, м. Нова Одеса, вул. Кухарєва,38
Телефон: (0267)2-10-08
E-mail: novoodesrcsssdm@ukr.net
Очаківський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 57500, м. Очаків, вул. Суворова,33
Телефон: (0254)2-41-44, факс(0254)3-00-60
E-mail: orcsssm777@ukr.net
Первомайський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 55213, м. Первомайськ, вул.Чкалова,12
Телефон: (0261)5-41-83
E-mail: prscccdm@ukr.net
Снігурський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 57300, смт. Снігурівка, вул. Леніна,72
Телефон: (0262)3-15-81, факс(0262)3-29-73
E-mail: snigcentr@ukr.net
Вознесенський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 56500, м. Вознесенськ, вул. Синякова, 8
Телефон: (0234)3-21-07
E-mail: vozmcsssdm@ukr.net
Миколаївський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 54001, м. Миколаїв, вул.Потьомкінська, 95 а
Телефон: (0512)47-94-73
E-mail: nik.soc.centre@ukr.net
Первомайський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 55200, м. Первомайськ, вул. Грушевського,10
Телефон: (0261)5-53-77, факс (0261)4-46-06
E-mail: pmzsssdm@ukr.net
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Очаківський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 57500, м. Очаків, пр. 50-років Жовтня, 7а
Телефон: (0254)3-00-17
E-mail: ochakovgrad@ukr.net
Южноукраїнський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 55002, м. Южноукраїнськ, бульвар Цвіточний,9
Телефон: (0236)2-56-24
E-mail: yucsssdm2012@ukr.net
Миколаївський обласний центр соціально-психологічної допомоги
Адреса: 56500, м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції,239
Телефон: (05134)5-30-42
E-mail: ppposvz@mail.ru
Послуги: надання допомоги сім’ям та громадянам, які опинилися у складних життєвих
обставинах, для сприяння їх якнайшвидшому поверненню до нормальних умов життєдіяльності.
Робота здійснюється в умовах цілодобового стаціонару, максимальний строк перебування в
якому становить 90 діб. Окрім того, надаються індивідуальні послуги та консультації по
телефону.
Миколаївський обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді
Адреса: 56500, комплекс будівель і споруд, 2 Бузька с/р,Вознесенський р-н
Телефон: (05134) 9-49-45
E-mail: MOCRNM@yandex.ru
Служба у справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації
Адреса: м. Миколаїв, вул. Наваринська,16
Телефон: (0512) 47-38-32
E-mail: opika@ssd.mk.gov.ua
Служба у справах дітей Миколаївської міської ради
Адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
Телефон: (0512) 37-32-20
E-mail: mykolayiv.ssd@gmail.com
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській
області
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Адреса: вул. Нікольська, 46, м. Миколаїв, 54001
Телефон: 0891-20-00-73
Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Арбузинський район, Братський район, Веселинівський район,
Вознесенський район, Врадіївський район, Доманівський район, Єланецький район,
Кривоозерський район, Первомайський район, місто Вознесенськ, місто Первомайськ, місто
Южноукраїнськ
Адреса: вул. Київська 26-А, м. Вознесенськ, 56501
Телефон: (05134) 3-25-14
E-mail: voznesensk.mykolaiv@legalaid.gov.ua
Перший Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Березанський район, Миколаївський район, Новоодеський
район, Очаківський район, місто Очаків, Заводський і Центральний райони міста Миколаєва
Адреса: вул. Образцова 4А/2, м. Миколаїв. 54020
Телефон: (073) 404 68 82; (099) 607 07 87; (067) 482 71 83
E-mail: mykolaiv1.mykolaiv@legalaid.gov.ua
Другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Баштанський район, Березнегуватський район, Жовтневий район,
Казанківський район, Новобузький район, Снігурівський район, Ленінський та Корабельний
райони міста Миколаєва.
Адреса: вул. Космонавтів 61, м. Миколаїв, 54056
Телефон: (0512) 44-54-60, (0512) 44- 54-61
E-mail: mykolaiv2.mykolaiv@legalaid.gov.ua
Юридична клініка “ЛОГОС” Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
університету «Україна»
Прийом громадян ведеться:
з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00 на кафедрі правознавства за адресою: м. Миколаїв,
ЗОШ №9;
щовівторка і четверга з 09:00 до 13:00 у приміщенні Управління соціального захисту населення
за адресою: м. Миколаїв, вул. Акіма, 4 (1 поверх).
Послуги: юридичні консультації у всіх галузях права безкоштовні
Юридична клініка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Адреса: 54000 м. Миколаїв, вул. Героїв Сталінграду, 9
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Телефон: (0512) 397323
E-mail: dmytro99@mail.ru
Послуги: надання юридичних консультацій у сфері цивільного, сімейного, трудового, житлового
права, права соціального забезпечення; у сфері захисту прав людини підготовка процесуальних
документів для розгляду справ у суді та заяв, скарг тощо до відповідних інстанцій, в окремих
випадках представництво інтересів клієнтів у суді.
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Громадські організації
Громадський Рух «Віра, Надія, Любов»
Адреса: м. Одеса, вул. Успенська 53
Телефон: 048 777 25 17
Гаряча лінія по попередженню домашнього насильства: 777-25-17
Гаряча лінія по попередженню торгівлі людьми: 63-33-39
E-mail: semikop@te.net.ua
Послуги: надання допомоги особам, які постраждали від насильства в сімї та торгівлі людьми.
Громадська організація «Жіночий клуб «ДІВА»
Адреса: м. Южне, вул. Приморська, 11/121
Телефон: 093-82-12-941
E-mail: polyakova1081@gmail.com
Громадська організація «Центр розвитку «СИНЕРГІЯ»
Адреса: 67633 Одеська обл., Біляївський район, с. Котовка, вул. Центральна, 11
E-mail: ngo.synergy.centre@gmail.com, melancholika@mail.ru, kovalyova@email.ua
Послуги: сприяння розбудові громадянського суспільства, – соціальний, правовий захист
громадян, – створення умов для всебічного розвитку особистості, незалежно від приналежності
до певних гендерно-вікових та соціальних груп.
Громадська організація «Молодіжний Центр Розвитку»
Адреса: вул. Фонтанська дорога,165, санаторій ім. Горького, клуб 2 поверх
Телефон: 048-704-89-83
E-mail: mcr-odessa@rambler.ru
Послуги: протидія насиллю, допомога ув’язненим жінкам, жінкам які звільнилися з місць
позбавлення волі, РКС, профілактика ВІЛ,СНІД, туберкульозу серед уразливих груп населення.
Головне управління Національної поліції у Одеській області
Адреса: 65014, м. Одеса вул. Єврейська, 12
Телефон: (048) 779-40-61, факс (048) 779-49-61
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції в Одеській області
Арцизький відділ поліції ГУНП в Одеській області
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Адреса: м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 29, 68404
Телефон: (04845) 3-11-72
Татарбунарське відділення Арцизького відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Карла Маркса, 15 м. Татарбунари Одеської області, 68100
Телефон: (04844)31685
Тарутинське відділення Арцизького відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Красна, 237,смт. Тарутине, 68500, Одеська область
Телефон: (04847) 3-12-83
Балтський відділ поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Леніна, 23, м. Балта, 66100
Телефон (04866) 2-28-02
Кодимське відділення Балтського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Леніна, 107, м. Кодима, Одеська обл., 66000
Телефон: (04867)-2-62-06
Любашівське відділення Балтського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Радянська,150, смт. Любашівка,66502
Телефон: (04864) 2-25-73
Савранське відділення Балтського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Миру, 59, смт. Савранське, 66200
Телефон: (04865) 3-11-84
Білгород-Дністровський відділ поліції ГУНП у Одеській області
Адреса: вул. Тимірязєва, 21, м.Білгород – Дністровський, 67700
Телефон: (04849)2-83-61
Саратське відділення Балтського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Карла Маркса, 42, смт. Сарата, Одеська область, 68200
Телефон: (04848) 2-14-75
Ізмаїльський відділ поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Радянської міліції, 27, 68600, м. Ізмаїл,
Телефон (04841) 7-53-59, 7-53-63
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Болградське відділення Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: пр. Леніна, 97, м. Болград, 68702
Телефон: (048)–464-23-73, 779-42-84
Кілійське відділення Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Леніна, 60, м. Кілія, 68300
Телефон: (04843) 4-22-60
Ренійське відділення Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Комсомольська, 131, м. Рені, 68800
Телефон: (04840) 4-15-85, 4-12-38
Київський у місті Одеса відділ поліції ГУНП в області
Адреса: вул. Академіка Філатова, 15-А, м. Одеса, 65080
Телефон: (048) 766-89-98
Таїровське відділення Київського у місті відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: м. Одеса, Люстдорфськадорога 170а, 65000
Комінтернівський відділ поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: смт. Комінтернівське Комінтернівського району вул. Грубніка, 33-б Одеської області ,
67500
Телефон: (04855) 9-10-84, 9-12-53, (048) 779-72-85
Березівське відділення Комінітерського відділу поліції ГУНПв Одеській області
Адреса: вул. Мічуріна, 3, 67300
Телефон: (048-56) 2-00-04, 2-00-02
Миколаївське відділення Комінітерського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Калініна, 54, смт. Миколаївка, 67000
Телефон: (04857) 2-23-66
Южненське відділення Комінітерського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Хіміків, 17, м. Южне, 65481
Телефон: (048) 750-74-01
Котовський відділ поліції ГУНП в Одеській області
Довідник організацій, які надають допомогу
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Адреса: вул. 50 років Жовтня,74, м. Котовськ, 66300
Телефон: (04862) 2-64-43
Ананьївське відділення Котовського відділу поліціїГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Незалежності, 4, 66400
Телефон: (04863) 2-12-04
Красноокнянське відділення Котовського відділу поліціїГУНП в Одеській області
Адреса: смт. Красні Окни, вул. Енгельса, 19, 67900, Одеська область
Телефон: (04861) 2-29-40
Малиновський у місті Одеса відділ поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: Ак. Філатова, 23-В м. Одеси, 65080
Телефон : (048) 765-75-27
Хмельницьке відділення поліції Малинівського у місті Одеса відділу поліції ГУНП в Одеській
області
Адреса: м. Одеса, вул. Мечникова 53, 65007
Овідіопольський відділ поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: смт. Овідіополь, вул. Берегова, 9, 67800
Телефон : 0675592488, 050-412-22-27, 3-15-90
Біляївське відділення Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Комінтерна 2, м. Біляївка,Одеської області
Телефон : (8252) 2-12-96
Авангардівське відділення Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: Одеська область, Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул. Базова20
Чорноморське відділення Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Хантадзе, 15 м. Чорноморськ, Одеської області, 68000
Телефон : (04868) 6-21-28
Приморський у місті Одеса відділ поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Грецька, 42, м. Одеса, 65026
Телефон : (048) 722-45-42
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Портофранківське відділення Приморського у місті Одеса відділу поліції ГУНП в Одеській
області
Адреса: м. Одеса, вул. Градоначальницька 12, 65029
Шевченківське відділення Приморського у місті Одеса відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: м. Одеса, вул. Канатна 101в, 65000
Роздільнянський відділ поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Червоноармійська, 5, м. Роздільна, 67400
Телефон : (04853) 5-04-42
Великомихайлівське відділення Роздільнянського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Ватутіна, 45, смт. Великомихайлівка, Одеської області, 67100
Телефон: (04859) 2-15-48
Іванівське відділення Роздільнянського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Леніна, 81, смт.Іванівка, 67200
Телефон: (048-54) 2-01-34
Фрунзівське відділення Роздільнянського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: Одеська область, смт. Фрунзівка, 66700
Телефон: (04860) 9-14-53
Ширяївське відділення Роздільнянського відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Леніна, 142, смт. Ширяєве, Ширяївського р-ну, Одеської області, 66800
Телефон: (048) 58 21-2-30
Суворовський у місті Одеса відділ поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: вул. Академіка Заболотного, 18-а, м. Одеса, 65117
Телефон : (048) 779-49-70
Хаджибеївське відділення Суворовського у місті Одеса відділу поліції ГУНП в Одеській області
Адреса: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва 31, 65003
Телефон: (04859) 2-15-48
Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення Одеської обласної державної
адміністрації
Адреса: 65007, м. Одеса, Проспект Шевченка, 4
Довідник організацій, які надають допомогу
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E-mail: uoz@odessa.gov.ua
Одеський обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83
Телефон: 725-85-21, 728-33-77, факс: 728-38-60
E-mail: odesa_ocsssdm@ukr.net
Ананьївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 66400 м. Ананьїв, вул. Карла Лібхнехта, 23
Телефон: (263) 2-28-09; 2-25-39ф.адм.;2-15-84-ф.
E-mail: ancsssdm@ mail.ru
Арцизький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 68400 м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 46
Телефон: (245) 3-11-92; 3-11-41ф.
E-mail: arciz_molod@mail.ru
Балтський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 66100 м. Балта, вул. Котовського, 193
Телефон: (266) 2-47-60; 2-10-58
E-mail: barcsssm@bigmir.net
Березівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 67300 м. Березівка, вул. К. Маркса, 5-а
Телефон: (256) 2-09-23; 2-13-74ф.адм.; 2-04-59ф
E-mail: bercsssdm@mail.ru
Білгород-Дністровський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 67700 м. Білгород-Дністровський, вул. Дзержинського,5
Телефон: (249) 2-34-70
E-mail: bdnrcsssdm@mail.ru
Біляївський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 67600 м. Біляївка, вул Мира,10
Телефон: (252) 2-19-65
E-mail: belcsssdm@ukr.net
Болградський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
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Адреса: 68702 м. Болград, вул. Георгія Трайкова,39
Телефон: (246) 4-36-04, 4-52-78
E-mail: bolcsssdm@mail.ru
Великомихайлівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 67100 с.м.т. Велико-Михайлівка, вул. Шкільна,40
Телефон: (259) 4-02-56; 2-15-44
E-mail: v.mih_rcsssdm@mail.ru
Іванівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 67200 с.м.т. Іванівка, вул. Леніна, 93
Телефон: (254) 2-01-66;3-14-97; 3-18-82
E-mail: alena3122@rambler.ru
Ізмаїльський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 68600 м. Ізмаїл, прос-к Суворова, 141 а
Телефон: (241) 7-54-47;2-66-87ф.;2-55-41ф
E-mail: sddizm@ya.ru
Кілійський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 68303 м.Кілія, вул.Леніна 44, к.42
Телефон: (243)4-28-03
E-mail: centre.kiliya@rambler.ru
Кодимський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 66000 м. Кодима, вул. Леніна 88, к.27
Телефон: (267) 2-65-61
E-mail: kodcsssdm@mail.ru
Комінітернівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 67500 с.м.т. Комінтернівське; пр-кт 40-річчя Визволення,2
Телефон: (255) 9 –19 – 23; 9-11-23ф.; 9-12-95
E-mail: komcsssdm@mail.ru
Котовський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 66300 м. Котовськ, вул. Старого Борисова,1
Телефон: (262) 3-80-71; 2-38-00ф
E-mail: kotovsk_rda@odessa.gov.ua
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Красноокнянський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 67900 с.м.т. Красні Окни вул. Горького, 8 к.1
Телефон: (261) 2-12-23
E-mail: krc_dm@mail.ru
Юбашівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 66500 с.м.т. Любашівка, вул. Радянська, 124
Телефон: (264) 2-27-91ф; 2-15-75ф.
E-mail: lrccccdm@ukr.net
Миколаївський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 67000 с.м.т. Миколаївка, вул.Леніна,71
Телефон: (257) 2-64-28;2-64-52ф
Овідіопольський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 67801 с.м.т. Овідіополь, вул. Т.Шевченка,169 каб.421
Телефон: (251) 3-11-81ф
E-mail: ssmrda@ovidiopol.net
Ренійський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 68800 м. Рені, вул. Комсомольська,157, к. 12
Телефон: (240) 4-52-89ф ;4-02-13ф.
E-mail: rrcsssdm@rambler.ru
Роздільнянський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 67400 м. Роздільна, вул.Леніна, 27
Телефон: (253) 5-03-81ф
E-mail: rcsssdm99@mail.ru
Савранський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 66200 с.м.т. Саврань, вул. Леніна, 9
Телефон: (265) 3-23-39; 3-13-40ф
E-mail: rtzcccdm@meta.ua
Саратський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 68200 с.м.т. Сарата, вул. Леніна, 84
Телефон: (248) 2- 22-75;2-15-45ф.
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E-mail: saratamolodeg@rambler.ru
Тарутинський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 68500 с.м.т. Тарутине, вул.Красна,185
Телефон: (247) 3-26-66 ф.; 3-21-83ф.
E-mail: trcccdm@mail.ru
Татарбунарський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 68100 м. Татарбунари, вул. К. Маркса, 36
Телефон: (244) 3-21-46 ф.
E-mail: tatcsssdm@ukr.net
Фрунзівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 66700 с.м.т. Фрунзівка, вул. Комсомольська, 59
Телефон: (260) 9-12-88
E-mail: Frcsssdm@ukr.net
Ширяївський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 66800 с.м.т.Ширяєво,вул.Ленина,125
Телефон: (258) 2-19-88
E-mail: rcsssdm@pochta.ru
Білгород-Дністровський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 67700, м. Білгород – Дністровський, вул. Леніна, 56
Телефон: (249) 3-56-83, 2-60-39ф.
E-mail: bdcssm@mail.ru
Ізмаїльський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 68600 м. Ізмаїл, пр-кт. Суворова, 62,каб.509
Телефон: (241) 7-24-07; 2-50-12ф.(адм.)
E-mail: izmcssm@mail.ru
Іллічівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 68001 м. Іллічівськ, вул. 1-го Травня, 3 к.609
Телефон: (268) 4-23-97, 2-42-07ф.
E-mail: il-csssdm@mail.ru
Котовський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
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потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016

158

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Адреса: 66300 м. Котовськ, вул. Заслонова, 6
Телефон: (262) 2-22-01ф;2-24-06ф
E-mail: petrkmcsssdm@mail.ru
Одеський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 27008 м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 7
Телефон: 784-92-67(65)ф.
Южненський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 65481 м. Южне, просп. Леніна, 16
Телефон: (04842) 2-43-98 ф. (2-13-77 тел. Довіри)
E-mail: ycssm@yuzhny.com
Комунальна установа «Обласний центр соціально-психологічної допомоги»
Адреса: м. Одеса, вул. Сортувальна , 34-а
Телефон: (048)718-68-22
E-mail: ocspd@ua.fm
Послуги: надання комплексної психологічної, соціально-педагогічної, соціально-медичної,
соціально-економічної допомоги молоді віком від 18-35 років, що перебувають у складних
життєвих обставинах, перенесли психологічні травми, стреси, зазнали насильства, в т.ч. у сім’ї,
сироти та особи позбавлені батьківського піклування що закінчили навчання у вузах і не мають
постійного місця перебування і засобів існування.
Комунальний заклад «Соціальний центр матері та дитини»
Адреса: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 47
Телефон: (048) 702-23-05
Послуги: надання допомоги молодим мамам, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Центр розрахований на одночасне цілодобове перебування в ньому 10 жінок, що знаходяться на
останніх місяцях вагітності, та матерів з дітьми віком до 18-ти місяців.
Служба у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації
Адреса: 65032, м. Одеса, пр-т Шевченка, 4
Телефон: (048) 728-35-44
E-mail: SlujbaDitei@odessa.gov.ua
Служба у справах дітей Одеської міської ради
Адреса: м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8, 65026
Телефон: (048) 724-80-54, 724-35-71
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E-mail: ssd@omr.odessa.ua
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Одеській області
Адреса: вул. Льва Толстого, 6, м. Одеса, 65023
Телефон: 0891-20-00-74, (048) 726-22-23
Перший одеський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Київський район міста Одеси, Білгород-Дністровський район
Одеської області, Овідіопольський район Одеської області, Біляївський район Одеської області,
місто Білгород-Дністровський Одеської області, місто Іллічівськ Одеської області, місто
Теплодар Одеської області
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 98, м. Одеса, Україна, 65005
Телефон: (048) 732-18-37, (048) 732-18-38
E-mail: odesa1.odesa@legalaid.gov.ua
Другий одеський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Приморський район міста Одеси, Малиновський район міста
Одеси
Адреса: вул. Коблевська, 40, м. Одеса, Україна, 65023
Телефон: (048) 726-14-45, (048) 726-14-44
E-mail: odesa2.odesa@legalaid.gov.ua
Третій одеський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Суворовський район міста Одеси, Березівський район Одеської області,
Комінтернівський район Одеської області, місто Южне Одеської області
Адреса: вул. Атамана Головатого, 1, м. Одеса, Україна, 65003
Телефон: (048) 723-19-09, (048) 723-19-29
E-mail: odesa3.odesa@legalaid.gov.ua
Арцизький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Арцизький район Одеської області, Саратський район Одеської області,
Тарутинський район Одеської області, Татарбунарський район Одеської області
Адреса: вул. Орджонікідзе, 46, м. Арциз, Одеська область, Україна, 68400
Телефон: (04845) 3-14-34
E-mail: artsyz.odesa@legalaid.gov.ua
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Ізмаїльський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Болградський район Одеської області, Ізмаїльський район Одеської області,
Кілійський район Одеської області, Ренійський район Одеської області, місто Ізмаїл Одеської
області
Адреса: пр-т Леніна, 2, м. Ізмаїл, Одеська область, Україна, 68600
Телефон: (04841) 5 95 09
E-mail: izmayil.odesa@legalaid.gov.ua
Котовський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Ананьївський район Одеської області, Балтський район Одеської області,
Кодимський район Одеської області, Котовський район Одеської області, Красноокнянський
район Одеської області, Любашівський район Одеської області, Миколаївський район Одеської
області, Савранський район Одеської області, Ширяївський район Одеської області, місто
Котовськ Одеської області
Адреса: вул. 50 років Жовтня, 194-а, м. Котовськ, Одеська область, Україна,66300
Телефон: (04862) 3-07-34, (04862) 3-06-56
E-mail: kotovsk.odesa@legalaid.gov.ua
Роздільнянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Великомихайлівський район Одеської області, Іванівський район Одеської
області, Роздільнянський район Одеської області, Фрунзівський район Одеської області
Адреса: вул. Привокзальна, 10-а, м. Роздільна, Одеська область, Україна, 67400
Телефон: (04853) 5-03-66, (04853) 5-04-43
E-mail: rozdilna.odesa@legalaid.gov.ua
Юридична клініка Національного університету «Одеська юридична академія»
Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 2.
Телефон: (048)777-27-61
E-mail: lawclinic@onua.edu.ua
Послуги: надання незахищеним верствам населення безкоштовної правової допомоги шляхом:
усного консультування з юридичних питань; складання процесуальних документів (позовних
заяв, скарг, клопотань тощо); підготовки відповідей у формі правових висновків на письмові
звернення громадян.
Юридична клініка Одеського державного університету внутрішніх справ
Адреса: м. Кіровоград, вул. Колгоспна, 73, каб. 106
Послуги: безкоштовна правова допомога шляхом надання усних та письмових консультацій
студентами – консультантами під керівництвом викладачів-кураторів: пенсіонерам; інвалідам;
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учасникам бойових дій; малозабезпеченим громадянам; багатодітним сім’ям; студентам;
одиноким матерям.
Юридична клініка «Lex in mare» Одеської національної морської академії
Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, 1 корпус, 1 поверх, каб. 120
E-mail: jurclinica@onma.edu.ua
Послуги: надання правової допомоги морякам, членам їх сімей, співробітникам та курсантам
Одеської національної морської академії;
надання громадянам соціально-незахищеної частини суспільства безоплатної правової
допомоги.
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Громадські організації
Пирятинська районна громадська організація «Жіночі ініціативи»
Адреса: м. Пирятин, вул. Леніна, 36, 37000
E-mail: irinapyriatyn@gmail.com pyriatynpravo@gmail.com
Послуги: юридична та психологічна допомога жінкам, які постраждали від насильства в сім’ї
Полтавська філія Суспільної служби України /Poltava branch of Public Service of Ukraine
Адреса: вул. Соборний майдан 15, м. Полтава, 36020
Телефон: +38 0532 500 647
E-mail: pfssu@i.ua
Послуги: курси для молоді – Розвиток особистих компетенцій. Курси з комп’ютерної
грамотності для жінок, безробітних, літніх людей. Навчання громадянським компетенціям та
новим інформаційним технологіям представників громадських організацій, виконавчої влади та
ОМС. Фасилітація діалогів для розв’язання конфліктних ситуацій.
Полтавська міська спілка жінок «Чураївна»
Адреса: м. Полтава, вул. Шевченко, 196
Телефон: (0532)65-45-43
E-mail: women-poltava@ukr.net
Послуги: Тренінги з фінансової грамотності, технологій успішних комунікацій, іміджу ділової
жінки, практик регуляції стресового стану, лідерства, засад менеджменту, маркетингу, бізнес
плануванню, формування команди, практик представлення та захисту жіночих людських прав
тощо.
Полтавський центр сім»ї «Родинний дім»
Адреса: вул. Баленка 11, кв.78
Телефон: 0504047273, 0532691739
E-mail: familycenter@mail.ru
Послуги: соціальна реабілітація потерпілих від торгівлі людьми і сімейного насильства,
проведення інформаційних кампаній відповідно тематики, тренінги, семінари, лекції, робота
«Телефону довіри».
Полтавська обласна громадська організація «Асоціація жінок Плеяда»
Адреса: 360002, Полтава, вул. Фрунзе 86а;
Телефон: (0532)56-55-14;
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E-mail: aswomen2@mail.ru
Послуги: економічний розвиток жінок, підтримка їх підприємницьких ініціатив; – попередження
насильства в сім’ї, протидія торгівлі людьми; – просування участі жінок у громадському та
політичному житті; – долання жіночої дискримінації на ринку праці; – досягнення гендерної
рівності у всіх сферах суспільного життя.
Громадська організація «Інститут гендерних трансформацій»
Адреса: м. Полтава. вул. Шевченко. 196
Телефон: (0532)65-45-43
E-mail: genderpoltava@rambler.ru
Послуги: сприяння створенню системи формування і розвитку громадянської активності з
метою забезпечення правових, гуманітарних, економічних, соціальних гарантій в питаннях
дотримання рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків, досягнення гендерної рівності,
покращення статусу жінок у суспільстві, задоволення та захист їх соціальних прав та законних
соціальних, економічних, творчих національно-культурних та інших суспільних інтересів.
Громадська організація «Об’єднання жінок-депутатів міста Полтави»
Адреса: 36004 м. Полтава проспект Вавілова13/42,кв.18
Телефон: (0532)500-647
E-mail: women-deputies@ukr.net
Послуги: надання методичної і практичної допомоги жінкам депутатам, членам об’єднання
досвіду, утворення мережі контактів між жінками-депутатами в районах міст.
Головне управління Національної поліції у Полтавській області
Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 83
Телефон: (0532) 56-22-33, (0532) 51-77-57
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Полтавській області
Полтавський відділ поліції ГУНП у Полтавській області
Адреса: м. Полтава, вул. Сковороди 2/б
Телефон : 0532-56-09-51, 0532-51-77-55
Відділення поліції №1 Полтавського відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 30
Телефон : 0532-56-65-87, 05322-51-77-28
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Відділення поліції №2 Полтавського відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 36020, м. Полтава, вул. Комсомольська, 16
Телефон : (0532)-56-24-68, 095-917-00-73
Полтавського районного відділення поліції ГУНП в Полтавській області
Адреса: вул. Луценка, 19а.
Телефон : (0532) 51-76-03
Кременчуцький відділ поліції ГУНП у Полтавській області
Адреса: 39600, м. Кременчук, вул. 29 вересня б.6
Телефон : 0536-74-29-28
Відділення поліції №1 Кременчуцького відділу ГУНП у Полтавській області
Відділення поліції №2 Кременчуцького відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 39800, м. Комсомольськ, вул. Добровольського, 6
Телефон : (05348) 2-12-11
Кременчуцьке районне відділення Кременчуцького відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 39600, м. Кременчук, вул. 60років Жовтня, 166
Телефон : 0532-51-79-11
Миргородський відділ поліції ГУНП у Полтавській області
Адреса: 37600, м. Миргород, вул.Я.Усика,34.
Телефон : 0532-51-78-90, 51-79-16
Великобагачанське відділення Миргородського відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 38000, смт.Велика Багачка, вул.Шевченка,103
Телефон : 0660929021
Диканське відділення Миргородського відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 38500, смт. Диканька, вул.Куйбишева,1
Телефон : 0532-51-79-05
Шишацьке відділення Миргородського відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 38000, смт.Шишаки, вул.Комсомольська,8.
Телефон : 0532-51-79-29, 09594308458
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Глобинський відділ поліції ГУНП у Полтавській області
Адреса: 39000, м. Глобине, вул. Леніна, 189
Телефон : 050-59-19-319
Решетилівське відділення Глобинського відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 38400, смт. Решетилівка, вул.Покровського,26/2
Телефон : 0532-51-79-24
Лубенський відділ поліції ГУНП у Полтавській області
Адреса: м. Лубни, в. Монастирська 4
Телефон : (053615)27-30
Гадяцький відділ поліції ГУНП у Полтавській області
Адреса: 37300, м. Гадяч, вул. Гетьманська, 10
Телефон : 0532-51-79-02
Зіньківське відділення Гадяцького відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 38100, м.Зіньків, вул.Леніна, 28
Телефон : 0532-51-79-06
Котелевське відділення Гадяцького відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 38600 смт. Котельва, вул. Берегова, 18
Телефон : 05350-2-15-06, 050-714-60-78
Кобеляцький відділ поліції ГУНП у Волинський області
Адреса: 39200, м. Кобеляки, вул. Шевченка, 17
Телефон : 0532-51-79-08
Новосанжарське відділення Кобеляцького відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 39300, смт. Нові Санжари, площа Перемоги,1
Телефон : (05344) 3-36-02
Козельщинське відділення Кобеляцького відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 39100, смт. Козельщина, вул. Радянська, 117
Телефон : 0532-31293, 099 2394619
Карлівський відділ поліції ГУНП у Полтавській області
Адреса: 39500, м. Карлівка, вул. Симоненка, 1
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Телефон : 0532-51-79-07
Машівське відділення Карлівського відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 39400, смт. Машівка, вул. Леніна, 154
Телефон : 0532-51-79-15
Чутівське відділення Карлівського відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 38800, смт.Чутове, вул.Жовтнева, 23-А.
Телефон : 0532-51-79-28
Гребінківський відділ поліції ГУНП у Полтавській області
Адреса: 37400, м.Гребінка, вул. Петровського,16
Телефон : 0532-51-79-04
Лохвицький відділ поліції ГУНП у Полтавській області
Адреса: 37200, м. Лохвиця, вул. Гоголя,19
Телефон : (0555) 777-40-22, 0532-51-79-13
Чорнухинське відділення Лохвицького відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 37100, смт. Чорнухи, вул. Комсомольська, 11
Телефон : 0532-51-79-27
Хорольський відділ поліції ГУНП у Полтавській області
Адреса: 37800, м. Хорол, вул.К.Маркса,80.
Телефон : 0532-51-79-26
Семенівське відділення Хорольського відділу ГУНП у Полтавській області
Адреса: 38200, Полтавська область, смт. Семенівка вул. Шевченка, 43
Телефон : (05341) 91-2-74
Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
Адреса: 36023, м. Полтава, вул.. Ціолковського, 47
Телефон: (0532) 68-12-32
E-mail: plsz@adm-pl.gov.ua
Полтавський обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: Жовтнева вулиця, 54, Полтава, Полтавська, 36000
Телефон: 05322 29411
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Полтавський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: вул. Шевченка 7, офіс 114, м. Полтава 36011
Телефон: (0532) 56-50-40, лінія довіри: (0532) 2-48-00
E-mail: plprcsssdm@ukr.net
Полтавський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: вул. Жовтнева 36, м. Полтава
Телефон: (0532) 56-20-52; 56-25-13.
Комунальний заклад «Центр Соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної
ради
Адреса: вул. Халтуріна, 5, м. Полтава, Полтавська 36000
Телефон: 05322 7-21-94 (факс), 7-31-04, 7-23-64
Послуги: надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та
інших видів допомоги.
Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації
Адреса: 36014, м. Полтава, вул. Жовтнева, 45, кім. 201
Телефон: (0532)56-97-93, (0532) 50-27-27
E-mail: slnepov@adm-pl.gov.ua
Служба у справах дітей Полтавської міської ради
Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36
Телефон: (0532) 2-57-29.
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області
Адреса: 36020, Україна, м. Полтава, вул. Фрунзе, 37/40
Телефон: (0532) 56-26-66
Перший Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський,
Котелевський, Машівський, Новосанжарський, Полтавський, Решетилівський, Чутівський,
Шишацький, м. Полтава
Адреса: 36011, Україна, м. Полтава, вул. Міщенка, 2 (вхід через арку)
Телефон: (0532) 50-27-22
E-mail: poltava1.poltava@legalaid.gov.ua
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Другий Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: М. Полтава
Адреса: 36020, Україна, м. Полтава, вул. Фрунзе, 37/40
Телефон: (0532) 56-02-88
E-mail: poltava2.poltava@legalaid.gov.ua
Кременчуцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Глобинський, Кобеляцький, Козельщенський, Кременчуцький,
Семенівський, м. Кременчук, м. Комсомольськ
Адреса: 39617, Україна, м. Кременчук, вул. Пролетарська, 54
Телефон: (05366) 3-00-38
E-mail: kremenchuk.poltava@legalaid.gov.ua
Лубенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Гадяцький, Гребінківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський,
Оржицький, Пирятинський, Хорольський, Чорнухинський, м. Лубни, м. Миргород
Адреса: 37500, м. Лубни, вул. Монастирська, 17 (в дворі суду)
Телефон: (МТС) 095 253 66 14 (LIFE) 063 996 27 61, (05361)77-479 – приймальня
E-mail: lubny.poltava@legalaid.gov.ua
Юридична клініка «Ваше право» Полтавського інституту Бізнесу
Адреса: м. Полтава, вул. Сінна, 7, кабінет 102 (І поверх)
Телефон: (0532) 50-81-05, (0532) 50-81-78
Послуги: консультування малозабезпечених верств населення; складання процесуальних
документів; організація виїздів в населенні пункти Полтавської області для надання
безкоштовної правової допомоги; проведення правороз’яснювальної роботи на підприємствах,
в установах та організаціях області: читання лекцій, практичних семінарів, виступи на правові
теми, участь у круглих столах.
Юридична клініка Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Адреса: 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 19/2
E-mail: ur-clinica_piep@ukr.net
Послуги: надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів
процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної
правової допомоги та медіації.
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Громадські організації
Рівненське обласне об’єднання громадян «Центр підтримки громадських ініціатив «ЧАЙКА»
Адреса: Рівне, вул. Д. Галицького ,16 , м. Рівне , 33018
Телефон: (0362) 23-34-57 , (0362) 23-43-48
Послуги: захист прав, подолання насилля проти жінок, психологічна і соціальна допомога
Благодійна місія «Віра, Надія, Любов»
Адреса: м. Дубно, в. З. Гайдай, б. 3, Рівненської обл.
Телефон: 099 2111 323
Послуги: Надання безкоштовних юридичних консультацій населенню, гуманітарна допомога
ГО «Психологічна служба Євромайдану»
Адреса: вулиця Словацького, 3А, каб. 2, Рівне, Рівненська область, Україна
Телефон: (095)662-60-06, (098)273-61-01, (093)598-37-33
Послуги: надання психологічної, юридичної допомоги
Благодійна організація «Фонд «Руєвит»
Адреса: вулиця Гагаріна 39, Рівне, Рівненська область, Україна
Телефон: (098)821-85-58
Послуги: забезпечення всім необхіднім воїнів в зоні АТО та надання психологічної, юридичної
допомоги демобілізованим воїнам АТО та їхнім сім’ям.
Рівне право
Адреса: вулиця Короленка 5, Рівне, Рівненська область
Телефон: (098)476-27-48, (095)056-33-78
Сайт: http://rivnepravo.com.ua
Послуги: об’єднання юристів та адвокатів
Центр допомоги учасникам АТО та демобілізованим
Адреса: м. Просвіти, 1, каб. 221(б), Рівне, Рівненська область
Телефон: (068)285-35-98
Сайт: http://ato.rv.ua/
Послуги: Надання правової допомоги
Громадська організація «Спілка учасників АТО та захисників Вітчизни»
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Адреса: Кузнецовськ, Рівненська область
Телефон: (096)001-98-87
Послуги: Надання правової та соціальної допомоги ветеранам АТО та їх родинам в
Кузнецовську.
Карітас-Дубно
Адреса: вулиця Пушкіна 1а, Дубно, Рівненська область, Україна
Телефон: (067)987-54-04
Сайт: http://www.caritasdubno.org.ua/
Послуги: Організація надає психологічну та духовну допомогу ветеранам АТО та їхнім сім’ям.
Головне управління НП у Рівненській області
Адреса: 33000, м. Рівне, вул. Хвильового, 2
Телефон: (0362) 22-15-06, факс (0362) 22-14-34
Дільничний пункт поліції №1
Адреса: 33028, м.Рівне, вул.Пластова, 29
Телефон: 0 (362) 67-94-48
Дільничний пункт поліції №10
Адреса: 33016, м.Рівне, вул.Є.Коновальця, 17 а
Телефон: 0 (362) 43-51-02
Дільничний пункт поліції №2
Адреса: 33028, м.Рівне, вул.Набережна, 8
Телефон: 0 (362) 26-46-43
Дільничний пункт поліції №3
Адреса: 33028, м.Рівне, вул.Кн.Ольги, 6
Телефон: 0 (362) 26-76-79
Дільничний пункт поліції №4
Адреса: 33023, м.Рівне, вул.Відінська, 3
Телефон: 0 (362) 67-94-49
Дільничний пункт поліції №5
Адреса: 33022, м.Рівне, вул.Гагаріна, 53 а
Телефон: 0 (362) 24-12-12
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Дільничний пункт поліції №6
Адреса: 33010, м.Рівне, вул.Дубенська, 46
Телефон: 0 (362) 63-14-08
Дільничний пункт поліції №7
Адреса: 33009, м.Рівне, пров.Робітничий, 2
Телефон: 0 (362) 67-94-50
Дільничний пункт поліції №8
Адреса: 33024, м.Рівне, вул.Вербова, 20
Телефон: 0 (3622) 5-62-80
Дільничний пункт поліції №9
Адреса: 33018, м.Рівне, вул.Відінська, 37
Телефон: 0 (362) 23-52-83
Дозвільна система Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області
Адреса: 33028, м.Рівне, вул.Пушкіна, 4 а
Телефон: 0 (362) 67-94-40
Кримінально-виконавча служба Рівненської області
Адреса: 33028, м.Рівне, вул.Словацького, 7
Телефон: 0 (362) 26-96-02, 26-37-41, 26-76-07
E-mail: product@rv.uar.net
Рівненське районне відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області
Адреса: 33001, м. Рівне, вул. Петра Могили, 41
Телефон: 0 (362) 26-15-87, 26-48-92
Рівненський відділ поліції ГУНП в Рівненській області
Адреса: 33028, м. Рівне, вул.Пушкіна, 4
Телефон: 0 (362) 67-94-01, 67-94-02
Сектор дільничних інспекторів поліції Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області
Адреса: 33028, м. Рівне, вул. Пушкіна, 4 а
Телефон: 0 (362) 67-94-26
Телефон довіри ГУНП в Рівненській області
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Адреса: 33000, м. Рівне
Телефон: 0 (362) 67-86-06

Дубенський відділ поліції ГУНП в Рівненській області
Адреса: 35600, м. Дубно, вул. Пекарська, 10
Телефон: 0 (3656) 3-27-02, 4-12-99
Костопільський відділ поліції ГУНП в Рівненській області
Адреса: 35000, м. Костопіль, вул. Коперніка, 15
Телефон: 0 (3657) 2-31-32, (097) 459-84-97
Кузнецовський відділ поліції ГУНП в Рівненській області
Адреса: 34400, м.Вараш, вул.Правика, 5
Телефон-факс: 0 (3636) 2-10-02
Острозький відділ поліції ГУНП в Рівненській області
Адреса: 35800, м.Острог, просп.Незалежності, 89
Телефон: (067) 363-55-47
Сарненський відділ поліції ГУНП в Рівненській області
Адреса: 34500, м. Сарни, вул. Демократична, 13
Телефон-факс:: 0 (3655) 3-40-57
Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 33001, Рівненська область, м. Рівне, вул. Дубенська, 71а
Телефон: (0362) 631865,(0362) 631865
E-mail: rocssm@ukr.net
Березнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 34600, Рівненська область, м.Березне,вул. Андріївська, 1
Телефон: (03653) 54042
Володимирецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 34300, Рівненська область, смт.Володимирець, вул.Соборна, 23
Телефон: (03634) 25259
Гощанський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
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Адреса: 35400, Рівненська область, смт. Гоща, вул. Шевченка, 2
Телефон: (03650) 21303
Демидівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 35200, Рівненська область, смт. Демидівка, пров.Новий,2
Телефон: (03637) 62027
Дубенський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Д. Галицького, 17
Телефон: (03656) 42979
Дубровицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 34100, Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 16
Телефон: (03658) 23400
Зарічненський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 34000, Рівненська область, смт. Зарічне, вул. Центральна, 3
Телефон: (03632) 30145
Здолбунівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 35700, Рівненська область, м. Здолбунів,вул. Грушевського, 14
Телефон: (03652) 25102
Корецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 34700, Рівненська область, м. Корець, пл. Центральна, 5
Телефон: (03651) 21350
Костопільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 35000, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Грушевського, 2
Телефон: (03657) 21077
Млинівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 35100, Рівненська область, смт. Млинів, вул. Народна, 12
Телефон: (03659) 64337
Острозький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 35800, Рівненська область, м. Острог, вул. Незалежності, 16
Телефон: (03654) 30541
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016

174

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

Радивилівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 35500, Рівненська область, м. Радивилів, вул. І.Франка, 13
Телефон: (03633) 43839
Рівненський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 33001, Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, 195
Телефон: (0362) 264824
Рокитнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 34200, Рівненська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності, 13
Телефон: (03635) 22458
Сарненський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Суворова, 8
Телефон: (03655) 35350
Дубенський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Драгоманова, 12
Телефон: (03656) 42480, (03656) 42145
Кузнецовський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 34400, Рівненська область, м. Кузнецовськ, м-н Будівельників, 3
Телефон: (03636) 34685
Острозький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 35800, Рівненська область, м. Острог, вул. вул.Кривоноса,32
Телефон: (03654) 30926
Рівненський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 33000, Рівненська область, м.Рівне, вул. Шевченка, 45
Телефон: (0362) 261782
Служба у справах дітей ОДА
Адреса: 33013, м. Рівне, майдан Просвіти, 2
Телефон: 69-51-99
E-mail: children@icc.rv.ua
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Служба у справах дітей Рівненської міської ради
Адреса: 33028, Рівне, вул. Соборна, 7
Телефон: +380 (362) 454075
Рівненський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: вул. Кавказька, 7, м. Рівне, 33013, Україна
Телефон: (0362) 46-01-09, (067)604-59-55
E-mail: office.rivne@legalaid.gov.ua
Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: вул. Кавказька 7, м. Рівне, Рівненська область, 33013
Телефон: (097) 313-20-44, (0362) 26-08-40
Сарненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: вул. Широка 22, м. Сарни, Рівненська область, 34503
Телефон: (067) 856-74-35
Дубенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: вул. Грушевського 171 б, м. Дубно, Рівненська область, 35604
Телефон: (097) 009-47-03
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Громадські організації
Сумське міське громадсько-молодіжне об’єднання «Міський Кризовий Центр»
Адреса: вул. Кооперативна,6 м. Суми 40030
Телефон: (0542) 78-18-10
E-mail: smkc@mail.ru svetykz@gmail.com
Послуги: консультації спеціалістів (психологи, юрист, адвокат, соціальний працівник, лікарі –
акушер-гінеколог, дерматовенеролог, лікар – педіатр); 2. Розробка та проведення семінарів,
тренінгів, консультацій (для інших НУО, органів влади, бізнес – структур); 3. Заняття у групах
підтримки; 4. Захист прав постраждалих у суді; 5. Телефонна лінія довіри; 6. Соціальна опіка (у
стадії розвитку); 7. Консультації on-line (перспектива розвитку).
Сумська обласна благодійна організація «Горлиця»
Адреса: вул. Августовська, 14-а, м. Суми 40007
Телефон: (0542) 33-11-85; 65-44-14
E-mail: center@ukrpost.net
Послуги: надання соціальної та матеріальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу; 2.
Реалізація ґендерної політики; 3. Розвиток та підтримка творчо обдарованих дітей та підлітків; 4.
Соціально-правовий захист материнства та дитинства; 5. Організація та проведення благодійних,
інформаційних акцій, фестивалів та конкурсів, лекцій та тренінгів.
Сумська міська жіноча молодіжна організація «Довіра МЕТ»
Адреса: вул. Кірова, 27, оф. 516, м. Суми 40030
Телефон: (0542) 27-31-82, 32-55-52
E-mail: dovira-met@mail.ru
Послуги: юридичні, соціальні психологічні послуги; 2. Організація груп взаємодопомоги; 3.
Гуманітарна допомога вихованцям інтернатів; 4. Розповсюдження інформації; 5. Робота гарячої
лінії «Довіра».
Сумська обласна громадська організація «Жіночі ініціативи»
Адреса: вул. Петропавлівська, 76, м. Суми 40030
Телефон: (0542) 22-53-38, 22-54-78
E-mail: Otsra-sumy@utel.net.ua
Послуги: консультації юристів та психологів; майстер-класи практиків в бізнесі; навчання на
комп’ютері молоді та студентів; висвітлення діяльності організації в СМІ через студентівжурналістів, які працюють в громадському прес-центрі при СОГО «Жіночі ініціативи».
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Сумська обласна організація Всеукраїнського жіночого об’єднання «Дія» громадська
організація зі спеціальним консультативним статусом при Раді з соціальних та економічних
питань при ООН
Адреса: вул. Кірова, 165/9 – 10, м. Суми 40001
Телефон: (0542) 62-69-73, 62-08-16
E-mail: rector@sspu.sumy.us
Послуги: дослідно-аналітична робота; експертно-консультаційна робота, просвітницьковихована робота; громадсько-політична робота; культурно-політична робота; міжнародна
робота.
Сумський міський ґендерний центр
Адреса: вул. Заливна, буд. 7, кв. 65, м. Суми 40035; вул. Д. Коротченка, буд. 21, кв. 64, м. Суми
40035
Телефон: (0542) 60-61-37
E-mail: gendersumi@ukr.net
Послуги: інформаційна допомога; консультативна допомога; освітня робота; проведення
ґендерної експертизи.
Сумський міський жіночий клуб «Любава»
Адреса: вул. Інтернаціоналістів, 12, кв. 14 м. Суми 40034
Телефон: (0542) 32-60-83
E-mail: chenar7@yahoo.com
Послуги: тренінги, лекції, бесіди з ґендерної тематики, тренінги «Культура здоров’я», «Культура
Успіху», «Культура Бізнесу». надання організаційно-консультативної допомоги молодим
підприємцям за програмою «Культура бізнесу».
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СВІТ РОДИНИ»
Адреса: м. Ромни, вул. Щорса, 28
Телефон: 0677525450
E-mail: okhrimenko.natali@yandex.ru
Послуги:
консультація сімейного психолога, школа «Шлюб на все життя» при РАГСе, школа
молодого подружжя «Совет да любовь», жіночий клуб «Гармония», тренінги та семінари для
безробітних жінок в центрі зайнятості.
Консультативний центр психологічної кризової служби
Адреса: Кузнечна вулиця, 2, Суми, Сумська область, Україна
Телефон: (098)363-67-02, (099)341-79-98
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Послуги: Центр психологічно-соціальної реабілітації надає консультативну допомогу учасникам
АТО та їх родинам.
Конотопське товариство споживачів і платників податків «Гідність»
Адреса: вулиця Професійна 3а с, Конотоп, Сумська область, Україна
Телефон: (050)307-21-02
E-mail: gidnist.sm@gmail.com
Послуги: Організація існує вже майже 20 років, надає різного типу і напрямку допомогу в місті.
Правова просвіта, правова допомога, правозахист, моніторинг діяльності і відкритості органів
влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, проведення соціологічних досліджень.
Центр соціально-правової допомоги учасникам антитерористичної операції
Адреса: вулиця Гагаріна 15, Суми, Сумська область, Україна
Телефон: (380)067-54-35, (380)955-17-74, (380)542-65-86
Послуги: Безкоштовна правова допомога учасникам АТО в отриманні пільг. Надання правової
консультації.
Громадська організація «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків
психотравмуючих подій»
Адреса: Кузнечна вулиця 2, Суми, Сумська область, Україна
Телефон: (050)613-80-37
Послуги: Індивідуальна і групова робота з переселенцями з Криму і Сходу, дорослими і дітьми;
Супровід членів сімей загиблих, в тому числі по телефону; Психологічна робота з пораненими в
госпіталях; Робота у складі мобільних бригад (на виїзді); Психологічна підтримка сімей учасників
бойових дій; Психологічна реабілітація учасників протестних подій, в тому числі з числа
заручників і які зазнали катувань.
Центр соціально-правової допомоги учасникам бойових дій та антитерорестичної операції
благодійного фонду «Сагасітас-Україна»
Адреса: вулиця Антонова 2, Суми, Сумська область, Україна
Телефон: (380)955-17-74, (380)675-43-52
Послуги: У приміщенні Сумської міської організації УСВА створено Центр соціально-правової
допомоги учасникам бойових дій та антитерористичної операції благодійного фонду
«САГАСІТАС-УКРАЇНА». Центр надає безоплатну правову допомогу ветеранам АТО.
Головне управління Національної поліції у Сумській області
Адреса: 40000, м. Суми, вул. Кондратьєва, 23
Телефон: (0542) 667-010, факс (0542) 66-74-40
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016

179

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Сумській області
Сумський відділ поліції ГУНП у Сумській області
Адреса: 40000 м. Суми, вул. Першотравнева, 21
Телефон : (0542) 61-17-92, 66-72-04, 66-72-05
Білопільске відділення Сумського відділу ГУНП у Сумській області
Адреса: 41800 м. Білопілля , вул. Леніна, 76
Телефон : (05443) 9-12-80
Сумське районне відділення Сумського відділу ГУНП у Сумській області
Адреса: 40009 м. Суми, пл. Голодомору, 11
Телефон : (0542) 66-77-75, 050 307 99 50
Глухівський міський відділ поліції ГУНП у Сумській області
Адреса: 41400 м. Глухів, вул. Спаська, 34
Телефон : (05444) 2-20-15
Кролевецьке відділення поліції Глухівського відділу ГУНП у Сумській області
Адреса: 41300 м. Кролевець, вул. Радянська, 21
Телефон : (05453) 9-53-39
Путивльське районне відділення Глухівського відділу ГУНП у Сумській області
Адреса: 41500 м. Путивль, вул. Кірова, 42
Телефон : (05442) 9-15-61
Конотопський відділ поліції ГУНП у Сумській області
Адреса: 41600 м. Конотоп, пр-т Миру, 14
Телефон : (247) 6-20-09
Буринське відділення Конотопського відділу ГУНП у Сумській області
Адреса: 41700 м. Буринь, вул. Дем»яна Бідного , 2
Телефон : (05454) 2-13-49
Лебединський міський відділ поліції ГУНП у Сумській області
Адреса: 42200 м. Лебедин, вул. Леніна, 12
Телефон : (05445) 2-02-21
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Липоводолинське відділення Лебединського відділу ГУНП у Сумській області
Адреса: 42500 смт. Л-Долина, вул.Леніна,14
Телефон : (252) 5-11-98
Охтирський міський відділ поліції ГУНП у Сумській області
Адреса: 42700 м. Охтирка, вул. Жовтнева, 29
Телефон : (05446) 2-33-44
Великописарівське відділення Охтирського відділу ГУНП у Сумській області
Адреса: 42800 м. В-Писарівка, вул. Леніна, 10
Телефон : (05457) 5-11-02
Краснопільське відділення Охтирського відділу ГУНП у Сумській області
Адреса: 42400 м. Краснопілля, вул. Мезенівська, 8
Телефон : (05459) 7-12-02
Тростянецьке відділення Охтирського відділу ГУНП у Сумській області
Адреса: 42600 м. Тростянець, вул. Горького,34
Телефон : (05458) 5-12-02
Роменський міський відділ поліції ГУНП у Сумській області
Адреса: 42000 м. Ромни, вул. Коржівська, 107
Телефон : (05448) 2-12-30, 2-12-31, 067 542 02 23
Недригайлівське відділення Роменського відділу ГУНП у Сумській області
Адреса: 42100 смт. Недригайлів, вул. Комінтерну,17
Телефон : (05455) 5-23-33
Шосткинський відділ поліції ГУНП у Сумській області
Адреса: 41100 м. Шостка, вул. К-Маркса, 67
Телефон : (05449) 2-14-47
Середино-Будське відділення Шосткинського відділу ГУНП у Сумській області
Адреса: 41000 м. С-Буда, вул. Вокзальна, 2
Телефон : (251) 9-14-52
Ямпільське відділення Шосткинського відділу ГУНП у Сумській області
Адреса: 41200 смт. Ямпіль, вул. Боженко, 15
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Телефон : (05456) 5-12-60
Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
Адреса: пров. 9 травня, 2, м. Суми, 40000
Телефон: (0542)60-02-08
E-mail: mail@dszn.sm.gov.ua
Сумський обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 40022, м.Суми, вул. Троїцька, 26
Телефон: (0542) 25-42-33
E-mail: soccm@ukr.net
Білопільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 41800, м. Білопілля, вул. Леніна, б.46
Телефон: (243) ф.9-11-82, 9-10-54, 9-81-95,
E-mail: bilop_rcsssdm@ukr.net
Буринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 41700, м. Буринь, вул. Свердлова, б.2
Телефон: (254) 2-17-21, ф. 2-15-04,
E-mail: bur_molody@sm.ukrtel.net
Великописарівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 42800, смт В.Писарівка, вул. Борців революції, б.1
Телефон: (257) 5-15-00,
E-mail: vp-centr@yandex.ua
Глухівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 41400, м Глухів, вул. Шевченка, б.4
Телефон: (244) 2-32-06 ф.2-31-03,
E-mail: gluchovrcccdm@meta.ua
Конотопський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 41600, м Конотоп, вул. Соборна, б.23
Телефон: (247) 6-31-61 ф. 2-35-18,
E-mail: krcm111@ukr.net
Краснопільській районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
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Адреса: 42400, смт Краснопілля, вул. Вокзальна, б.3
Телефон: (259) 7-16-83 ф.5-14-02,
E-mail: centr_krasn@ukr.net
Кролевецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 41300, м Кролевець, вул. Комуністична, б.15
Телефон: (253) 9-75-94 ф.5-15-75,
E-mail: kyzura@mail.ru
Лебединський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 42200, м Лебедин, вул. Сумська, б.12
Телефон: (245) 2-21-31 ф.2-19-88, 2-25-69,
E-mail: lrcssm@ukr.net
Липоводолинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 42500, смт Л.Долина, вул. Роменськаї, б.8
Телефон: (252) 5-14-38 ф.5-25-68, 5-11-91,
E-mail: rc.ld@yandex.ua
Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 42100, смт Недригайлів, вул. Щебетунів, б.7
Телефон: (255) 5-22-94 ф.5-12-00, 5-12-03, 5-25-07,
E-mail: nrcsssdm@sm.ukrtel.net
Охтирський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 42700, м Охтирка, вул. Київська, б.1
Телефон: (246) 4-10-06,
E-mail: oxtrcsssdm@ukr.net
Путивльський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 41500, м Путивль, вул. Першотравнева, б.84
Телефон: (242) 5-34-86,
E-mail: ptvl@sm.ukrtel.net
Роменський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 42000, м Ромни, вул. Коржівська, 5,
Телефон: (248) 5-28-01,
E-mail: rccm@ukr.net
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Середино-Будський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 41000, смт С. Буда, вул. Радянська, б.25
Телефон: (251) 7-27-04,
E-mail: sbssdm@ukr.net
Сумський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 40030, м Суми, вул. Іллінська, б.97
Телефон: (0542) 27-43-89, 61-17-05 ф.61-09-30,
E-mail: src2008@ukr.net
Тростянецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 42600, м Тростянець, вул. Л. Татаренка, б.4
Телефон: (258) 5-19-69,
E-mail: trccdm@gmail.com
Шосткинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 41100, м Шостка, вул. Горького, б.4
Телефон: (249) 4-27-21, ф.4-78-67,
E-mail: rcsssdmshostka@ukr.net
Ямпільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 41200, смт Ямпіль, бул. Ювілейний, б.1
Телефон: (256) 2-24-16, 2-22-62, ф.2-16-51,
E-mail: yampolcentr@rambler.ru
Глухівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 41400, м. Глухів, вул. Інститутська, б.22
Телефон: (244) 3-28-73, 2-61-16, 2-43-48, ф.3-27-56,
E-mail: mcsssdm@yandex.ua
Конотопський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 41600, м. Конотоп, площа Миру, б.8
Телефон: (247) 2-33-96,
E-mail: konotop-csssdm@yandex.ru
Лебединський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 42200, м. Лебедин, вул. Сумська, б.9А
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Телефон: (245) ф. 2-09-09,
E-mail: lebcssdm@ukrpost.ua
Охтирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 42700, м. Охтирка, вул. Петровського, б.17
Телефон: (246) ф. 4-15-00, 2-47-02,
E-mail: omcsdm@ukr.net
Роменський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 42000, м. Ромни, б-р Шевченко, б.8, к.40
Телефон: (248) ф.2-26-18, ф-2-14-85,
E-mail: csssdm1@rambler.ru
Сумський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 40000, м. Суми, вул. Н. Холодногорська, б.10
Телефон: 27-40-12, 27-22-05,
E-mail: centrsumy@ukr.net
Шосткинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 41100, м. Шостка, вул. Леніна, б.14
Телефон: (249) 4-03-03, ф. 2-24-96,
E-mail: centr-shostka@yandex.ru
Комунальний заклад «Центр Соціально-психологічної реабілітації дітей» Сумської обласної
ради
Адреса: 40031, м. Суми, вул. Ковпака, 37
Послуги: надання комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та
інших видів допомоги.
Служба у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації
Адреса: вул. Леваневського, 26, місто Суми, 40022
Телефон: (0542) 77-52-59, факс (0542) 77-52-82
E-mail: ODASSD@ukr.net
Служба у справах дітей Сумської міської ради
Адреса: м. Суми, майдан Незалежності, 2,
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області
Адреса: 40035, Україна, м. Суми, вул. Першотравнева, 29 (3-й поверх)
Телефон: (0542) 60-36-47
Конотопський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: м. Конотоп, Конотопський район, м. Буринь, Буринський район,
м. Ромни , Роменський район, Липово – Долинський, Недригайлівський райони Сумської області.
Адреса: 41615, м. Конотоп, вул. Братів Радченко, 43
Телефон: (05447) 6-23-47
E-mail: konotop.sumy@legalaid.gov.ua
Охтирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: м. Охтирка та Охтирський район, м. Тростянець та
Тростянецький район, м. Лебедин та Лебединський район, Великописарівський район Сумської
області.
Адреса: 42700, м. Охтирка, вул. Леніна, 13
Телефон: (05446) 4-22-23
E-mail: okhturka.sumy@legalaid.gov.ua
Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Сумський, Білопільський, Краснопільський райони Сумської області
Адреса: 40000, м. Суми, вул. Покровська 9/1.
Телефон: (0542) 66-51-08; 066-771-32-61; 098-380-69-38.
E-mail: sumy.sumy@legalaid.gov.ua
Шосткинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: м. Шостка та Шосткинський район, м. Середина – Буда та Середино –
Будський район, Ямпільський район, м. Глухів та Глухівський район, м. Кролевець та
Кролевецький район м. Путивль та Путивльський район Сумської області.
Адреса: 41100, м. Шостка, вул. Горького, 4.
Телефон: (05449) 7-30-94
E-mail: shostka.sumy@legalaid.gov.ua
Юридична клініка «Довіра» Лабораторії практичного права юридичного факультету Сумського
національного аграрного університету
Адреса: вул. Кірова, буд. 160, корпус 1, кім. 1, м. Суми, 40021.
Телефон: (0542) 78 76 42
E-mail: snaujurklinika@rambler.ru
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Юридична клініка «Правова допомога» Сумської філії Харківського національного університету
внутрішніх справ
Адреса: м. Суми, вул. Миру, буд. 24
Послуги: пошук нормативної бази для надання консультацій; складання апеляційної скарги;
складання касаційної скарги; роз’яснення порядку ліквідації та реорганізації підприємств;
порядок розлучення, та поділу майна; порядок відновлення соціальних пільг; складають скарги
на ім’я прокурора; складають позовні заяви; консультації з питань приватизації; багато інших
питань.
Юридична клініка Сумського державного університету
Адреса: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова,2, перший поверх Центрального корпусу
СумДУ
Телефон: 68 77 27
E-mail: yurklinika@yur.sumdu.edu.ua
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Громадські організації
Тернопільський міський жіночий клуб «Відродження нації»
Адреса: 46001м. Тернопіль, вул. Шевченка, 1
Телефон: (0352) 52-57-05
Послуги: консультування з питань міграції, протидії торгівлі людьми та попередження
насильства
Головне управління Національної поліції у Тернопільській області
Адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Валова, 11
Телефон: (0352) 27-12-58, факс (0352) 27-12-30
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Тернопільській області
Бережанський відділ поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 47500 м. Бережани, вул. С. Бандери, 8.
Телефон (03548) 2-12-45
Борщівське відділення поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 48700 м. Борщів, вул. І. Франка, 10
Телефон (03541) 2-11-45
Бучацьке відділення поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 48400 м. Бучач, вул. Міцкевича, 6.
Телефон (03544) 2-12-45
Гусятинське відділення поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 48200 смт. Гусятин, вул. Героїв Майдану, 7
Телефон (03557) 2-12-45
Заліщицьке відділення поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 48600 м. Заліщики, вул. С. Крушельницької, 25
Телефон (035 54) 2-12-45
Збаразьке відділення поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 47203 м. Збараж, вул. Б. Хмельницького, 24
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Телефон (03550) 2-12-45
Зборівське відділення поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 47201 м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 44
Телефон (03540) 2-12-45
Козівське відділення поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 47600 смт. Козова, вул. Січових Стрільців,2
Телефон (03547) 2-12-45
Кременецький відділ поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 47000 м. Кременець, вул. М. Драгоманова, 5
Телефон (03546) 2-22-45
Ланівецьке відділення поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 47400 м. Ланівці, вул. Волинська, 7
Телефон (03549) 2-12-45
Монастириське відділення поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 48300 м. Монастириська, вул. Гетьмана Сагайдачного, 2
Телефон (03555) 2-12-45
Підволочиський відділ поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 47800 смт. Підволочиськ, вул. Д. Галицького,112
Телефон: (03245) 5-23-54
Підгаєцьке відділення поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 48000 м. Підгайці, вул. А. Міцкевича, 8
Телефон: (03542) 2-12-45
Теребовлянський відділ поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 48100 м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, 13
Телефон: (03551) 2-12-45
Тернопільське районне відділення поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 46027 м. Тернопіль, вул. Степова, 45
Телефон: (0352) 43-61-09
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Чотківський відділ поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 48500 м. Чортків вул. І.Горбачевського,1
Телефон (03552) 2-12-45
Шумське відділення поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 47100 м. Шумськ, вул. Українська, 47
Телефон (03558) 2-12-45
Тернопільський відділ поліції ГУНП у Тернопільській області
Адреса: 46001, м. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка,10
Телефон (0352)27-11-70
Департамент соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації
Адреса: 46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського 8
Телефон: (0352) 522-151
Тернопільський обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: м. Тернопіль, 46001, вул. Шпитальна, 7, каб.67
Телефон: (0352) 22 03 95
E-mail: ternopil.ocsssdm@gmail.com
Бережанський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 47501 м. Бережани вул. Крута, 4
Телефон: (248) 2-18-58
E-mail: stssm@ukr.net
Борщівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 48702 м. Борщів вул. Шевченка, 20а
Телефон: (241) 2-27-98
E-mail: borcmd@mail.ru
Бучацький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 48400 м. Бучач вул. Галицька, 4
Телефон: (244) 2-18-58
E-mail: stssm@ukr.net
Гусятинський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 48201 смт. Гусятин вул. Суходільська, 7
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Телефон: (257) 2-10-64
E-mail: ssm_gus@ meta.ua
Заліщицький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 48600 м. Заліщики, вул. С. Бандери 15б, каб. 32
Телефон: (254) 2-16-62
E-mail: zcenter@meta.ua
Збаразький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 47302 м. Збараж вул. Грушевського, 18
Телефон: (250) 2-14-71
E-mail: zba_rcsssdm@ukr.net
Зборівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 47201 м. Зборів вул. Козацька, 3
Телефон: (240) 2-30-83
E-mail: zboriv_csssdm@mail.ru
Козівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 47600 смт. Козова вул. Грушевського, 38
Телефон: (247) 2-28-66
E-mail: kozova@ukr.net
Кременецький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 47003 м. Кременець вул. Шевченка, 56
Телефон: (246) 2-34-47
E-mail: krcsssdm@gmail.com
Лановецький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 47400 м. Ланівці вул. Незалежності, 4
Телефон: (249) 2-19-35
E-mail: Lancentr@ukr.net
Монастириський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 48300 м. Монастириська вул. Шевченка, 19
Телефон: (255) 2-12-21
E-mail: mcsssdm@ukr.net
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Підволочиський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 47800 сел. Підволочиськ, вул. Д. Галицького, 35, к.24
Телефон: (243) 2-22-54
E-mail: rcssm@bigmir.net
Підгаєцький районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 48000 м. Підгайці вул. Міцкевича, 24
Телефон: (242) 2-30-78
E-mail: Pidyayci.rcssdm@gmail.com
Теребовлянський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 48100 м. Теребовля, вул. Князя Василька, 104а
Телефон: (251) 2-11-73
E-mail: trcsssdm@mail.ru
Тернопільський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 46018 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1
Телефон: 51-29-36
E-mail: Tern_csssdm@ukr.net
Шумський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 47100 м. Шумськ, вул. Українська, 44
Телефон: (258) 2-16-23
E-mail: rcsssdm@shm.tr.ukrtel.net.
Чортківський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 23
Телефон: (252) 2-26-49
E-mail: simyal@cor.tr.ukrtel.net
Тернопільський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
Адреса: 46008, м. Тернопіль вул. Стадникової, 22
Телефон: 23-55-92
E-mail: tmcsssdm@ukr.net
Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги «Родина»
Адреса: вул. Коновальця, 18, м. Тернопіль, 4602
Телефон: (352) 28-79-29 (факс), (096) 224-86-78
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Послуги: надання допомоги сім’ям та громадянам, які опинилися у складних життєвих
обставинах, для сприяння їх якнайшвидшому поверненню до нормальних умов життєдіяльності.
Робота здійснюється в умовах цілодобового стаціонару, максимальний строк перебування в
якому становить 90 діб. Окрім того, надаються індивідуальні послуги та консультації по
телефону.
Служба у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації
Адреса: м. Тернопіль, 46021, вул. Грушевського, 8 каб. 327
Телефон: (0352) 52 63 63
E-mail: ssntoda@gmail.com
Служба у справах неповнолітніх та дітей Тернопільської міської ради
Адреса: м. Тернопіль, бульвар Шевченка,1, каб. №33.2,
Телефон: (0352) 40-41-64
E-mail: ssnd@i.ua
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській
області
Адреса: вул. За Рудкою, 33, оф. 603, м. Тернопіль, 46003
Телефон: 0891-20-00-72
Тернопільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Бережанський район Тернопільської області, Зборівський район
Тернопільської області, Козівський район Тернопільської області, Підволочиський район
Тернопільської області, Підгаєцький район Тернопільської області, Теребовлянський район
Тернопільської області, Тернопільський район Тернопільської області, місто Тернопіль
Адреса: вул. Шпитальна, 7, м. Тернопіль, 46000, Україна
Телефон: (0352) 52 15 20
E-mail: ternopil1.ternopil@legalaid.gov.ua
Кременецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Збаразький район Тернопільської області, Кременецький район
Тернопільської області, Лановецький район Тернопільської області, Шумський район
Тернопільської області, місто Кременець
Адреса: м вул. Шевченка, 59А, м. Кременець, 47000, Україна
Телефон: (03546) 2 52 33
E-mail: kremenets.ternopil@legalaid.gov.ua
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Чортківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Борщівський район Тернопільської області, Бучацький район Тернопільської
області, Гусятинський район Тернопільської області, Заліщицький район Тернопільської області,
Монастириський район Тернопільської області, Чортківський район Тернопільської області,
місто Чортків
Адреса: вул. Шевченка, 54, м. Чортків, 48500, Україна
Телефон: (03552) 2 09 50
E-mail: chortkiv.ternopil@legalaid.gov.ua
Юридична клініка Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола
Адреса: м. Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 15,
Телефон: 0966595477
Послуги: юридичні консультації у всіх галузях права безкоштовні
Юридична клініка Тернопільського національного економічного університету
Адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька 46, к. 320., 46005
E-mail: LC_TNEU@i.ua
Послуги: надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення
Тернопільська юридична клініка Тернопільської академії народного господарства
Адреса: 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 3а
Телефон: (0352) 533592
E-mail: Lawschool@ukr.net; Lawclinic_tane@list.ru
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Громадські організації
Харківський обласний ґендерний ресурсний центр
Адреса: м. Харків, пл. Свободи, 5 Держпром, 7-й під’їзд, 7-й поверх, кімн. 821
Телефон: (057) 700-94-37
Факс: (057) 700-94-37
Послуги: інформаційно-методична підтримка діяльності інституцій, що працюють у сфері
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії
домашньому насильству та торгівлі людьми; створення та постійне поповнення бази даних
експертів, бази даних, освіта, фемінізм, дослідження, жіночі студії (навчання з жіночих питань)
Громадська Організація «Харківське Жіноче Об’єднання «Сфера»
Адреса: Харків, вул. Харківських Дивізій, 6/1, кв. 42
Телефон: 093 324 47 01
Послуги: ативізм, освіта, фемінізм, дослідження, жіночі студії (навчання з жіночих питань)
Міжнародна громадська організація «Міжнародний фонд «Панна»
Адреса: пр-кт Перемоги, 59-15, Харків-61174
Телефон: (057) 338-93-75
Послуги: задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, культурних та
інших спільних інтересів своїх членів та сприяння розвитку особистості жінки в Україні
ГО «Асоціація багатодітних сімей «АММА»
Адреса: Харків, Харківська область, Україна вул. Дружби народів, б.203, цокольний поверх
Телефон: (063)492-53-98, (068)065-76-86
Сайт: http://amma.org.ua/
Послуги: Соціальна, психологічна, гуманітарна, культурно-просвітницька, правова Особлива
увага сім’ям і діткам учасників АТО

ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА
Адреса: вулиця Іванова 27 /4, Харків, Харківська область, Україна
Телефон: (057)700-67-72, (050)405-30-15
E-mail: khpg@org.net
Сайт: www.khpg.org
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Послуги: Первинний прийом: щодня, крім суботи і неділі з 10.00 до 18.00 Вторинний прийом
тільки за попереднім записом на первинному прийомі Адвокати. Надання юридичної допомоги
учасникам АТО, добровольцям та членам їх сімей з усіх питань.
Харківське відділення ГО «Психологічна кризова служба»
Адреса: Харків, Харківська область, Україна пл. Свободи, 7, гот. Харків, к.390
Телефон: (380)985-23-37, (050)325-87-75
Сайт: www.psyservice.org
Послуги: Безкоштовна психологічна допомога бійцям АТО та їх родинам, родинам загиблих,
волонтерам.
Центр психологічної допомоги «Крок назустріч»
Адреса: вулиця Полтавський Шлях, 188, Харків, Харківська область, Україна
Сайт: http://krokcenter.org/nashi-predstavnitstva
Послуги: кваліфікована команда волонтерів-психологів, яка надає безпосередню допомогу
постраждалим від бойових дій в АТО шляхом індивідуальних консультацій, у психологічних
групах, а також по Телефону та Skype.
Центр підтримки сімей учасників бойових дій в зоні АТО «Чекаймо тата разом»
Адреса: Харків, Харківська область, Україна
Телефон: (097)638-28-14
Послуги: соціалізація сімей, підтримка гармонійного стану дитини, мами, сім’ї , створення умов
та атмосфери, в якій відкриваються нові цілі, нові завдання та перспективи розвитку для всієї
родини
Чугуївська міськрайонна ГО «Чугуївська правозахисна група»
Адреса: Чугуїв, Харківська область, Україна вул. Рози Люксембург, 16-а.
Послуги: правозахисна діяльність
Юридична клініка Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого
Адреса: Харків, Харківська область, Україна вул. Пушкінська, 106, ауд. 104.
Сайт: http://www.legalclinic.com.ua/
Послуги: правозахисна діяльність
Харківська обласна го “Спілка ветеранів АТО”
Адреса: вулиця Пушкінська, 61, Харків, Харківська область, Україна
Телефон: (066)734-72-07, (063)827-44-54
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Послуги: забезпеченні захисту своїх політичних, економічних, соціальних прав, створення для
них належних умов для повноцінної реабілітації, працевлаштування та повернення до
нормального життя, наданню оздоровчої, медичної, психологічної та моральної допомоги
членам громадської організації, в першу чергу інвалідам АТО та сім’ям загиблих.
БФ «Сестра милосердя АТО»
Адреса: вулиця Культури, 5, Харків, Харківська область, Україна
Телефон: (097)515-66-34, (096)126-05-43
Сайт: http://www.sister-mercy.com.ua/
Послуги: допомога пораненим; 2. Допомога медичним закладам, військовим шпиталям; 3.
Допомога військовим, що повернулись із зони АТО. На базі фонду працює центр соціальнопсихологічної реабілітації учасників АТО, членів їх родин та волонтерів (м. Харків, вул.
Померки,70).
Благодійний фонд «Мир і порядок»
Адреса: Харків, Харківська область, Україна вул. Університетська, 9
Телефон: (096)303-77-49, (098)408-02-84
Сайт: http://mir-poryadok.org.ua
Послуги: соціальна, психологічна допомога, консультації, допомога в реабілітації, групові
програми, також – з родинами загиблих
Волонтерська група «Південний пост»
Адреса: Харків, Харківська область, Україна, Південний вокзал, 3 поверх
Телефон: (063)202-43-71
Послуги: інформаційна, гуманітарна, психологічна, організація відпочинку військових, які
повертаються з зони АТО
Development Foudation
Адреса: вулиця Танкопія, 35, Харків, Харківська область, Україна
Телефон: (097)370-05-42
Сайт: http://foundationdv.com
Послуги: надає правову допомогу учасникам АТО, добровольцям, членам їхніх сімей, в тому
числі через скайп..
ГО «Дикі волонтери Айдару»
Адреса: вулиця Котлова, 18, Харків, Харківська область, Україна
Телефон: (050)632-69-53
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Послуги: надання інформаційної підтримки, консультування, допомоги у пошуку фахівця щодо
конкретної проблеми.

ГО «Схід і Захід разом» Харків («Сізар-Україна»)
Адреса: вулиця Котлова 18, Харків, Харківська область, Україна
Телефон: (066)143-65-53, (093)737-55-65, (098)594-08-40
Послуги: надають військовим та добровольцям інформаційну підтримку, інформаційноконсультаційні послуги тощо.
Головне управління НП
Адреса: 61002 м. Харків, вул. Раднаркомівська, 5
Телефон: (057) 70-59-775
Територіальні підрозділи міста Харків: Київський ВП
Адреса: вул. Артема, 49, Харків, 61002
Телефон: чергової частини 057 700-43-04 , 057 705-99-14
Відділ поліції (м. Харків)
Адреса: вул. Наталі Ужвій, 82, Харків, 61195
Телефон: чергової частини 0572 65-44-85 , 0572 65-05-53
Відділення поліції з обслуговування ринку (м. Харків)
Адреса: м. Харків, на території торгівельного центру біля станції метро Академіка Барабашова,
Телефон: чергової частини: (057) 738-05-67
Жовтневий ВП
Адреса: пр. Постишева, 45, Харків, 61039
Телефон: чергової частини 057 370-21-25
Жовтневе міське відділення поліції
Адреса: пр. Ілліча, 77, Харків, 61020
Телефон: чергової частини 093-316-19-24
Холодногірський ВП
Адреса: вул. Маршала Маліновського, 1, Харків, 61052
Телефон: чергової частини 057 712-50-22
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Шевченківський ВП
Адреса: вул. Толбухіна, 103, Харків, 61051
Телефон: чергової частини 057 337-78-80
Шевченківський центральній відділ поліції ЦВМ
Адреса: вул. Ромена Ролана, 13, Харків, 61058
Телефон: чергової частини 057 705-12-19
Комінтернівський ВП
Адреса: пров. Балашовський, 12, Харків, 61001
Телефон: чергової частини 057 737-23-46
Комінтернівське міське ВП
Адреса: вул. Петра Слинька, 9, Харків, 61100
Телефон: чергової частини 0572 97-60-60 , 0572 97-60-25
Червонозаводський ВП
Адреса: пр. Гагаріна, 78, Харків, 61140
Телефон: чергової частини (057) 737-40-22
Московський ВП
Адреса: вул. Халтуріна, 30, Харків, 61038
Телефон: чергової частини 057 738-02-75
Салтівське відділення поліції
Адреса: пр. Тракторобудівників, 107Б, Харків, 61136
Телефон: чергової частини 0572 66-07-02 , 0572 64-08-31
Індустріальний районний відділ
Адреса: вул. Луі Пастера, 16А, Харків, 61075
Телефон: чергової частини 0572 93-31-15
Фрунзенський ВП
Адреса: вул. Невельська, 1/32, Харків, 61099
Телефон: чергової частини 0572 93-50-40
Фрунзенське ВП
Адреса: вул. Корчагінцев, 9А, Харків, 61171
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Телефон: чергової частини 057 711-90-50 , 057 711-90-90
Територіальні підрозділи Харківської області
Балаклійське відділ поліції ГУНП в Харківській області та підпорядковані йому відділення
Адреса: Харківська обл., 64200, м. Балаклея, вул. Жовтнева, 33,
Телефон: чергової частини 249 2-09-02, 249 2-09-08
Барвінківське відділення поліції Балаклійського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Харківській області
Адреса: Харківська обл., 64700, м. Барвінкове, вул. Богдана Хмельницького, 15,
Телефон: чергової частини 257 4-29-99, 257 4-20-04
Валківський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області
Адреса: Харківська обл., 63002, м. Валки, вул. Лаптєвих, 22,
Телефон: чергової частини 253 5-13-32, 253 5-11-33
Коломацький відділ поліції
Адреса: Харківська обл., 63100, смт. Коломак, вул. Леніна, 6
Телефон: чергової частини +38 266 5-61-97, +38 266 5-66-50
Богодухівське відділення поліції:
Адреса: Харківська обл., 62100, м. Богодухів, вул. Міліцейська, 9,
Телефон: чергової частини 258 3-21-02, 258 3-41-01
Краснокутське відділення поліції:
Адреса: Харківська обл., 62002, смт. Краснокутськ, вул. Леніна, 170
Телефон: чергової частини +38 256 3-14-71, +38 256 3-12-94
Дергачівський ВП:
Адреса: Харківська обл., 62300, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 10,
Телефон: чергової частини +38 263 2-08-88, +38 263 7-65-70
Козачолопанське селищне ВП:
Адреса: Харківська обл., 62319, Дергачевский р-н, смт. Козача Лопань, вул. Ворошилова, 1
Телефон: чергової частини +38 263 5-63-31 , +38 263 2-08-88
Солоницівський ВП:
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Адреса: Харківська обл., 62370, Дергачевский р-н, смт. Солоницевка, вул. Пушкіна, 25,
Телефон: чергової частини +38 263 7-22-15 , +38 263 7-32-93
Золочівське відділення поліції:
Адреса: Харківська обл., 62200, смт. Золочів, вул. Комсомольська, 26
Телефон: чергової частини (264) 5-14-33, (264) 5-06-55
Первомайське відділення поліції:
Адреса: Харківська обл., 64100, м. Первомайський, вул. Харківська, 1
Телефон: чергової частини +38 248 3-21-12, +38 248 3-20-40
Нововодолазьке відділення поліції
Адреса: Харківська обл., 63200, смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського, 1
Телефон: чергової частини +38 240 4-20-02
Ізюмський відділ поліції:
Адреса: Харківська обл., 64300, м. Ізюм, пров. Георгіївський, 4,
Телефон: чергової частини 243 2-30-40, 243 2-10-33

Борівське відділення поліції Ізюмського відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Харківській області
Адреса: Адреса: Харківська обл., 63801, смт. Борова, вул. Червоноармійська, 1
Телефон: чергової частини 259 6-13-46, 259 6-12-41
Красноградський ВП
Адреса: Харківська обл., 63304, м. Красноград, вул. Лермонтова, 80
Телефон: чергової частини +38 244 7-82-91, +38 244 7-00-72
Зачепилівське відділення поліції
Адреса: Харківська обл., 64401, смт. Зачепилівка, вул. Свердлова, 5
Телефон: чергової частини +38 261 5-12-91, +38 261 5-11-71
Сахновщинське відділення поліції
Адреса: Харківська обл., 64501, смт. Сахновщина, вул. Поштова, 4
Телефон: чергової частини +38 262 2-13-63, +38 262 2-11-58
Куп’янський ВП
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Адреса: Харківська обл., 63700, м. Куп’янск, вул. Харківська, 14
Телефон: чергової частини +38 242 5-33-44, +38 242 5-62-38
Ківшарівське селищне відділення поліції
Адреса: Харківська обл.,63734, м.Куп’янск, сел.Ківшарівка, гуртожиток №2
Телефон: чергової частини +38 242 6-46-02, +38 242 6-43-22
Шевченківське відділення поліції
Адреса: Харківська обл., 63600, смт. Шевченкове, вул. Леніна, 31
Телефон: чергової частини +38 251 5-10-84, +38 251 5-16-89
Харківський ВП
Адреса: 62472, Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 211
Телефон: чергової частини +38 057 748-32-33, +38 057 748-73-50
Люботинський ВП
Адреса: 62433, Харківський р-н, м. Люботин, вул. Радянська, 34
Телефон: чергової частини +38 057 741-18-15, +38 057 741-15-53
Липецький ВП
Адреса: 62451, Харківський р-н, с. Жовтневе, вул. Першотравнева 1
Телефон: Чергової частини +38 057 747-12-02, 747-11-47
Зміївский ВП
Адреса: Харківська обл., 63400, м. Зміїв, вул. Кочури, 26,
Телефон: чергової частини +38 247 3-49-93, +38 247 3-49-92
Вовчанське ВП
Адреса: Харківська обл., 62500, м. Вовчанськ, вул. Дзержинського, 6,
Телефон: чергової частини +38 241 4-26-66, +38 241 4-34-82
Старосалтівське селищне відділення поліції
Адреса: Харківська обл., 62560, Вовчанський р-н, с. Старий Салтів, пров. Лазневий, 2,
Телефон: +38 241 6-11-02, +38 241 6-13-64
Адреса розташування пункту ДІМ:
м. Вовчанськ, вул. Дзержинського, 6. Тел.: (05741) 4-39-53 .

Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016

202

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Великобурлуцьке відділення Вовчанського відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Харківській області
Адреса: Харківська обл., 62600, смт Великий Бурлук, вул. Радянська, 55,
Телефон: чергової частини (05752) 5-25-91, (05752) 5-22-74
Перший Харківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: м. Харків, пр.Московський, 27
Телефон: (057) 731-69-15 (057) 731-69-10
E-mail: kharkiv1.kharkiv@legalaid.gov.ua
Другий Харківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: м.Харків, вул.Сумська, 4
E-mail: kharkiv2.kharkiv@legalaid.gov.ua
Третій Харківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: м.Харків, пр.Леніна, 56, оф.216
Телефон: (057) 340-00-66 , (057) 340-00-93
Валківській місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: 63002, Харківська область, Валківській район, м.Валки, пр.Леніна, 1
Телефон: 05753-61161, 05753-61155
Дергачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, площа Перемоги, 14
Телефон: (0263) 2-00-76 (0263) 2-00-94
Ізюмський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: Харківська область, Ізюмський район, вул.Соборна, 37
Телефон: 05743-58-0-52, 05743-58-1-18
Красноградський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: Харківська область, Красноградський район, м.Красноград, вул.Харківська, 70А
Телефон: (057) 44-7-19-38 , (057) 44-7-25-81
Куп’янський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: 63701, Харківська область, Куп’янський район, м.Куп’янск, вул.Садова, 4
E-mail: kupyansk.kharkiv@legalaid.gov.ua
Телефон: (057) 42-221-46
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Лозівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: 64600, Харківська обл., Лозівський район, м.Лозова, вул.Паризької Комуни, 4
Телефон: (05745)2-71-03, (05745)2-71-04
Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації
Адреса: м.Харків, Дзержинський р-н, майд. Свободи буд. 5
Телефон: 7156799
Харківський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 61022,м.Харків, м-н Свободи, 5, Держпром, 6 під., 9пов., к.47
Телефон: (057)757-08-94
Балаклійський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 64200, м. Балаклія,вул. Ростовцева, б. 4, к. 68,69,70
Телефон: (0-249) 2-07-38
Барвінківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 64703, м. Барвінкове, вул. Свердлова,1
Телефон: (0-257) 4-11-26
Близнюківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 64801, смт. Близнюки, вул. Комсомольська, 39
Телефон: (0254) 5-21-41
Богодухівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 62103, м. Богодухів, пл. Червона, 2
Телефон: (0-258) 3-45-65
Борівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 63801, смт. Борова, вул. Леніна, 1, к. 48
Телефон: (0-259) 6-12--49,6-15-82
Валківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 63002, м. Валки, вул. Жовтнева, 4, к. 3
Телефон: (0-253) 5-24-04
Вовчанський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Довідник організацій, які надають допомогу
потерпілим від насильства в сім’ї, червень 2016

204

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Адреса: 62504, м. Вовчанськ, вул. Леніна, 75
Телефон: (0-241) 4-49-85
Великобурлуцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 62602, смт. Великий Бурлук, вул. Радянська, 22-а
Телефон: (0-252) 5-49-06
Дворічанський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 62702, смт. Дворічна, пров. Спортивний, 14
Телефон: (0-250) 7-77-70
Дергачівський районний центр соціальних служб для сім’, дітей та молоді
Адреса: 62300, м. Дергачі, пл. Перемоги,1, кім. 224, 227
Телефон: (0-263) 2-04-85, 3-20-96
Зачепилівський районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
Адреса: 64401, селище Зачепилівка, вул. Свердлова 21
Телефон: (0-261) 5-12-30
Зміївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 63404, м. Зміїв, вул. Гагаріна, 2
Телефон: (0-247) 3-00-27
Золочівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 62203, смт. Золочів, пл. Леніна, 3, к. 18
Телефон: (0-264) 5-03-08
Ізюмський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 64300, м. Ізюм, вул. Соборна, 6
Телефон: (0-243) 2-11-29
Кегичівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 64003, смт. Кегичівка, вул.Волошина, 87
Телефон: (0-255) 3-22-50
Коломацький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 63100, смт. Коломак, вул. Леніна, 17
Телефон: (0-266) 5-66-87
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Красноградський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 63301, м. Красноград, 3 – м/р-н, Молодіжний центр
Телефон: (0-244) 7-91-47
Краснокутський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 62002, смт. Краснокутськ, вул. Карла Макса, 1
Телефон: (0-256) 3-25-55
Куп’янський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 63701, м. Куп’янськ, вул. Садова, 52
Телефон: (0-242) 2-21-25
Лозівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 64600, м. Лозова, вул. Лозовського,10-а
Телефон: (0-245) 2-33-78
Нововодолазький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 63200, смт. Нова Водолага, вул. Дзержинського, 6
Телефон: (0-240) 4-24-43
Печенізький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 62801, смт. Печеніги, вул. Леніна, 48
Телефон: (0-248) 6-18-20
Первомайський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 64100, м. Первомайський, вул. Леніна, 16, к. 3
Телефон: (0-265) 3-56-12
Сахновщинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 64501, смт. Сахновщина, вул. Шмідта, 10, к. 14, 11
Телефон: (0-262) 3-14-67
Харківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 61034, м. Харків, вул. Комсомольське шосе, 52, кім. 90
Телефон: (057) 370-70-17, 370-09-45
Чугуївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
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Адреса: 63503, м. Чугуїв, вул. Якіра, 32
Телефон: (0-246) 2-23-75
Шевченківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 63601, смт. Шевченкове, вул. Лермонтова, 7
Телефон: (0-251) 5-17-02
Ізюмський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 64300, м. Ізюм, вул. Фрунзе, 32, к. 5-а
Телефон: (0-243) 2-85-71
Куп’янський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 63701, м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6,кб. 412
Телефон: (0-242 ) 5-19-80
Лозівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 64606, м. Лозова, 3 м/р-н, 38, 1 під’їзд
Телефон: (0-245) 5-38-12
Люботинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 62433, м. Люботин, вул. Радянська, 26
Телефон: (057) 741-09-63
Первомайський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 64100, м. Первомайський, 1/2 мікрорайон, 56, офіс 3
Телефон: (0-248) 3-21-97
Чугуївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 63503, м. Чугуїв, вул. Кожедуба, 7-а, к.1
Телефон: (0-246) 2-33-45
Харківській міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра»
Адреса: 61022, м. Харків, м-н Свободи, 5, Держпром, 6 під., 6 пов
Телефон: (057) 705-61-63
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дзержинського районну м. Харкова
Адреса: 61166,м.Харків, пр.Леніна, 17-а,к. 110, 145
Телефон: (057) 702-11-36/702-55-54
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Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Жовтневого районну м. Харкова
Адреса: 61052,м. Харків, вул. Червоножовтнева, 35
Телефон: (057) 712-22-85/777-02-23
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Київського районну м. Харкова
Адреса: 61002,м.Харків, вул. Артема, 5
Телефон: (057) 700-52-85, 700-52-88
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Комінтернівського районну м. Харкова
Адреса: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 42, кім. 44-47
Телефон: (057) 725-26-86
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ленінського районну м. Харкова
Адреса: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 46, к. 1,2,3
Телефон: (057) 734-90-62
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Московського районну м. Харкова
Адреса: 61112, м. Харків, вул. Ейдемана, 3
Телефон: ( 057) 62-71-14, 62-51-35
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Орджонікідзевського районну м. Харкова
Адреса: 61007, м. Харків, вул. 2-ї П’ятирічки, 20/8
Телефон: (0572) 94-76-33
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Фрунзенського районну м. Харкова
Адреса: 61091, м. Харків, пр. Маршала Жукова,17
Телефон: (057) 392-46-70
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Червонозаводського районну м. Харкова
Адреса: 61050,м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 8
Телефон: (057) 732-93-38, 732-44-80
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Громадські організації
Херсонський обласний центр «Успішна жінка»
Адреса: вул. Чекістів 2, кім 18, м. Херсон 73000
Телефон: (0552) 42-35-66
Послуги: Захист прав, подолання насилля проти жінок, психологічна і соціальна допомога
Молодіжна організація «Нова генерація»
Адреса: 73000, м. Херсон, вул. Чекістів, 2
Телефон: (0552) 283748
Послуги : юридичні консультації, гендерна рівність
Благодійна Організація «Інша»
Адреса: м. Херсон, вул. Літвінова 46
Телефон: 0504949424
Послуги: дослідження, захист прав, подолання насилля проти жінок
Громадська організація «Інформаційно – освітній центр «За рівні права»
Адреса: м. Херсон, провулок Спартаківській 17 , офіс. 12 Поштова
Телефон: +38 0552 44 13 80
Послуги: захист прав, психологічна і соціальна допомога, здоров`я жінки
Центр допомоги учасникам АТО
Адреса: площа Свободи, 1, Херсон, Херсонська область, Україна
Телефон: (055)226-42-34, (080)050-40-77
Послуги: допомога в питаннях ветеранів, психологічна допомога, медична (допомога в
отриманні санітарно-лікувального відпочинку) , надає правову консультацію ветеранам АТО та їх
сімей. Працює цілодобова «гаряча» телефонна лінія для учасників АТО та їх сімей 0-800-50-40-77,
0552-26-42-34 (дзвінки безкоштовні)
Центр допомоги учасникам АТО
Адреса: вулиця Леніна 5, Генічеськ, Херсонська область, Україна
Телефон: (055)343-23-94
Послуги: Центр надає допомогу в різних напрямках. Має дружні ініціативи , при необхідності
перенаправляє на спеціалістів в питаннях.
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Центр допомоги учасникам АТО
Адреса: вулиця Гвардійська 24, Цюрупинськ, Херсонська область, Україна
Телефон: (099)094-63-68
Послуги: Центр займається питаннями соціального захисту та реабілітації учасників бойових дій.
Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я
Адреса: вулиця Фрунзе 2, Херсон, Херсонська область, Україна
Телефон: (099)137-94-60
Послуги: надання безкоштовної соціальної, медичної, правової та іншої всебічної допомоги
самотнім людям похилого віку, хворим, ветеранам війни та праці, інвалідам, дітям-сиротам,
багатодітним сім’ям, іншим категоріям населення, які потребують посиленої турботи
Представництво центру психологічної допомоги «Крок на зустріч».
Телефон: (380)504-94-95
Послуги: юридична та психологічна підтримка Для військовослужбовців -Для сімей
військовослужбовців -Для дітей військовослужбовців -Для сімей загиблих -Для сімей поранених Для волонтерів -Для працівників різних служб, задіяних в зоні АТО -Для вимушених переселенців
Громадська організація «Учасники АТО «Біла стріла»
Адреса: вулиця Піонерська 8, Нова Каховка, Херсонська область, Україна
Телефон: (099)290-31-23
Послуги: є забезпечення взаємодії між органами місцевого самоврядування, громадськими
об’єднаннями ветеранів війни, учасниками АТО. Організація надає допомогу при необхідності в
лікуванні, в питаннях соцзахисту та адаптації воїнів АТО.
Громадська організація «Всеукраїнська організація духовно- психологічної допомоги
учасникам АТО»
Адреса: площа Свободи, 1, Херсон, Херсонська область, Україна
Телефон: (099)204-02-00
Послуги: Організація надає психологічно духовну допомогу ветеранам і сім`ям ветеранів АТО.
ГО «Ветерани АТО – Зірка»
Адреса: Вулиця Суворова 29, Чистопілля, Херсонська область, Україна
Телефон: (066)784-64-70
Послуги: інформаційна підтримка військовослужбовців, захист прав і свобод учасників АТО та
їхніх сімей, а також допомога родинам загиблих героїв.
Всеукраїнський союз ветеранів АТО
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Адреса: Херсон, Херсонська область, Україна
Телефон: (067)603-40-65
Сайт: http://veterany-ato.com.ua/contacts.php
Послуги: організація надає допомогу ветеранам АТО і членам їх сімей, в юридичному,
правовому напрямах.
Головне управління Національної поліції в Херсонській області
Адреса: 73000, м. Херсон, вул. Кирова, 4
Телефон: (0552) 45-90-02, факс (0552) 26-63-41
Відділи поліції
Херсонський відділ поліції (м. Херсон)
Адреса: вул. Маяковського, 10, м. Херсон, 73000 (4-й поверх)
Телефон: 45-97-80; 22-33-02 або «102»
Комсомольське відділення поліції (м. Херсон)
Адреса: вул. Філатова, 30, м. Херсон, 73027
Телефон: 42-09-69; 45-95-02
Дніпровське відділення поліції (м. Херсон)
Адреса: ЗалаЕгерсег, 29, м. Херсон, 73008
Телефон: 45-92-78; 35-36-08
Білозерське відділення поліції (с. Білозерка)
Адреса: пров. Торгівельний, 7 смт. Білозерка, Херсонська обл., 75000
Телефон: (05547) 3-33-67
Відділення поліції у порту Херсон
Адреса: м. Херсон, вул. Петренко 23
Телефон: 48-12-30
Бериславський відділ поліції (м. Берислав)
Адреса: вул. Гоголя, 6, м. Берислав, Херсонська обл., 74300
Телефон: (246) 7-63-02
Генічеський відділ поліції (м. Генічеськ)
Адреса: 75500, м. Генічеськ, проспект Миру, 44.
Телефон: (05534) 3-22-72
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Новокаховський відділ поліції (м. Нова Каховка)
Адреса: вул. Дніпровська, 24, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900
Телефон: (249) 9-04-09
Каховський відділ поліції (м. Каховка)
Адреса: вул. Мелітопольська, 153, м. Каховка, Херсонська обл., 74800
Телефон: (236) 2-07-02
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Херсонській області
Адреса: вул. Перекопська, 169, м. Херсон, 73036, Україна
Телефон: 0891-20-00-81
E-mail: office.kherson@legalaid.gov.ua
Сайт: http://kherson.legalaid.gov.ua/ua
Адреси центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області:
Бериславський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: м. Берислав, вул. Рози Люксембург, 6а
Телефон: (068)-714-38-61; (066)-639-85-33
Голопристанський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Адреса: м. Гола Пристань, пров. Курортний, б. 7
Телефон: (05539) 2-10-91 / 2-10-96
Каховський місцевий центр з надання
Адреса: м. Каховка, вул. К. Маркса, 138
Телефон: (05536) 2-06-24 / 2-06-29

безоплатної

вторинної

правової

допомоги

Херсонський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової доп омоги
Адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 7
Телефон: (0552) 45-63-16 / 42-83-30
Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 73025, м. Херсон, вул. Комунарів, 11
Факс: (0552) 26-35-51
E-mail: kherson_ocsssdm@ukr.net
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Білозерський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 75000, смт Білозерка, вул. Михайлевського, 29
Факс: (05547) 33-0-72
E-mail: belcssdm@ukr.net
Бериславський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 74300, м. Берислав, вул. Луначарського, 10
Факс: (05546) 7-39-55
E-mail: berislavcsssdm@ukr.net
Великоолександрівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 74100, Велика Олександрівка, вул. Леніна, 147
Факс: (05532) 2-23-65
E-mail: velrzssm@ukr.net
Великолепетиський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 74502, смт Велика Лепетиха, вул. Куйбишева, 18
Факс: (05543) 2-22-70
E-mail: vlrcsssdm@ukr.net
Верхньорогачицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 74402, смт Верхній Рогачик, вул. Ювілейна, 47
Факс:(05545) 5-24-84
E-mail: vrogrcsssdm@gmail.com
Високопільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса:74000, смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 112
Факс: (05535) 2-18-87
E-mail: cssmvskpl@ukr.net
Генічеський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 75500, м. Генічеськ, вул. Володарського, 15
Факс: (05534) 3-23-92
E-mail: grcssdm@gmail.com
Голопристанський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 75600, м. Гола Пристань, вул. Карла Маркса, 18
Довідник організацій, які надають допомогу
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Факс: (05539) 2-14-48
E-mail: ccsssdm@ukr.net
Горностаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 74600, смт Горностаївка, вул. Торгова, 4
Факс: (05544) 4-23-06
E-mail: gor-rcsssdm@ukr.net
Іванівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 75401, смт Іванівка, вул. Крупської, 1
Факс: (05531) 3-10-52
E-mail: ivanivka_rcsssdm@ukr.net
Каланчацький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 75800, смт Каланчак, вул. Піонерська,14
Факс (05530) 3-13-90
E-mail: krcsssdm@ukr.net
Каховський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 74800, м. Каховка, вул. Карла Маркса, 103, каб. №234
Факс: (05536) 4-08-90
E-mail: kachovrcccdm@gmail.com
Нововоронцовський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 74200, смт Нововоронцовка, вул. Суворова, 4
Факс: (05533) 2-28-89
E-mail: nrcsssdm@gmail.com
Новотроїцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 75300, смт Новотроїцьке, вул. Леніна, 96
Факс: (05548) 5-15-40
E-mail: centrsssdmnt@ukr.net
Нижньосірогозький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 74701, смт Нижні Сірогози, вул. Петровського, 14
Факс: (05540) 2-14-59
E-mail: nserog.rcsssdm@ukr.net , nserog.rcsssdm@meta.ua
Скадовський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
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Адреса: 75700, м. Скадовськ, вул. Володарського, 32
Факс: (05537) 5-01-05
E-mail: skadcsssdm2@ukr.net
Цюрупинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 75100, м. Цюрупинськ (Олешки), вул. Гвардійська, 24
Факс: (05542) 4-51-56
E-mail: crcsssdm7676@gmail.com
Чаплинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 72200, смт Чаплинка, вул. Спартака, 12
Факс: (05538) 2-27-04
E-mail: centre_ssm_chaplrda@meta.ua
Каховський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 74800, м. Каховка, вул. Луначарського, 6
Факс: (05536) 2-01-00
E-mail: zentrs.kakhovka@ukr.net
Новокаховський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 74900, м. Нова Каховка, вул. Жовтнева, 5
Факс: (05549) 4-55-91
E-mail: centrnk@ukr.net
Херсонський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 73000, м. Херсон, вул. Суворова, 6
Факс: (0552) 46-15-96
E-mail: citycentkherson@gmail.com
Генічеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 75500, м. Генічеськ, вул. Воровського, 75
Факс: (05534) 3-69-46
E-mail: gmcsssdm@gmail.com
Служба у справах дітей
Адреса: 73000, м.Херсон, пл. Свободи, 1
Телефон: (0552) 49-20-79, факс (0552) 22-64-87
E-mail: ssd@khoda.gov.ua
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Громадські організації
Хмельницька міська жіноча рада – за майбутнє інвалідів «Благовість»
Адреса: 29000, м. Хмельницький вул.Проскурівська,56
Телефон: 0382-70-97-84
E-mail: smkc@mail.ru svetykz@gmail.com
Послуги: захист прав та інтересів дітей-інвалідів, та жінок-інвалідів з обмеженими фізичними
можливостями та членів їх сімей; створення жінкам та їх сім’ям рівних з іншими громадянами
можливостей брати участь у всіх сферах життя суспільства.
Хмельницька обласна громадська організація Подільський центр «Гендерна рада»
Адреса: Фактична: м. Хмельницький, вул. Грушевського, Юридична: 31310, Хмельницька область,
Хмельницький район, смт. Чорний острів, вул. Чехова, 13
Телефон: genderrada@mail.ru
Послуги: Активізація співпраці громади і влади з ініціювання та прискорення процесів реалізації
гендерної політики в сучасному українському суспільстві, підтримка та забезпечення гендерної
рівності в політичній, економічній, соціальній і гуманітарній сферах, просування жінок-лідерок на
всіх рівнях шляхом просвітницької, правозахисної, соціально-економічної та дослідницької
діяльності.
Обласний осередок громадської організації жінок-інвалідів «Донна»
Адреса: 29000 м. Хмельницький, вул. Зарічанська 18/2
Телефон: (0382) 70-62-80; (0382) 24-96-71
E-mail: lyalya26@ukr.net
Послуги: сприяння жінкам, що перенесли онкологічну операцію молочної залози, у соціальному
захисті, реабілітації, створенні необхідних умов одужання в умовах життєдіяльності. Діяльність
Осередку спрямована на: – реабілітацію, соціальний захист та створення необхідних умов для
одужання жінок, які перенесли операцію з раку молочної залози; – просвітницька робота серед
населення області.
Городоцька района громадська організація «Перлина»
Адреса: Хмельницька область, м.Городок, вул. Олеся Гончара, 59
Телефон: 038-51 (3-37-77), 038-51 (3-37-77)
E-mail: nela_posl@mail.ru, go_perlyna@ukr.net
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Послуги: залучення жінок міста та району до підвищення соціальної, громадської та ділової
активності, захист гендерних прав та свобод шляхом проведення просвітницьких компаній,
практичних акцій, тренінгів, семінарів.
Громадська організація “Співдружність громади”
Адреса: вул. Комінтерна 5, с. Онишківці Шепетівський р-н Хмельницька обл.
Телефон: (03840) 34971
E-mail: a.kharus2010@yandex.ua
Послуги: створення та організація роботи просвітницького центру здорового способу життя для
населення, в тому числі для жінок і молоді; – надання інформаційних, тренінгових послуг,
консультацій; – сприяти збереженню та відродженню народних традицій; – внесення проектів та
пропозицій до органів влади, місцевого самоврядування за результатами проведених в
соціальній сфері досліджень; – реалізація ділових контактів з ГО, фондами, у тому числі й
міжнародними.
Благодійний фонд «Волонтер поділля»
Адреса: вулиця Проскурівська 1, Хмельницький, Хмельницька область
Телефон: (096)512-24-11
Послуги: Окрім матеріально-технічної допомоги безпосередньо тим військовим, які наразі
перебувають на службі у зоні АТО, Фонд також надає безкоштовну юридичну допомогу
учасникам АТО, а також їхнім родинам (в тому числі, родинам загиблих): це не лише
консультації, а й повний супровід у всіх юридичних питаннях, допомога в оформленні
документів, матеріальної допомоги тощо. Фонд активно співпрацює з усіма військовими
частинами м. Хмельницький.
Спілка об’єднань громадян «Асоціація громадських організацій «Народна сила»
Адреса: вулиця Курчатова 6, Хмельницький, Хмельницька область
Телефон: (096)403-86-47
Послуги: Спілка об’єднує близько 40 громадських організацій (учасників і ветеранів АТО,
чорнобильців, дітей війни, колишніх військових та правоохоронців, представників релігій,
козацтва, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, журналістів, правозахисників та інших).
Головною метою створення Спілки було змінення життя людей і устрою міста на краще. З
початком АТО Спілка регулярно здійснює матеріально-технічну допомогу військовим частинам.
Юристи Спілки надають допомогу учасникам АТО в питаннях виділення землі, покращення
житлово-комунальних умов, оформлення документів і пільг тощо.
Хмельницька обласна громадська організація «Подільська правова ліга»
Адреса: провулок Пушкіна 1, Хмельницький, Хмельницька область
Довідник організацій, які надають допомогу
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Телефон: (038)272-01-95
Послуги: надає безоплатні юридичні консультації громадянам, віднесеним до цільової групи
організації (консультування відбуваються як в громадській приймальні організації, так і шляхом
проведення виїзних прийомів у селах Хмельницького району, а також в мережі Інтернет завдяки
порталу http://www.pravoonline.org.ua/ ); – безоплатно надає громадянам допомогу у складанні
заяв, скарг та пропозицій, які подаються до органів державної влади та місцевого
самоврядування; – безоплатно надає громадянам допомогу у складанні інформаційних запитів
до органів влади в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; – безоплатно
надає громадянам допомогу у складанні позовних заяв, заяв окремого провадження, інших
процесуальних документів з метою покращення права громадян на доступ до правосуддя; –
безоплатно здійснює представництво громадян у судах; – залучає адвокатів для надання
допомоги громадянам на засадах Pro bono; – проводить інформаційні та просвітницькі кампанії;
– бере участь у різноманітних коаліціях ОГС з метою більш ефективної реалізації та захисту прав
людини; – плідно співпрацює з місцевими органами державної влади, місцевого
самоврядування, ЗМІ в напрямку захисту прав людини.
Хмельницький обласний центр соціально-психологічної допомоги
Адреса: Хмельницький, Хмельницька область
Телефон: (038)274-64-72
Послуги: Центр надає психологічну, соціальну, медичну допомогу. Є 10 ліжко-місць, а також 20
місць денного стаціонару. У кризових ситуаціях Центр може прихистити терміном до 90 -та днів,
зокрема це стосується вимушених переселенців та жертв домашнього насильства.
Хмельницький осередок громадської організації «Асоціація фахівців з подолання наслідків
психотравмуючих подій «Простір»
Адреса: Молодіжна вулиця 2/3а, Хмельницький, Хмельницька область
Телефон: (380)382-72-61, (380)973-27-80
Послуги: В Організації працюють кризові психологи, які пройшли відповідну підготовку, а також
продовжують регулярно підвищувати свою кваліфікацію та поповнювати психологічний ресурс.
Ярмолинецька районна громадська організація «Правовий захист»
Адреса: вул.Базарна, 9, смт. Ярмолинці, Хмельницька область
Послуги: Відкрита безкоштовна кваліфікована допомога ветеранам АТО та сім’ям загиблих з
питань трудового, цивільного та адміністративного права. Також Організація здійснює
громадський контроль за дотримання чинного законодавства з метою запобігання корупції в
органах державної влади та місцевого самоврядування, моніторинг дотримання законності при
наданні учасникам АТО земельних ділянок, законодавства про працю, зокрема у питаннях
легалізації трудових відносин, оплати праці та інших соціальних виплат.
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Головне управління Національної поліції у Хмельницькій області
Адреса: 29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7
Телефон: (0382) 69-23-09, 69-22-11, 69-24-82
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області
Дунаєвецький відділ поліції ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: м. Дунаївці, вул. Колгоспна, 42
Телефон: 3-14-75, 3-18-78
Новоушицьке відділення Дунаєвицького відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: смт Нова Ушиця, вул. Українська, 3
Телефон: (03847) 21263
Городоцький відділ поліції ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 32000, Хмельницька область, м. Городок, вул. Червоний майдан, 3
Телефон: 3-15-40
Волочиське відділення поліції Городоцького відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: Хмельницька область, Волочиськ, вул. Слави, 12
Телефон: 3-44-02
Чемеровецьке відділення Городоцького відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: Хмельницька область, Чемерівці, вул. Першотравнева, 3
Телефон: (03859) 9-17-06
Камянець-Подільський відділ поліції ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 27
Телефон: (3849) 3-98-05
Камянець-Подільське районне відділення ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: Кам’янець-Подільський, вулиця Довга, 1
Телефон: (03849) 9-10-02, (03849) 9-10-92
Красилівський відділ поліції ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: Хмельницька область, Красилів, вул. М. Грушевського, 46
Телефон: 4-21-02
Довідник організацій, які надають допомогу
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Білогірське відділення Красилівського відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: Хмельницька область Білогірський район, 30200 смт. Білогір`я вул. І.Франка 26
Телефон: 0384121396
Теофільське відділення Красилівського відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: Хмельницька область, Теофіполь, вул. Леніна, 48-а
Телефон: (03844) 3-05-99
Летичівський відділ поліції ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 31500, смт. Летичів, вул. Івана Франка, 20
Телефон: 03857 20181
Деражнянське відділення Летичівського відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 32200, м. Деражня, Майдан Привокзальний, 6
Телефон: 2-14-10
Славутський відділ поліції ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 30000, Славута, вул.Дзержинського, 33
Нетішенське відділення Славутського відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 30100, м. Нетішин, вул. Енергетиків, 4
Ізяславське відділення Славутського відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 30300, м. Ізяслав, вул. Михайла Грушевського, 24
Старокостянтинівський відділ поліції ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 31100, Старокостянтинів, вул. Попова, 2
Старосинявське відділення Старокостянтинівського відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 31400, смт. Стара Синява, вул. Михайла Грушевського, 50
Хмельницький відділ поліції ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 29000, Хмельницький, вул. Пушкіна, 15
Зарічанське відділення Хмельницького відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: вул. Старокостянтинівське шоссе, 14
Телефон: 63-10-86
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Південно-Західне відділення Хмельницького відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: вул. Інститутська, 12/1
Телефон: 72-83-67
Хмельницьке районне відділення Хмельницького відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 29000, Хмельницький, вул. Пушкіна, 15
Шепетівський відділ поліції ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 30400, Шепетівка, вул. Валі Котика, 3
Полонське відділення Шепетівського відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 30500, Полонне, вул. Щорса, 6
Ярмолинецький відділ поліції ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 32100, смт. Ярмолинці, вул. Чапаєва, 65
Віньковецьке відділення Ярмолинецького відділу ГУНП у Хмельницькій області
Адреса: 32500, м. Віньківці, вул. Заславська, 15
Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації
Адреса: майдан Незалежності, 1, м. Хмельницький 29000
Телефон: (0382) 72-06-14
E-mail: depszn@hmsoczahist.adm-km.gov.ua
Хмельницький обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: м. Хмельницький, шосе Львівське 10
Телефон: (0382) 765558
Дунаєвицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 32400, м. Дунаївці, вул. Шевченко, 65
Телефон: (258) 3-12-56 моб.098 946 64 66
E-mail: dunrcsssdm@ukr.net
Деражнянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 32200, м. Деражня, вул. Миру, 13
Телефон: (256) 2-28-86 моб.067 599 36 71
E-mail: deragncccdm@ukr.net
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Городоцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 32000, м. Городок, вул. Шевченка, 20
Телефон: (251) 3-16-28 моб.097 472 35 00
E-mail: gorcsdm@ukr.net
Волочиський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 31200, м. Волочиськ, пл. Центральна, 1 вул.Незалежності,68
Телефон: (245) 4-09-19 моб.096 498 82 28; 050 720 55 05
E-mail: vol_rcsssdm@mail.ru
Віньковецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 32500, смт. Віньківці,вул.Соборної України, 15
Телефон: (246) 3-01-27 моб.068 042 77 16
E-mail: vincsssdm@ukr.net
Білогірський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 30200 смт. Білогір’я,вул.І.Франка, 2
Телефон: (241) 2-11-61 097 198 11 02
E-mail: bilcsssdm@gmail.com
Ізялавський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 30300, м. Ізяслав, вул.Шевченка,10
Телефон: (252) 4-21-38 моб.096 377 46 19
E-mail: rcsssdm00@mail.ru
Камянець-Подільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 32319, м.Кам.-Подільський, с. Жовтневе , вул. Матросова 30а
Телефон: (249) 9-68-58/9-62-32 моб.097 621 65 89; 097 891 21 76
E-mail: kprcsssdm@gmail.com
Красилівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 31000, м. Красилів, пл. Незалежності, 2
Телефон: (255)4-22-50 моб.097 431 75 77
E-mail: tamara_magmet@mail.ru; krrcssm@ukrpost.ua
Летичівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 31500, смт. Летичів,вул. Горького, 2/1
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Телефон: (257) 2-00-82 моб.067 457 99 22
E-mail: letrcsssdm@ukr.net
Новоушицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 32600, смт. Нова Ушиця,вул. Подільська, 17
Телефон: (247) 2-13-76; 2-14-80 моб.098 469 36 36
E-mail: cssm-nu@ukr.net
Полонський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 30500, м. Полонне, вул. Л.Українки, 114
Телефон: (243) 3-13-72 моб.067 492 32 29
E-mail: prcsssdm@bk.ru
Старокостянтинівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 31100,м. Cтароконстянтинів,вул. Острозького, 70
Телефон: (254) 3-24-77 моб.097 475 07 65
E-mail: strcsssdm@ukr.net
Старосинявський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 31400, смт. Стара Синява, вул.Грушевського, 62
Телефон: (250) 2-07-89 моб.98 480 70 11
E-mail: st_css@ukr.net

Славутський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 30000 м.Славута вул.Козацька, 40
Телефон: (242) 2-18-91 моб.067 364 14 94
E-mail: ov@ukrpost.ua
Теофіпольський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 30600, смт. Теофіполь, пл.Кооперативна, 5
Телефон: (244) 3-07-26 моб.097 967 40 72; 096 124 89 85
E-mail: tfmolod@ukr.net; tfmolod@gmail.com
Чемеровецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 31600, смт Чемерівці,вул. Кооперативна, 6
Телефон: (259) 9-18-86 моб.097 663 53 87
E-mail: chem_csm@meta.ua
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Хмельницький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 29016, м. Хмельницький,Кам’янецька 122/2 каб. 302
Телефон: (0382) 65-66-78 моб.097 902 79 22
E-mail: hmrcsssdm@ukr.net
Шепетівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 30400, м.Шепетівка вул. Героїв Небесної Сотні 47/57
Телефон: (240) 5-60-31 моб.098 493 40 88; 097 409 49 05
E-mail: shcsssdm@ukr.net
Ярмолинецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 32100, смт. Ярмолинці, вул.600-річчя Ярмолинець,1
Телефон: (253) 3-01-01 моб.096 404 73 13
E-mail: yarm.centr@gmail.com
Хмельницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: м. Хмельницький вул. Кам’янецька, 38
Телефон: (0382) 65-73-28; 65-78-78
E-mail: CSDM-hm@ukr.net
Шепетівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 30400, м. Шепетівка,вул.Островського,4
Телефон: (240) 4-16-23;4-01-71 моб. 067 104 98 42
E-mail: shmcsssdm@yandex.ru
Старокостянтинівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 31100, м. Старокостянтинів,вул.Ессенська 1/1, б.3
Телефон: (254) 4-59-57 моб. 097 489 14 37
E-mail: stmcsssdm@gmail.com vashyk2@rambler.ru
Славутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 30000, м. Славута, вул.Кн.Сангушків, 1
Телефон: (242) 7-31-93 моб. 068 032 21 15
E-mail: slmc@ukr.net
Камянець-Подільський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 32300, м. Кам. Подільський, вул. Шевченка, 26
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Телефон: (249) 9-14-28; 9-14-29 моб. 067 492 10 56
E-mail: kpmcsssdm@ukr.net
Нетішинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 30100, м. Нетішин, вул. Курчатова, 8 а/я 259
Телефон: (242) 9-00-19; 3-15-80 моб. 067 382 90 14
E-mail: nmcsdm@gmail.com
Хмельницький обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування
Телефон: (0382) 62-26-95; 62-27-58
Послуги: забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тимчасовим
житлом, надання їм психологічних, соціально-педагогічних, соціально-побутових, медичних,
економічних, юридичних та інформаційних послуг, а також створення умов для їхньої соціальної
адаптації, підготовка до самостійного життя, до створення сім’ї, народження та виховання дітей.
Хмельницький обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді
Телефон: (0382) 61-32-52
Послуги: соціальна реабілітація дезадаптованої молоді, залежної від психо-активних речовин (як
надання допомоги в кризовій ситуації), що передбачало психодіагностику, психотерапію,
психокорекцію, трудотерапію, природо терапію, заняття за інтересами, фізіотерапію.
Хмельницький обласний центр соціально-психологічної допомоги
Телефон: (0382) 74-64-72
Послуги: соціальні послуги особам віком до 35 років або сім’ям із дітьми, що перебувають у
складних життєвих обставинах, зокрема, спричинених стихійним лихом, учиненням проти особи
злочину, насильством (у тому числі в сім’ї) тощо.
Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитини
Телефон: (0382) 62-21-50
Послуги: заклад тимчасового перебування жінок на сьомому – дев’ятому місяці вагітності та
матерів з дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих
обставинах, що перешкоджають виконанню материнських обов’язків.
Служба у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації
Адреса: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 122/2
Телефон: (0382) 67-08-73, факс 67-09-32
E-mail: khrdassd@gmail.com
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Служба у справах дітей Хмельницької міської ради
Адреса: вул. Грушевського, 88
Телефон: тел: 65-72-50, 76-49-51
Адреса: nepovnolitni@rada.khmelnytsky.com
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій
області
Адреса: вул. Свободи, 70, офіс 222, м. Хмельницький, 29000
Телефон: 0382 (720-149), (720-169)
Єдиний Телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:
0-800-213103
Хмельницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Хмельницький район Хмельницької області, Віньковецький район
Хмельницької області, Волочиський район Хмельницької області, Городоцький район
Хмельницької області, Деражнянський район Хмельницької області, Летичівський район
Хмельницької області, Старосинявський район Хмельницької області, Ярмолинецький район
Хмельницької області, м. Хмельницький Хмельницької області
Адреса: вул. Соборна, буд. 75, 2 поверх, м. Хмельницький, 29000
Телефон: (0382) 657-788
E-mail: khmelnytskyi1.khmelnytskyi@legalaid.gov.ua
Камянець-Подільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Кам’янець-Подільський район Хмельницької області,
Дунаєвецький район Хмельницької області, Новоушицький район Хмельницької області,
Чемеровецький район Хмельницької області, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області
Адреса: вул. Пушкінська, буд. 44, м. Кам’янець-Подільський, 32300
Телефон: (03849) 5-01-59, 5-01-62
E-mail: kamyanets-podilsk.khmelnytskyi@legalaid.gov.ua
Старокостянтинівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Старокостянтинівський район Хмельницької області, Красилівський район
Хмельницької області, Теофіпольський район Хмельницької області, м. Старокостянтинів
Хмельницької області
Адреса: вул. Миру, буд. 1/2, 1 поверх, м. Старокостянтинів, 31100
Телефон: (03854) 4-54-75
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E-mail: starokostyantyniv.khmelnytskyi@legalaid.gov.ua
Шепетівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: Шепетівський район Хмельницької області, Білогірський район
Хмельницької області, Ізяславський район Хмельницької області, Полонський район
Хмельницької області, Славуцький район Хмельницької області, м. Шепетівка Хмельницької
області, м. Нетішин Хмельницької області, м. Славута Хмельницької області
Адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 44, м. Шепетівка, 30400
Телефон: (03840) 4-00-15
E-mail: shepetivka.khmelnytskyi@legalaid.gov.ua
Юридична клініка Хмельницького університету бізнесу та права
Адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. Героїв майдану, 8
Телефон: (0382) 71-75-76
E-mail: uk@univer.km.ua
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Громадські організації
Черкаський жіночий центр
Адреса: вул. Гоголя, 250, оф. 68, м. Черкаси 18002
Телефон: (0472) 35-20-57
E-mail: womencenter@gmail.com
Послуги: консультації юриста, психолога; проведення тренінгів; навчальні курси.
Коаліція молодіжних громадських організацій Черкаської області «Молода Черкащина»
Адреса: вул. Ільїна, 266/2оф.1, м. Черкаси 18000
Телефон: (0472) 38-38-78
E-mail: mch_coalition@ukr.net; mch@uch.net
Послуги: Інформаційна, просвітницька та методична допомога. Юридична допомога жертвам
насильства в сім’ї.
Черкаське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська Мережа
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»
Адреса: м. Черкаси, вул. Можайського, 50
Телефон: (0472)32-14-42/32-14-01
E-mail: elenas@ukr.net
Послуги: Медико-соціальний та психологічний супровід ВІЛ-позитивних дорослих: – супровід на
етапах підготовки, початку та утримання на лікуванні АРТ; – супровід на етапах діагностики
туберкульозу, початку та утриманні на лікуванні; – соціальний супровід ВІЛ-позитивних вагітних з
метою профілактики вертикальної трансмісії; – консультації для близького оточення людей, що
живуть з ВІЛ/СНІД
Соціальний супровід хворих на туберкульоз: – забезпечення безперервності лікування на
амбулаторному етапі; – формування прихильності до завершення лікування. Дитячий центр: –
забезпечення тимчасового перебування дітей у Центрі денного перебування для ВІЛ-позитивних
дітей та дітей, сімей яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІД «Теремок»; – групи самодопомоги для
дітей з метою розкриття та прийняття ВІЛ-статусу; – організація дозвілля та розвитку дитини; –
програми розвитку лідерства для ВІЛ-позитивних підлітків; – оздоровлення ВІЛ-позитивних
дітей; – проведення тренінгового курсу «Батьківство в радість» з формування батьківської
компетентності.
Жіночий центр: – послуги з розвитку економічної стабільності серед жінок; – профілактика
відмов від новонароджених; – сприяння в отриманні ЗПТ, хімічно-залежних вагітних жінок; –
інформаційні заняття, тренінгові навчання для жінок; – надання тимчасового перебування,
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психологічна допомога жінкам, які постраждали від насилля; – творчі заняття, групи
взаємодопомоги для жінок; – тренажерна зала з інструктором для жінок. Громадський центр: –
тематичні зустрічі з питань лікування, профілактики та здорового способу життя; – робота
тренажерної зали; – групи самодопомоги для дорослих; – надання послуг зі сприяння у
працевлаштуванні; – представлення інтересів клієнтів в державних структурах і закладах в разі
виникнення такої потреби. Реабілітація: – інформування про програми реабілітації в Україні та
регіоні; – сприяння у проходженні курсу реабілітації для людей, які мають різні форми
залежностей (алкогольна, наркотична).
Профілактика: – профілактичні заняття для молоді у освітніх закладах; – розповсюдження
інформації серед загального населення.
Ресурсний центр: – лекції, семінари, тренінги, тематичні зустрічі; – обмін досвідом; –
інформаційні матеріали.
Черкаська благодійна організація ЛЖВ «Від серця до серця»
Адреса: м. Черкаси, вул. Рєпіна 121, 18028
Телефон: 0472 71-22-54; 0472 64-77-47
E-mail: heart_to-heart@mail.ru
Послуги: Стратегічна Мета 1: З метою зменшення кількості випадків інфікування ВІЛ та ІПСШ
серед учнівської молоді, СІН, ЖК, груп містків та ув’язнених через використання інструментів
профілактики в Черкаської області. Стратегічна Мета 2: Покращити якість життя ВІЛ –
позитивних осіб в тому, числі в ув’язнених, що перебувають в МПВ шляхом надання медико –
соціальних та психологічних послуг в м. Черкаси та Черкаської області. Стратегічна Мета 3:
Створити та підтримувати роботу Центру обліку безпритульних осіб в тому числі жінок та осіб,
які звільняються з місць позбавлення волі в тому числі жінок. Стратегічна Мета 4: За для
забезпечення життє діяльності роботи Центрі обліку безпритульних осіб та осіб, які звільняються
з місць позбавлення волі створити при ньому соціальне підприємство. Стратегічна Мета 5:
Укріпити та посилити організаційну спроможність шляхом особистого та професійного зросту
працівників організації через надання можливості проходження тренінгів, навчань,
інформаційних занять в тому числі шляхом активізації дій з проведення ПР кампаній. Стратегічна
Мета 6: Змінити моделі поведінки чоловіків і жінок, підлітків і молодих осіб, які відносяться до
груп ризику у зв’язку з формуванням їх відповідального ставлення до свого здоров’я та надати
їм можливість отримувати і поліпшувати доступ до якісних послуг. Стратегічна мета 7: Розробити
та втілити дієві механізми гендерної політики в Черкаській області, які забезпечують
рівноправність жінок і чоловіків, дівчат та юнаків, сформувати розуміння рівності статей в сім’ї та
суспільстві.
Черкаський обласний осередок Всеукраїнської асоціації жінок „Славія” Адреса: вул. Лазарева,
6, оф. 338. м. Черкаси, 18000
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E-mail: yulia_gonchar@ukr.net, gendermedia2012@gmail.com
Послуги: Підтримка жінок під час розлучення» – надання психологічної і юридичної підтримки
жінкам, що опинилися у кризовій ситуації через розірвання шлюбу.
Черкаська приймальня громадської організації «Сила права»
Адреса: вулиця Смілянська 44, Черкаси, Черкаська область
Телефон: (063)177-96-65, (098)295-92-43
E-mail: gendersumi@ukr.net
Послуги: відшкодування збитків, нанесених державою Росія
Головне управління Національної поліції у Черкаській області
Адреса: 18036, м. Черкаси, вул. Смілянська,57
Телефон: (047-2) 37-20-80, факс 37-14-29
Територіальні підрозділи Головного управління Національної поліції у Черкаській області
Черкаський відділ поліції ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Пастерівська, 104, м. Черкаси, 18000
Телефон: (0472) 39-36-01
Черкаське районне відділення Черкаського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: пров. Боженко, 3, м. Черкаси, 18000
Телефон: (04742) 37-35-15
Уманський відділ поліції ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Жовтнева, 35, м. Умань, 20300
Телефон: (04744) 4-03-66
Уманське відділення поліції Уманського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Леніна, 27, м. Умань, 20300
Телефон: (04744) 5-31-03
Жашківське відділення Уманського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Леніна, 75, м. Жашків, 19200
Телефон: (04747) 6-21-31
Маньківське відділення Уманського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Леніна, смт. Маньківка, 26, 20100
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Телефон: (04748) 6-15-02
Христинівське відділення Уманського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Шевченка,42, м. Христинівка, 20000
Телефон: (04745) 2-26-23
Монастирищинське відділення Уманського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Гагаріна, 8, м. Монастирище, 19100
Телефон: (04746) 2-52-61
Звенигородський відділ поліції ГУНП у Черкаській області
Адреса: м. Звенигородка, вул. Пролетарська, 50, 20200
Телефон: (04740) 2-22-78
Лисянське відділення Звенигородського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: пров. Поштовий, смт. Лисянка, 819300
Телефон: (04749) 6-29-90
Корсунь-Шевченківське відділення Звенигородського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Леніна, 54, м. Корсунь-Шевченківський, 19400
Телефон: (04735) 2-08-58
Тальнівське відділення Звенигородського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Леніна,19, м. Тальне, 20400
Телефон: (04731) 3-04-23
Катеринопільське відділення Звенигородського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Леніна, 51, смт. Катеринопіль, 20500
Телефон: (04742) 2-21-71
Смілянський відділ поліції ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Перемоги, 13 м. Сміла, 20700
Телефон: (04733) 4-23-72
Городищенське відділення Смілянського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Леніна, 76 м. Городище 19800
Телефон: (04734) 2-22-56
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Камянське відділення Смілянського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Пушкіна, 50, м. Кам’янка, 20800
Телефон: (04732) 6-15-07
Чигиринське відділення Смілянського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: ул .Б.Хмельницького, 55, м. Чигирин, 20901
Телефон: (04730) 6-00-03
Шполянське відділення Смілянського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Комсомольська, 24, м. Шпола, 20600
Телефон: (04741) 5-24-20
Золотонівський відділ поліції ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Січова, 3 м. Золотоноша, 19700
Телефон: (04737) 5-20-33
Драбівське відділення Золотонівського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Леніна, 81, м. Драбів, 19800
Телефон: (04738) 3-06-02
Канівське відділення Золотонівського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул, Леніна, 152-а, м. Канів, 19000
Телефон: (04736) 3-87-02
Чорнобаївське відділення Золотонівського відділу ГУНП у Черкаській області
Адреса: вул. Леніна, 216, смт. Чорнобай, 19900
Телефон: (04739) 2-25-90
Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації
Адреса: 18033, м. Черкаси, вул. Громова, 10
Телефон: ( 0472) 63-37-77
E-mail: 03195719@mail.gov.ua
Черкаський обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді
Адреса: 18033, м. Черкаси, вул. Громова, 10
Телефон: 63-05-54, 63-54-97
E-mail: winners@ukrpost.ua
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Городищенський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 19500, м. Городище, вул. Миру, 8
Телефон: (234) 2-27-89
Драбівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 19800, смт. Драбів, вул. Леніна, 69
Телефон: (238) 3-11-73
Жашківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 19200, м. Жашків, вул. Леніна, 49
Телефон: (247) 6-21-49
Звенигородський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 20200, м. Звенигородка, просп. Шевченка, 68
Телефон: (240) 2-29-38
Золотонівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 19700, м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 5
Телефон: (237) 5-24-03
Камянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 20800, м. Кам’янка, вул. Декабристів, 5
Телефон: (232) 6-25-38
Канівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 19000, м. Канів, вул. Леніна, 38-А
Телефон: (236) 3-54-23
Катеринопільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 20500, смт. Катеринопіль, вул. Леніна, 12
Телефон: (242) 2-32-66
Корсунь-Шевченківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 19400, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Червоноармійська, 9
Телефон: (235) 2-05-13
Лисянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 19300, смт. Лисянка, пл. Миру, 27
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Телефон: (249) 6-20-73
Маньківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 20100, смт. Маньківка, вул. Куйбишева, 3-А
Телефон: (248) 6-17-30
Монастирищенський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 19830, м. Монастирище, вул. Жовтнева, 8
Телефон: (246) 2-35-94
Смілянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 20700, м. Сміла, вул. Свердлова, 106
Телефон: (233) 5-04-60
Тальнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 20400, м. Тальне, вул. Соборна, 120
Телефон: (231) 3-38-26
Уманський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 20300, м. Умань, вул. Садова 7/12
Телефон: (244) 3-05-46
Христинівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 20000, м. Христинівка, вул. Леніна, 30
Телефон: (245) 2-54-00
Черкаський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Енгельса, 157
Телефон: 64-46-69
Чигиринський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 20900, м. Чигирин, вул. Б.Хмельницького, 15
Телефон: (230) 2-56-45
Чорнобаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 19900, смт. Чорнобай, вул. Леніна, 152
Телефон: (239) 2-39-74
Шполянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
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Адреса: 20600, м. Шпола, вул. Пролетарська, 60
Телефон: (241) 5-20-69
Ватутінський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 20250, м. Ватутіне, вул. Орджонікідзе, 4
Телефон: (240) 6-22-48
Золотоніський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 19700, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 70
Телефон: (237) 5-36-72
Канівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 19000, м. Канів, вул. Шевченка, 49
Телефон: (236) 3-42-09
Смілянський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 20700, м. Сміла, вул. Свердлова, 91
Телефон: (233) 4-62-07
Уманський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 20300, м. Умань, вул. Пушкіна, 10-А
Телефон: (244) 3-30-05
Черкаський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 18029, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170
Телефон: 32-91-93, 32-91-94
Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації
Адреса: 18000, м.Черкаси, бул.Т.Г.Шевченка,185
Телефон: 33-01-15, тел./факс 32-11-40,тел./факс 33-08-12, 32-00-66
E-mail: 25727677@mail.gov.ua
Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області
Адреса: вул. Леніна, 3, м. Черкаси, 18000
Телефон: 0891-20-00-83
Черкаський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: м.Черкаси, Черкаський район; м. Чигирин, Чигиринський район.
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Адреса: вул. Гоголя, 221, м. Черкаси, 18007
Телефон: (0472) 32-46-76
E-mail: cherkasy1.cherkasy@legalaid.gov.ua
Золотоніський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: м.Золотоноша, Золотоніський район; м.Канів, Канівський район;
смт.Драбів, Драбівський район; смт.Чорнобай, Чорнобаївський район.
Адреса: вул.Новоселівська, 1, м.Золотоноша, 19700
Телефон: (04737) 2-3583
E-mail: zolotonosha.cherkasy@legalaid.gov.ua
Смілянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: м.Сміла, Смілянський район; м. Кам’янка, Кам’янський район; м.Городище,
Городищенський район; м.Шпола, Шполянський район; м.Звенигородка, Звенигородський
район; м. Корсунь-Шевченківський, Корсунь-Шевченківський район.
Адреса: вул. Свердлова, 96-а, м. Сміла, 20700
Телефон: (04733) 2-4047
E-mail: smila.cherkasy@legalaid.gov.ua
Уманьський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція Центру: м.Умань, Уманський район; м.Тальне, Тальнівський район; м.Жашків,
Жашківський
район;
м.Христинівка,
Христинівський
район;
м.Монастирище,
Монастирищенський
район;
смт.Лисянка,
Лисянський
район;
смт.Катеринопіль,
Катеринопільський район; смт.Маньківка, Маньківський район.
Адреса: вул.Леніна, 31, м.Умань, 20300
Телефон: (04744) 3-2533
E-mail: uman.cherkasy@legalaid.gov.ua
Юридична клініка Черкаського Національного університету імені Богдана Хмельницького
Адреса: м. Черкаси, б-р Шевченка, 81.
Телефон: (0472) 37-21-42; (0472) 35-44-63
E-mail: cic@cdu.edu.ua
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Громадські організації
Центр громадської активності «Синергія»
Адреса: пл.Ринок, 1, Чернівці
Телефон: (0372) 585-314
Сайт: www.centr-synergy.cv.ua
Послуги: експертно-аналітичні домслідження, консультування з гендерної рівності та
підприємницької діяльності
Чернівецький міський центр захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу
Адреса: пл.Ринок, 1, Чернівці,
Телефон: (0372) 585-314
Послуги: розвиток громадянського супільства, розвиток підприємництва, утвердження
принципів гендерної рівності
Асоціація жінок-депутатів місцевих рад Чернівецької області
Адреса: 58002, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 3
Телефон: (0372) 585-314
Послуги: Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, координація зусиль щодо
подолання гендерної нерівності на місцевому рівні.
ГО «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів антитерористичної
операції та їх сімей»
Адреса: Центральна площа 9, Чернівці, Чернівецька область, Україна
Телефон: (050)540-84-00, (067)442-29-32, (099)666-77-83, (050)818-80-03
Послуги: вирішення кола проблем, які виникають в учасників АТО: оформлення документів,
пільг, груп по інвалідності, розподіл землі, адресна матеріальна допомога в критичних випадках,
сприяння якісному медичному обслуговуванню
Центр допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей
Адреса: Головна вулиця 245, Чернівці, Чернівецька область, Україна
Телефон: (050)140-11-38, (095)144-15-33, (098)237-51-17, (037)224-66-69
Сайт: http://www.dopomoga-cv.gov.ua/
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Послуги: консультативна допомога з широкого кола питань (медичні, освітні, юридичні питання,
а також питання із земельного забезпечення, соцзабезпечення, психологічної реабілітації та
професійної адаптації). Працюють як з військовими, так і з їхніми родинами.

ГО «Спілка учасників АТО Новоселиччини»
Адреса: Новоселиця, Чернівецька область, Україна
Телефон: (050)234-77-66
Послуги: захист прав та соціальних, правових, економічних інтересів учасників АТО,
військовослужбовців та членів їх сімей.
ГО «Волонтерський рух Буковини»
Адреса: центральна площа, 9, Чернівці, Чернівецька область, Україна
Телефон: (050)969-86-25
Сайт: https://www.facebook.com/groups/vrbukoviny/
Послуги: психологічна підтримка учасників АТО, членів їхніх родин та вимушених переселенців.
Можливі як індивідуальні консультації, так і робота в малих терапевтичних групах (для
переселенців), арт-терапія, психологічні фестивалі тощо.
ГО «Герой-Родина- Україна»
Телефон: (050)537-30-42
Послуги: Організація опікується родинами загиблих учасників АТО і надає всебічну допомогу:
консультації і підтримка в оформленні документів, пільг, покращення житлово-комунальних
умов, виділення земельних ділянок, морально-психологічна підтримка, вшанування пам’яті
загиблих тощо
Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги
Адреса: вул. Білоруська, 22, м. Чернівці.
Телефон: 58-23-83
Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: вул. Університетська, 20,
Телефон: 55-28-02, 55-04-00
Міський ЦСССДМ
Адреса: вул. Шептицького, 23, м. Чернівці,
Телефон: 55-39-66, 52-64-34
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Вижницький районний ЦСССДМ – (230) 2 15 27
Герцаївський районний ЦСССДМ – (240) 2 16 01
Глибоцький районний ЦСССДМ – (234) 2 43 60
Заставнівський районний ЦСССДМ – (237) 2 19 66
Кельменецький районний ЦСССДМ – (232) 2 04 95
Кіцманський районний ЦСССДМ – (236) 2 20 15
Новоселицький районний ЦСССДМ – (233) 2 30 63
Путильський районний ЦСССДМ – (238) 2 17 44
Сокирянський районний ЦСССДМ – (239) 2 06 72
Сторожинецький районний ЦСССДМ – (235 ) 2 50 37, 2 11 48
Хотинський районний ЦСССДМ – (231) 2 28 27
Телефон довіри та психологічної підтримки – 57 15 15.
ОЦСССДМ
Адреса: вул. Університетська, 20, Чернівці, Чернівецька область, Украина
Телефон: (0372) 55-28-02 – дирекція (0372) 55-04-00 – відділ методичного забезпечення
соціальної роботи
Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: м. Чернівці, вул. Шептицького,23
Телефон: (0372) 55-39-66, 52-64-34
Вижницький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 59200, м.Вижниця, вул.Українська, 88»А»
E-mail: rcsssdm-vr@ukr.net
Телефон: 0-3730-2-15-27,
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Герцаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 60500, м.Герца, вул.Шевченка, 9
E-mail: gerca-rcsssdm@rambler.ru
Телефон: 0-3740-2-16-01
Глибоцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 60400, смт Глибока, вул.Піонерська, 2»А»
E-mail: grcsssdm@rambler.ru
Телефон: 0-3734-2-26-90
Заставнівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 59400, м.Заставна, вул.Чорновола, 6
E-mail: zrcsssdm@cv.ukrtel.net
Телефон: 0-3737-2-19-66,
Кельменецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 60100, смт Кельменці, Центральна площа, 2
E-mail: kelmentsi-rcsssdm@meta.ua
Телефон: 0-3732-2-04-95
Кіцманський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 59300, м.Кіцмань, вул.Миколайчука, 2
E-mail: kicman_rcsssdm@ukr.net
Телефон: 0-3736-2-20-15
Новоселицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 60300, м.Новоселиця, вул.Центральна, 37
E-mail: nvr_csdm@ukrpost.ua
Телефон: 0-3733-2-00-70, 2-07-25
Путильський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 59100, смт Путила, вул.Українська, 180
E-mail: putyla-rcsssdm@ukr.net
Телефон: 0-3738-2-22-12,
Сокирянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 60200, м.Сокиряни, вул.Шевченка, 2
E-mail: socslugba_sk1@mail.ru
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Телефон: 0-3739-2-06-72
Сторожинецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 59000 м.Сторожинець, вул.Федьковича, 11
E-mail: storrcccdm@yandex.ru
Телефон: 0-3735-2-11-48
Хотинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 60000, м.Хотин, вул.О.Кобилянської, 2»А»
E-mail: Hotcentrfamily@mail.ru
Телефон: 0-3731-2-28-27, 0-3731-2-14-25
Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 58000, м.Чернівці, вул.Шептицького, 23
E-mail: chmcsssdm@gmail.com
Телефон: 0-372-55-39-66, 0-372-52-64-34
Новодністровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 60236, м. Новодністровськ, м-н «Діброва»,
E-mail: nmzsssdm1@ukr.net
Телефон: 0-3741-3-22-50
Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги
Адреса: 58021, м.Чернівці, вул.Білоруська, 22
E-mail: kruza22@ukr.net
Телефон: 0-372-58-23-83, тел/факс
Обласна комунальна установа «Соціальний центр матері та дитини
Адреса: 58004, м.Чернівці, вул.Луковецька, 2-4
E-mail: matuidutuna@meta.ua
Телефон: 0-372-52-79-98
Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області
Адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Головна, 24
Телефон: (0372) 52-68-35, факс (0372) 55-26-02
Відділи, відділення поліції ГУНП
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Чернівецький відділ поліції ГУНП
Адреса: вул. Руська, 183, м. Чернівці, 58023,
Телефон: (03722) 6-19-05
Шевченківське відділення поліції Чернівецького ВП ГУНП
Адреса: 58022, м. Чернівці, вул. Білоусова, 19
Садгірське відділення поліції Чернівецького ВП ГУНП
Адреса: 58025, м. Чернівці, вул. М. Торези, 70
Сторожинецький відділ поліції ГУНП
Адреса: 59000, вул. Кобилянської 19 Ж, м. Сторожинець, Чернівецька область, 59000
Телефон: (03735) 2-19-60
Новоселицьке відділення поліції Сторожинецького ВП ГУНП
Адреса: 60300, м. Новоселиця, вул. 28 червня, 7
Герцаївське відділення поліції Сторожинецького ВП ГУНП
Адреса: 60500, вул. Асакі, 19, м. Герца, Чернівецька область 60500
Телефон: (03740) 2-17-06
Глибоцьке відділення поліції Сторожинецького ВП ГУНП
Адреса: 60400, смт Глибока, вул. 10-річчя Незалежності України,9

Кіцманський відділ поліції ГУНП
Адреса: 59300, вул. Незалежності, 48, м. Кіцмань, Чернівецька область 59300
Телефон: (03736) 2-39-80, 2-17-98
Заставнівське відділення поліції Кіцманського ВП ГУНП
Адреса: 59400, вул. Незалежності, 67, м. Заставна, Чернівецька область 59400
Телефон: (03737) 2-10-02
Вижницьке відділення поліції Кіцманського ВП ГУНП
Адреса: 59200, вул. Шухевича, 4, м. Вижниця, Чернівецька область, 59200
Телефон: (03730) 2-11-40
Путильське відділення поліції Кіцманського ВП ГУНП
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Адреса: 59100, смт Путила, вул. Українська, 128
Кельменецький відділ поліції ГУНП
Адреса: вул. Бессарабська, 30, смт Кельменці, Чернівецька область 60100,
Телефон: (03732) 2-10-66
Хотинське відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП
Адреса: 60000, вул. Незалежності, 21, м. Хотин, Чернівецька область 60000,
Телефон: (03731) 2-12-12
Сокирянське відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП
Адреса: 60200, м. Сокиряни, вул. Горького, 2 Б
Новодністровське відділення поліції Кельменецького ВП ГУНП
Адреса: 60236, м. Новодністровськ
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій
області
Адреса: вул. Аксеніна, 5, м. Чернівці, 58022, Україна
Телефон: 0891-20-00-84
E-mail: office.chernivtsi@legalaid.gov.ua
Сайт: http://chernivtsi.legalaid.gov.ua/ua/
Чернівецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: м.Чернівці, Герцаївський район, Глибоцький район,
Заставнівський район, Кіцманський район, Новоселицький район, Сторожинецький район.
Адреса: Чернівецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
58002, м.Чернівці, вул.Університетська, 1
Телефон: (0372) 51-36-12, (0372) 51-36-14
Вижницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Юрисдикція місцевого Центру: Вижницький район, Путильський район.
Адреса: Вижницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної
допомоги, 59200, Чернівецька обл. м.Вижниця, вул.Українська, 100Б
E-mail vyzhnytsya.chernivtsi@legalaid.gov.ua

правової
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Юрисдикція місцевого Центру: Кельменецький район, м.Новодністровськ, Сокирянський район,
Хотинський район.
Адреса: Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,
60100, Чернівецька обл., смт. Кельменці, вул. Довженко, 9
E-mail: kelmentsi.chernivtsi@legalaid.gov.ua
Служба у справах дітей облдержадміністраціі
Адреса: м.Чернівці, Шевченківський р-н вул. Університетська буд. 20
Служба у справах дітей Чернівецької міської ради
Адреса: 58022, м. Чернівці, вул. Головна, 55 Телефон: (0372) 52-62-28, 52-34-05 (начальник
служби)
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Громадські організації
Чернігівська обласна організація Спілки жінок України
Адреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 105а
Телефон: (04622) 3-34-52, (0462) 670-312
Послуги: Жіночі студії (навчання з жіночих питань)
Куликівська районна організація Спілки жінок України
Адреса: 16300, Чернігівська обл., смт. Куликівка, вул. Щорса, 112
Телефон: (4643) 2-13-42
Послуги: Захист прав
Українська Асоціація Матерів
Адреса: м.Чернігів, пр-т Миру, 204/45
Телефон 096 385 58 60
Послуги: Освіта, захист прав, насилля проти жінок, право, психологічна і соціальна допомога,
здоров`я жінки
ГО «МАРТ»
Адреса: вулиця П’ятницька,39 офіс 703 Чернігів,
Телефон: (063)560-52-00
Сайт: http://mart-ngo.org.ua/ua/
Послуги: Надають консультації та допомогу у всіх галузях. В окремих випадках можлива
вторинна допомога – залежно від складності справи, умов людини, якщо «кричуща
несправедливість».
Головне Управління НП
Адреса: 14000, м. Чернігів, Проспект Перемоги, 74
Телефон: (0462) 678-316, факс (0462) 678-363
Центр допомоги учасникам АТО міста Чернігів
Адреса: Чернігів, Чернігівська область, Україна
Телефон: (050)493-43-53, (067)464-35-53, (093)343-23-32
Сайт: https://www.facebook.com/CDCH.ATO
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Послуги: інформаційно-консультаційні Послуги з усіх питань військовослужбовцям,
добровольцям та членам їх родин. Співпрацюють з різними організаціями, що забезпечує
швидке та повне вирішення проблем. cdche.ato@gmail.com
Чернігівська міська громадська організація «Молодіжна спілка юристів»
Адреса: вулиця Горького, 23, офіс 207 Чернігів, Чернігівська область, Україна
Телефон: (046)297-01-53, (050)353-78-69
Послуги: Надання юридичних консультацій учасникам АТО, крім добровольців (первинна
правова допомога) з усіх юридичних питань.
Чернігівська філія української асоціації інвалідів АТО
Адреса: вулиця Мстиславська 9, оф.212 Чернігів, Чернігівська область, Україна
Телефон: (046)293-43-64, (097)750-87-81
Сайт: https://www.facebook.com/deryzemlya/?fref=ts
Послуги: Надають інформаційно-консультаційні Послуги щодо надання психологічної, медичної
допомоги та інших.
Чернігівський громадський комітет захисту прав людини
Адреса: вулиця Горького 57/1, Чернігів, Чернігівська область, Україна
Телефон: (063)049-72-56, (046)261-25-32, (046)262-53-81
Сайт: www.protection.org.ua
Послуги: Надання безоплатної правової допомоги, в тому числі здійснення представництва
інтересів в суді з різних галузей права. Підготовка скарг до Європейського суду з прав людини.
Надання правової допомоги учасникам АТО, добровольцям, членам їхніх сімей та сімей осіб,
загиблих внаслідок проведення АТО.
Чернігівський осередок ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків
психотравмуючих подій»
Адреса: проспект Миру, 61, Чернігів, Чернігівська область, Україна
Телефон: (063)897-66-91, (063-809-01-23
Сайт: https://www.facebook.com/groups/891128654244377/
Послуги: допомога щодо психокорекції,зокрема, є окремі напрями, наприклад, робота із
сім’ями загиблих, тренінгові заняття, індивідуальні консультації та психотерапія. Навчання
соцпрацівників, працівників центрів зайнятості, психологічна підготовка військовослужбовців по
мобілізації в полігонах, реабілітація військовослужбовців після демобілізації. Є групи
екстренного реагування, які виїжджають в зону АТО. E-mail: asbelara1@gmail.com
ГО «Менська сотня»
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Адреса: вулиця Армійська 1, Мена, Чернігівська область, Україна
Телефон: (093)772-17-53, (095)203-04-95, (068)744-05-67
Сайт: http://www.menska100.org.ua/home
Послуги: забезпечення та захист законних прав і свобод та інших спільних інтересів усіх
громадян Менського району.
ГО чернігівський центр психолого-соціальної допомоги постраждалим внаслідок ато та
особам, що перебувають у кризових станах «ресурс»
Адреса: вулиця Мстиславська, 38А, Чернігів, Чернігівська область, Україна
Телефон: (093)034-08-17
Послуги: індивідуальна робота з посттравматичним стресовим розладом. – робота груп
підтримки для ветеранів АТО. – робота груп підтримки для членів сімей воїнів АТО, сімей
загиблих, волонтерів. – індивідуальна психокорекційна робота з членами сімей воїнів АТО, сімей
загиблих, волонтерів, переселенців. – відновлення опорно-рухового апарату на тренажері
«Сухожил». – відновлення серцево-судинної і нервової системи та психоемоційної сфери за
допомогою флоат – камери.
Сектор державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції у Чернігівській області
Адреса: проспект Миру, 116А, Чернігів, Чернігівська область, Україна
Телефон: (044)281-08-31, (046)260-50-68
Сайт: http://dsvv.gov.ua/aktualni-pytannya
Послуги: Сектор надає допомогу учасникам АТО. Інформаціїно-консультативні та реабілітаційні
послуги
Бахмацький ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: м. Бахмач вул. Шевченко 44,
Телефон: чергової частини (04635)2-15-63
Бобровицьке ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: м. Бобровиця вул. Незалежності 28А,
Телефон (04632)2-15-63
Борзнянське ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: м. Борзна вул. Пантелеймона Куліша 114,
Телефон: чергової частини (04653)2-15-63
Варвинське ВП ГУНП в Чернігівській області
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Адреса: смт. Варва вул. Пилипенко 1,
Телефон: чергової частини (04636)2-15-63
Городнянське ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: м. Городня вул. Шевченко 24А,
Телефон: чергової частини (04645)2-15-63
Ічнянське ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: м. Ічня вул. Святоприображенська 18,
Телефон: чергової частини (04633)2-15-63
Козелецьке ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: смт. Козелець вул. Даневича 16,
Телефон: чергової частини (04646)2-15-63
Коропське ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: смт. Короп вул. Кібальчича 8,
Телефон: чергової частини (04656)2-15-63
Корюківське ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: м. Корюківка вул. Карла Маркса 7,
Телефон: чергової частини (04657)2-15-63
Куликівське ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: смт. Куликівка вул. Щорса 93,
Телефон: чергової частини (04643)2-15-63
Менський ВП в Чернігівській області
Адреса: м. Мена вул. Червона Площа 8,
Телефон: чергової частини (04644)2-15-63
Ніжинський ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: м. Ніжин вул. Московська 22,
Телефон: чергової частини (04631)2-37-63
Новгород-Сіверський ВП ГУНП України в Чернігівській області
Адреса: м. Новгород-Сіверський вул. Карла Маркса 26,
Телефон: чергової частини (04658)2-15-63
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Носівське ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: м. Носівка вул. Центральна 15,
Телефон: чергової частини (04642)2-15-63
Прилуцький ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: м. Прилуки вул. Котляревського 66,
Телефон: чергової частини (04637)3-39-02
Ріпкинське ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: смт. Ріпки вул. Васільєва 71,
Телефон: чергової частини (04641)2-15-63
Семенівське ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: м. Семенівка вул. Примакова 32,
Телефон: чергової частини (04659)2-15-63
Сосницьке ВП в Чернігівській області
Адреса: м. Сосниця вул. Виноградська 32,
Телефон: чергової частини (04655)2-15-63
Срібнянське ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: смт. Срібне вул. Леніна 48Б,
Телефон: чергової частини (04639)2-15-63
Талалаївське відділення поліції ГУНП в Чернігівській області
Адреса: м. Талалаївка вул. Карла Маркса 4,
Телефон: чергової частини (04634)2-15-63
Чернігівський ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: м. Чернігів вул. Шевченка 13,
Телефон: чергової частини (0462)619-911, 4-20-92, 102
Чернігівське ВП ГУНП в Чернігівській області
Адреса: м. Чернігів вул. Шевченка 116А,
Телефон: чергової частини (04622)3-13-38, 3-15-22
Щорське ВП ГУНП в Чернігівській області
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Адреса: м. Щерс вул. 30 років Перемоги 2,
Телефон: чергової частини (04654)2-15-63
Відділення кримінальної міліції у справах дітей
Адреса підрозділу: 14000, м. Чернігів, Проспект Перемоги, 74.
Телефон: (0462) 619-180
Служба у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації
Адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 19
Телефон: факс (0462) 651-764
E-mail: ssd_post@cg.gov.ua
Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: вул. Шевченка, 21, м. Чернігів, 14000
Телефон: (04622) 77-89-84
Бахмацький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 16500, м.Бахмач, вул. Першотравнева, 36
Телефон: (235) 5-17-76, 3-13-54
Бобровицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 17400,м.Бобровиця, вул. Незалежності, 28
Телефон: (232) 2-52-09, 2-53-33
Борзнянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 16400, м.Борзна, вул. Б. Хмельницького, 2
Телефон: (253) 3-43-95
Варвинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 17600,м.Варва, вул. Шевченка, 75
Телефон: (236) 2-37-63
Городнянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 15100, м.Городня, вул. Леніна, 5
Телефон: (245) 2-43-99, 2-43-57
Ічнянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 16700, м. Ічня, вул. Б. Хмельницького, 1
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Телефон: (233) 2-16-40
Козелецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 17000, смт Козелець, вул. Комсомольська, 86 б
Телефон: (246) 4-19-09
Коропський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 16200, смт Короп, вул. Вознесенська, 22
Телефон: (256) 2-15-50
Корюківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 15300, м.Корюківка, вул. Вокзальна, 2
Телефон: (257) 2-26-27
Куликівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 16300,смт Куликівка, вул. Пирогова, 5а
Телефон: (243) 2-12-06
Менський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 15600, м.Мена, вул. Червоноармійська, 1
Телефон: (244) 2-11-33
Ніжинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 16600, м. Ніжин, пл. Леніна, 1, к. 52а
Телефон: (231) 2-53-66
Новгород-Сіверський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 16000, м. Новгород-Сіверський, вул. Карла Маркса,2
Телефон: (258) 2-13-91
Носівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 17100, м. Носівка, вул. Центральна, 13
Телефон: (242) 2-12-98, 2-18-25
Прилуцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 17500, м.Прилуки, вул. Соборна,31
Телефон: (237) 3-32-06
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Ріпкинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 15000, смт Ріпки, вул. Свято-Миколаївська,156-а
Телефон: (241) 2-13-31
Семенівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 15400, м. Семенівка, Червона Площа, 7а
Телефон: (259) 2-94-07
Сосницький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 16100, с.м.т. Сосниця, вул. Троїцька,38
Телефон: (255) 2-75-11
Срібнянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 17300, с.м.т.Срібне, вул. Леніна, 54
Телефон: (239) 2-19-99
Талалаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 17200, смт Талалаївка,вул. Першотравнева, 2
Телефон: (234) 2-13-86
Чернігівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 48а
Телефон: 95-20-69
Щорський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 15200, м. Щорс, вул. Лермонтова,16
Телефон: (254) 2-19-07
Ніжинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 16600, м. Ніжин, вул. Об’їжджа, 120
Телефон: (231) 3-13-84
Прилуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 17500, м. Прилуки, вул. Київська, 78, корпус 2
Телефон: (237) 4-42-36
Чернігівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Адреса: 14000, м.Чернігів, вул. Воровського, 24/а
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Телефон: 678-604, 678-607, 678-608
Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги
Телефон: 0(4622) 5-83-97 (цілодобово), 5-82- 74
Е-mail: cnocspd@ukrpost.ua
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Деякі рекомендації щодо комунікації з людьми, які зазнали домашнього насилля
Під час надання першої допомоги людям, що зазнали насильства в сім’ї, важливо:
 продемонструвати повагуйпідтримку людині, заспокоїти її та
 допомогти у пошуку можливостей подальших дій (в тому числі, запропонувати контакти з
довідника).
Важливо показати, що існує багато людей, організацій, яким можна довіритися і отримати
допомогу і підтримку (родичі, знайомі, учителі, сусіди, служби соціального захисту, поліцію,
органи опіки і опікування та ін.). Надайте людині конкретну інформацію про правоохоронні
органи, медичні процедури, громадську організацію, до якої можна звернутися).
Що можна говорити:
 Чи хтось завдає Вам болю?Чи боїтеся Ви Вашого партнера? Чи є якась загроза для Вас/
Ваших дітей?
 «Я вам вірю». (Важливо продемонструвати, що Ви довіряєте словам потерпілої в повній
мірі. Дайте людині зрозуміти, що вона може розраховувати на вашу підтримку. Візьміть
людину за руку або покладіть свою руку їй на плече, але якщо побачите, що це людині
неприємно, уникайте тілесного контакту).
 «Мені шкода, що це сталося». Важливо проявити співчуття. Людина має відчути, що її
чують, співчувають, розуміють.
 «Добре, що ви не злякалися і подзвонили/прийшли»; «Те, що відбувається –
неправильно». «Ви заслуговуєте кращого» Важливо підтримати і схвалити звернення за
допомогою
 «На жаль, чимало людей пройшли крізь це. І вони знайшли спосіб вирішити проблему».»Я
у вас вірю, Ви також зможете»
 «Варто зрозуміти, що далі буде лише гірше». «Я переживаю за Вашу безпеку/ безпеку
Ваших дітей»
 Звичайно, не легко діяти в такій ситуації, але, як показує досвід, можливо.
 «Я упевнена(ий), що Ви не винні в тому що сталося/ відбувається».Важливо допомогти
усвідомити серйозність того, що сталося
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 Будь ласка, запишіть телефон гарячої лінії, де можна отримати допомогу та пораду. Є
люди, які зможуть допомогти, коли Ви будете готові піти/ діяти».
 Завжди краще мати план дій в разі виникнення проблем. «Як ви думаєте, кому з сусідів,
рідних Ви також могли би розповісти про свою проблему»?«Розкажіть близьким про
те, що відбувається».«Яким може бути Ваш план дій у кризовій ситуації?» «Чи можете
ви копії документів залишити у сусідів? Чи можете попередити сусідів, в разі чого
викликати міліцію?»...Важливо продумати усі можливі варіанти. Необхідно обрати місце,
куди в разі потреби людина може піти і де почуватиметься безпечно. Треба продумати,
які речі потрібно брати, якщо доведеться швидко йти (документи, гроші, телефонну
книжку, ліки тощо).
Що не можна говорити:
 Чому б Вам просто не піти? Як Ви можете стільки терпіти?
 Чому Ви повернулися до свого партнера/ чоловіка.. ?
 Що Ви робили, аби його спровокувати?
 Чому Ви так довго не зверталися по допомогу?
Що кожен з нас може робити:
 Викликати поліцію, коли ми є свідками насильства у сім’ї та заохочувати тих, хто зазнає
насильства у сім’ї, звертатися до правоохоронних та інших органів
 Поширювати інформацію та публічно говорити про неприпустимість насильства в сім’ї,
заохочувати людей навколо вас бути уважним до цієї проблеми
 Особисто підтримувати наших сусідів, колег, товаришів, рідних, котрі зазнають
насильство у сім’ї
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Міфи про домашнє насильство2
Міф: «Насильство у сім’ї – це особиста справа і ніхто не повинен втручатися»
Факт шлюбу чи проживання під одним дахом не дозволяє застосовувати насильство і не
скасовує відповідальності за це перед законом. Насильство у сім’ї – це не родинна справа, а
порушення прав людини, злочин. Насильство в сім’ї в усіх його формах – фізичне, економічне,
психологічне та сексуальне – так само карається, як і насильство проти інших осіб.
Міжнародне законодавство наголошує на тому, що насильство в сім’ї не є приватною чи
сімейною справою, а натомість є проблемою, яка зачіпає суспільні інтереси, що в свою чергу
вимагає ефективних дій з боку держави.
Крім нанесення шкоди конкретній людині та порушенні її прав, насильство в сім’ї має негативі
соціальні та економічні наслідки для суспільства. Наприклад, воно позначається на зменшенні
ВВП на 3,7%, що є більшою сумою, ніж витрати деяких держав на освіту. [1] Фінансові витрати на
подолання наслідків насильства дуже високі. Вони складають 34 млрд. євро на країну серед
держав-членів Ради Європи в рік, тобто 555 євро на душу населення. [2] У США річні витрати на
охорону здоров’я, пов’язані з сімейним насильством, оцінюються у 5,8 мільярдів доларів. В
Канаді економічні наслідки насильства у сім’ї оцінюється у 7,4 мільярдів доларів 3.
В усьому світі мільйони жінок і чоловіків 4, дітей та літніх людей стають жертвами насильства в
сім’ї5. З огляду на гостроту та поширеність проблеми демократичні правові держави приділяють
2

Текст укладено експертами Проекту на основі різних джерел, в тому числі таких як-от: Посібник для парламентарів
щодо застосування Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та
боротьбу із цими явищами (Стамбульська Конвенція), Рада Європи, 2015; Звіт Всесвітньої організації охорони
здоров’я, ООН, 2002; Проблема насильства в українських сім’ях. Соціологічне опитування, 2010; A Handbook for
Police Responding to Domestic Violence: Promoting Safer Communities by Integrating Research & Practice; Domestic
Violence Awareness Handbook, USDA; How to Respond to Employees Facing Domestic Violence; Myths and Facts about
Domestic Violence; Violence Against Women and Girls. BRIEF. November 25, 2015 тощо.
Посилання на використані джерела містяться у номерах, зазначених квадратними дужках.
3
Ця сума включає 6 мільярдів на покриття необхідних витрат жертвою, в тому числі медичне забезпечення,
відновлення майна тощо, 890 мільярдів на тих, хто надає соціальні послуги, вплив на працедавців, наслідки для
дітей та інші витрати державних органів, а також 545 мільярда на систему кримінальної та цивільної юстиції. [3]
4
Переважна більшість жертв домашнього насильства – жінки та діти. За оцінками Світового банку від 20% до 50%
жінок, 30%-50% дітей та від 4% до 6% людей літнього віку в різних країнах стикаються вдома з різними видами
фізичних покарань і зазнають домашнього насильства. [4] За оцінками, кількість дітей, які щодня зазнають
насильства в сім’ї, перевищує 10 мільйонів.
5
В Україні щорічно МВС реєструє близько 150 тисяч звернень щодо насильства в сім’ї. На думку фахівців
Міжнародного правозахисного центру «Ла Страда-Україна» така кількість складає лише 10-15% від реальних
випадків насильства5. 93% постраждалих від домашнього насильства – жінки. Див. Громадське радіо. 23.01.2016. На
національну "гарячу лінію" "Ла Страда Україна" за 2015 рік надійшло 9 135 звернень, з яких більше половини
стосувалося захисту від домашнього насильства (54,4 %). За перші ж три місяці 2016 року уже зафіксовано 7910
дзвінків. Серед них 94,3%  це попередження домашнього насильства. [5]
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особливу увагу протидії домашньому насильству та із прийняттям Стамбульської конвенції
дотримуються принципу абсолютної нетерпимості по відношенню до цього злочину та
криміналізують цілу низку актів насильства.

Міф: «Милі сваряться – тільки тішаться» та “ляпас – це дрібниця”
Мабуть, немає такої родини, в якій би не траплялися конфлікти, суперечки чи сварки, адже у
людей можуть бути різні погляди та уявлення. Проте домашнє насильство не стосується
розбіжності у поглядах, не є сімейним конфліктом. Насильство у сім’ї  це привласнення
«влади», коли одна сторона диктує поведінку іншій, одна людина прагне контролювати іншу,
використовуючи фізичну силу, економічні можливості, соціальний статус тощо. Насильство у
сім’ї не обмежується одноразовим актом, воно характеризується циклічністю і поступовим
посиленням. Кривдник свідомо використовує та повторює різні тактики впливу на жертву.
Домашнє насильство – це не тільки залишені синці, переломи чи опіки, це також приниження,
ізолювання від інших, погрози, залякування, примус до певної поведінки, зґвалтування 6. Ляпаси
чи удари можуть перетворитися на регулярні побиття, а іноді й призвести до смерті, як жертви,
так і кривдника. За деякими оцінками, 30-40 % тяжких насильницьких злочинів в Україні
вчиняється саме в сім’ї. [8]

Міф: «Скандали і побиття характерні для маргінальних, бідних сімей з низьким
рівнем освіти»
Насильство у сім’ї не має ані соціальних, ані національних меж. Дослідження показують, що
насильство трапляється у різних сім’ях незалежно від рівня доходу, соціально-економічного
стану, освіти, професії, етнічного походження, в усіх соціальних групах. Домашніх агресорів
можна знайти і в багатих будинках, і в хрущьовках, і в сільських хатах.

6

За даними національного дослідження, проведеного за підтримки ПРООН та Європейського Союзу у 2009 році,
44% населення України потерпали від насильства в сім’ї впродовж свого життя, причому 30% зазнавали насильства у
дитячому віці. 35% українців стикалися з психологічним насильством (найчастіше це постійне приниження та
контролююча поведінка), 21% з фізичним (побиття, а також замикання, зв’язування, примушення стояти в
нерухомому положенні), 17% ― з економічним (примушення звітувати за кожну копійку, присвоєння обманним
шляхом чи знищення майна), 1% ― з сексуальним насильством (насильне примушення до статевого акту). Див. [6],
[7]
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«Невидимість» 7 проблеми насильства в сім’ї в Україні пов’язана і з відсутністю достовірної і
повної статистики з цього питання. Чинна відомча статистика доволі фрагментарна і не
відображає загальної ситуації. Водночас, дані свідчать, що значна частка (близько третини)
жінок, які звертаються за допомогою через насильство, мають вищу освіту, заробіток (хоча б
мінімальний) і навіть житло (чи є його співвласниками) 8.
Кривдники часто ведуть нормальний спосіб життя, за винятком тих моментів, коли не можуть
контролювати спалахи агресії. Соціальний статус їх може бути досить високим: вони можуть
займати керівні пости, вести активне громадське життя, бути успішними в бізнесі. І водночас
використовувати різні маніпуляції для збереження контролю і влади над своїми жертвами.

Міф: «Сама винна» або «б’ють – значить заслужила»
В суспільстві існує чимало небезпечних стереотипів. Один із поширених патріархальних
стереотипів, зокрема, звучить так: «жінка провокує чоловіка, починаючи його лаяти, пиляти,
висловлювати зауваження, скаржитися на щось або вимагати чогось» та якби жінка поводилася
інакше  «слухалася» чоловіка, була б більш послужливою  то її не потрібно було б
«виховувати» і «карати».
Таке тлумачення причин застосування насильства фактично є виправданням неправомірної
поведінки, коли одна зі сторін прагне контролювати іншу і розпоряджатися нею як «своєю
власністю». Важливо пам’ятати, що, ніхто не має права знущатися, принижувати і бити інших. Як
і ніхто не заслуговує на биття, кривду, приниження, незважаючи на те, що би не було зроблено
чи сказано.
Крім того, відповідно до такого стереотипу, ніби «достатньо змінити поведінку і ніхто нікого і
пальцем не чіпатиме». Насправді ж від поведінки жертви в ситуації домашнього насильства

7

75% респондентів в Україні (серед яких 37% чоловіків), які зазнавали насильства в сім’ї, не зверталися до жодної
інстанції по допомогу, при цьому третина з них взагалі нічого не робила в таких ситуаціях. Див. [9] За оцінками ООН,
у 2013 році лише одна з чотирьох жінок, що стали жертвами домашнього насильства, звертається по допомогу до
правоохоронних органів.
8

Протягом 2013-2014 років 31% клієнток центрів матері та дитини, соціально-психологічної допомоги, притулків тощо
мають вищу і неповну вищу освіту, 55%  середню і лише 14% неповну середню. Див.: Аналітичний звіт за
результатами соціологічного дослідження «Доступність соціальних послуг жінкам, які постраждали від насильства».
За даними аналізу справ клієнтів, що зверталися до ГО «Жіночі перспективи» (Львів та Львівська область) у 2013 р.
49,3% клієнтів мали базову вищу та середню спеціальну освіту. Більшість жінок (65%) – працюють та мають хоча б
мінімальні доходи, 61,3% проживають окремо від кривдника (але це не захищає їх від насильства, що свідчить про
недосконалість законодавства та реакції правоохоронних органів та служб у сфері попередження насильства в
сім’ї та захисту прав потерпілих). Див. Федькович Г.В. Деякі аспекти кримінологічної характеристики жінокжертв насильства в сім’ї. – Митна справа № 1(97)’2015, частина 2, книга 1. – с.81-87
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практично нічого не залежить (якщо тільки жертва одразу не припиняє стосунки на їх
початкових стадіях). Кривдники втрачають самоконтроль насамперед через причини
внутрішнього

психологічного

характеру,

але

не

обов’язково

внаслідок

психічного

захворювання, і не через хибну поведінку або вчинки жінки. Насильство у сім’ї є демонстрацією
сили і бажанням здобути цілковитий контроль та владу над іншою стороною. Якщо насильство
здійснилося на початковому етапі знайомства, то майже завжди буде проявлятися і пізніше,
незалежно від розвитку подій чи поведінки жертви. Випадки застосування насильства
частішають і стають все регулярнішими, у міру того, як стосунки набувають стійкості.

Міф: «Алкоголізм та наркотики – головна причина насильства»
Прийняття алкоголю чи наркотиків дійсно знижує здатність контролювати поведінку, проте у
жодному разі не може служити виправданням насильства і не є однозначною причиною
вчинення

насильства.

Ступінь

впливу

алкоголю

на

застосування

насильства

значно

перебільшений, до насильства вдаються й абсолютно тверезі люди. Досвід показує, що
насильство не обов’язково припиняється в міру протверезіння. Особи, які зловживають
алкоголем, не вчиняють, як правило, насильство стосовно перехожих чи керівництва, вони його
переважно спрямовують на своїх близьких. Натомість, кривдники часто використовують
зловживання алкоголем як спосіб зняти з себе відповідальність за насильство і покласти його на
когось іншого. Слід зазначити, що і жертви часто списують причини насильства на алкогольне
сп’яніння, не розуміючи справжні причини неправомірної поведінки.
Насильство в сім’ї є наслідком поєднання багатьох факторів, насамперед, психологічних, у тому
таких як-от: емоційна неврівноваженість та відчуття безкарності кривдником, фізична та
психологічна слабкість жертви, її економічна залежність від агресора, а також байдужість
оточення і небажання втручатися в приватні справи сім’ї. Свою певну негативну роль відіграють і
стереотипи, які панують у суспільстві, зокрема, про роль жінки в сім’ї та сором виносити сімейні
проблеми за межі родини. [10]

Міф: «Якби жертва справді страждала, то пішла б від кривдника»
Те, що жертви не йдуть від своїх кривдників, зумовлене їхньою залежністю, в тому числі
економічною9 та психологічною: вони можуть не мати житла, коштів, роботи, не знати, до кого
можна звернутися по допомогу або не отримують належної допомоги, зазнають тиску з боку
9

Дохід більшості жертв насильства складає меншу або незначну частину від загального прибутку сім’ї. У структурі
витрат, які виникають через насильство в родині, більше половини становлять витрати, пов’язані з втратою майна
(42,2%) та погіршенням стану здоров’я (19,3%), що лягають безпосередньо на плечі жертви. [11]
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родини, друзів, сусідів, не наважуються на це через культурні чи релігійні особливості,
стереотипи. Побоюючись, що її вважатимуть «не такою, як треба», «поганою» («поганою»
дружиною чи дитиною, «поганим чоловіком»), жертва насильства часто приховує від оточення
та навіть інших близьких людей факти насильства. Воно стає своєрідним табу, про яке не
говорять. Практика свідчить, що поліцію кличуть тоді, коли насильство має тривалу історію.
Жертва може відчувати сором за те, як з нею поводяться або вважати себе винною у своїх
нещастях. Хтось намагається зберегти «сім’ю» побоюючись осуду, а хтось  через почуття
«залежної любові» чи беручи на себе роль «рятівниці», яка вважає, що «коли життя кривдника
налагодиться, то насильство припиниться». Такі сподівання та почуття підживлюються тим, що
після застосування насильства наступає період «медового місяця»10, коли кривдник буквально
перетворюється  стає ніжним і турботливим, може просити, обіцяти, що таке ніколи більше не
повториться, – але, на жаль, у подальшому насильство повторюється та посилюється;
інтенсивність дій може змінюватися, але насильство саме по собі не припиняється.
Рішенню «піти» передує тривала боротьба із сумнівами та цілком обґрунтованими страхами.
Часто жінки роблять кілька спроб піти, але їх зупиняє посилення насильства та контролюючі
тактики з боку кривдника. Крім того, спроби піти з-під контролю кривдника мають серйозні
ризики для життя жертв (за даними деяких досліджень небезпека бути вбитою зростає на 70%),
[12] тому жертви потребують допомоги для розв’язання проблеми, в якій вони опинилися.

Міф: «Жінка має лишатися з чоловіком-кривдником через дітей, бо їм потрібен
батько». «Чоловіки, які жорстоко поводяться з дружинами, часто є гарними
батьками»
Згідно з дослідженнями, чоловік, що кривдить свою дружину, часто (у 70% випадків [13])
агресивний і по відношенню до дітей. Часто такі чоловіки використовують фактор дитини для
маніпулювання своїми дружинами, коли останні хотіли би розійтися.
Але навіть, коли самі діти не є прямими жертвами, вони страждають як свідки насильства і
переживають психологічну травму тією ж мірою, що і постраждала мати. Наслідки таких травм
бувають різними, починаючи від низької самооцінки, депресивності і до повторення поведінки
батьків (як кривдників, так і жертв) 11. За даними одного з досліджень, 40% чоловіків, які піддають
10

Психологи стверджують, що застосування насильства відбувається по циклічній схемі, де можна спостерігати
певні фази (так зване «колесо насильства»), від посилення напруги, вибуху насильства, після чого відбувається
зменшення напруги, спустошення, примирення (медовий місяць) та заспокоєння, і потім з часом знову починається
період напруги і т.д.
11

Щорічно понад 3 млн дітей в Україні спостерігають за актами насильства в сім’ї або є вимушеними їх
учасниками. Діти, скривджених матерів у 6 разів частіше намагаються накласти на себе руки, 50% їх схильні до
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насильству своїх дружин, спостерігали таку ж модель поведінки вдома в дитинстві 12, хоча це, в
жодному разі, не є виправданням, адже доросла людина в стані сама контролювати своє життя і
нести відповідальність за те, що вона робить. Слід враховувати, що кривдники ретельно
вибирають об’єкт своєї агресії. Вони можуть бути не агресивними в присутності свідків, або не
стануть проявляти агресивність на роботі та інших публічних місцях. У них може бути імідж
люблячого батька і чоловіка серед сусідів і колег.

Міф: «Жінки так само часто вчиняють насильство в сім’ї, як і чоловіки» та «Усі
кривдники – чоловіки»
Як показують дослідження в різних країнах світу, жінки також бувають кривдниками, але
відсоток чоловіків, що застосовують насильство у сім’ї, є значно вищим.
Переважну більшість потерпілих від сімейного насильства становлять жінки й дівчата; так,
наприклад, за даними американських дослідників, це відбувається у 95% випадків 13; у Шотландії
жінки є потерпілими у 94% правопорушень, пов’язаних зі злочинами стосовно своїх близьких, а
кривдниками – лише в 3%; а загалом у Великій Британії 14 жінки стають жертвами насильства в
сім’ї в 70% випадків (кожна четверта жінка). [15] У Канаді щороку відбуваються 40 000 арештів,
пов’язаних з домашнім насильством (що складає близько 12% усіх насильницьких злочинів у
Канаді), і щодня більше 3 300 жінок та їхніх дітей звертаються до тимчасових притулків для
захисту від домашнього насильства. Приблизно кожні шість днів у Канаді жінка стає жертвою
вбивства, яке вчиняється її партнером.
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, проти кожної п’ятої жінки світу хоч
раз у житті було скоєно фізичне або сексуальне насильство, насильство в сім’ї стає причиною
втрати від 5% до 16% здорових років життя жінками репродуктивного віку. За оцінками Світового
зловживань наркотиками та алкоголем. Майже 100% матерів, які зазнали насильства, народили хворих дітей
(переважно з неврозами, заїканням, енурезом, церебральним паралічем, з порушенням психіки). Див. [14]
12
За даними дослідження в Україні (2009 р.) близько половини (49%) тих, хто зазнавав насильства в дитячому віці,
стикалися з ним і в дорослому житті.
13
Близько 30% вбивств жінок у США здійснюються їх чоловіками, колишніми чоловіками чи тими, з ким вони
перебували у стосунках. Відсоток чоловіків, котрі були вбиті подругами, дружинами чи колишніми дружинами
складає 3%. Investigations: 150 Things You Should Know
14

У Великій Британії кожного тижня від рук своїх теперішніх чи колишніх партнерів гинуть дві жінки; протягом року
кожна дев’ята жінка з тих, що зазнали насильства в сім’ї, отримує серйозні травми, які потребують медичного
втручання, 10% повідомляють про втрату свідомості і 5% – про переломи кісток. Насильство в сім’ї є однією з причин
кожної четвертої суїцидної спроби, вчиненої жінками. Дослідження, проведені в рамках акції "Державні будинки
для дітей", показало, що 75% матерів, які зазнали насильства в сім’ї, повідомили про те, що їхні діти були при цьому
свідками. (Див. Блаклок Н. Насилие в семье: работа с нарушителями, общественностью и организациями //Обзор
современной психиатрии – 2001. – Вып. 2 (10). – С. 33–39)
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банку від 20% до 50% жінок потерпають від домашнього насильства 15; інші дослідження говорять
про 40%-80% жінок, які страждають від побиття їхніми чоловіками або партнерами. [16] До 38%
вбивств жінок у світі вчиняються їхніми інтимними партнерами. У Європі домашнє насильство
знаходиться на першому місці серед причин смерті жінок віком від 16 до 44 років,
випереджаючи дорожньо-транспортні пригоди та ракові захворювання.

За даними

міжнародних досліджень, близько 20% жінок та 5-10% чоловіків заявляють, що були жертвами
сексуального насильства у дитинстві.
За даними міліції Департаменту громадської безпеки МВС України, від 7% до 10% чоловіків
страждають від домашнього насильства в українських сім’ях 16. [17] Водночас, за оцінками
Світового банку, майже 70 % жінок України страждають від сімейного насильства,; 30 %
самогубств та 60 % вбивств жінок пов’язані з насильством в сім’ї. [18] Опитування, яке було
проведено в Україні за підтримки ПРООН та ЄС 2009 року, також свідчить про те, що у
переважній більшості випадків жертвами насильства в сім’ї є жінки. Жінки частіше потерпають
від насильства в дорослому віці (33% жінок порівняно з 23% чоловіків), чоловіки ж більше
страждають від цього у віці до 18 років (34% юнаків порівняно з 27% дівчат); до досягнення
повноліття як чоловіки, так і жінки значно частіше потерпали від насильницьких дій
психологічного, фізичного та економічного спрямування з боку батька. З даними опитування,
жінки потерпають від фізичного насильства з боку чоловіків – у 80% виападків, у 68%  від
психологічного та у 61%  від економічного насильства. Що стосується насильства з боку дружин,
дані наступні: 15% чоловіків зазнають фізичного насильства, 48% – психологічного, 38% –
економічного насильства. Як окрему групу, що страждає від економічного насильства, можна
виділити вагітних та жінок у декретній відпустці – дуже часто чоловіки та/чи інші члени родини
позбавляють або не надають їм належної допомоги, особливо, якщо дитина є небажаною. [19],
[20]
Чимало організацій приділяють особливу увагу протидії домашньому насильству саме щодо
жінок через його надзвичайну поширеність, а також те, що таке насильство підживлюється
культурними факторами, патріархальною традицією, яка у свою чергу впливає на інституційні
15

За даними опитування у 48 країнах від 10 до 69% жінок повідомили, що протягом свого життя зазнавали фізичного
насильства з боку своїх партнерів. Відсоток жертв домашнього насильства за рік є різним у різних країнах, від 3% в
Австралії, Канаді та Сполучених Штатів і до 27% у Леоні, Нікарагуа, Республіці Корея та 52% палестинських жінок
(західний Берег та Сектор Газу). Для більшості цих жінок фізичне насильство було не одноразовим актом, а
тривалим досвідом. Дані вказують на те, що фізичне насильство часто супроводжувалося психологічним і в
сексуальним (від третини до половині випадків) насильством. Наприклад, з 615 жінок у Японії, які зазнавали
насильства, 57% були жертвами і фізичного, і психологічного і сексуального насильства. Так і у Мексиці 52% жінок, що
зазнавали фізичного насильства також зазнавали і сексуального. Звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я,
ООН, 2002
16
Дані МВС 2013 року. Дані, наприклад, Латвії свідчать, про те, що у 2009-2011 рр. році від насильства в сім’ї
постраждали 4-6% чоловіків.
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заходи підтримки та доступ до них. Коли жінки застосовують насильство – суспільство сприймає
це не так, як коли «чоловіки б’ють жінок» і, як правило, не схильне їх виправдовувати. Крім того,
чимало жінок, що вчиняють насильство по відношенню до чоловіків, роблять це у відповідь та на
захист від насильства щодо себе.
Слід також враховувати, що домашнє насильство відбувається і у одностатевих сім’ях (парах),
де кривдники можуть використовувати вразливість ЛГБТ осіб у своїх цілях, залякуючи та
примушуючи до певних дій. [21] Тож, можливості та наслідки домашнього насильства значно
посилюються в умовах нетолерантного ставлення суспільства та дискримінації.
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Безоплатна правова допомога в Україні
Хто ми?
Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується
державою та повністю або частково надається за рахунок коштів
Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.
Сьогодні система надання безоплатної правової допомоги в Україні – це мережа зі 121
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та понад 420 бюро правової
допомоги з надання такої допомоги у всіх регіонах України.

Що ми робимо?
З 1 січня 2013 року безоплатна вторинна правова допомога надається особам, до яких
застосовано адміністративне затримання; до яких застосовано адміністративний
арешт; які затримані за підозрою у вчиненні злочину; до яких як запобіжний захід обрано
тримання під вартою; у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до
положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим,
прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або
проведення окремої процесуальної дії.
З 1 липня 2015 року безоплатна вторинна правова допомога надається також у цивільних та
адміністративних справах, а також потерпілим та свідкам у кримінальних провадженнях, у
повному обсязі зокрема: малозабезпеченим особам, дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, біженцям, ветеранам війни (у тому числі учасникам
АТО), реабілітованим особам та особам, стосовно яких суд розглядає питання про
обмеження цивільної дієздатності чи надання психіатричної допомоги у примусовому
порядку.
З 1 вересня 2016 року безоплатна первинна правова допомога надається усім громадянам
України, іноземцям, особам без громадянства, у тому числі біженцям чи особам, які
потребують додаткового захисту.

Які послуги ми надаємо?
Якщо Ви побачили установу з логотипом системи безоплатної правової допомоги, то за
підстав і в порядку, визначеному Законом України «Про безоплатну правову допомогу», Ви
маєте право на такі види юридичних послуг за рахунок держави:
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надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань;
складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах,
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
забезпечення захисту особи від обвинувачення;
надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової
допомоги та медіації;
доступ та надання допомоги у такому доступі електронних сервісів Міністерства
юстиції України.

Як отримати допомогу?
Для забезпечення оперативного реагування на повідомлення про затримання осіб, на
звернення громадян про надання правової допомоги та на проблемні питання, які вони
порушують, а також для надання роз’яснень законодавства у сфері безоплатної правової
допомоги, цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги – 0 800 213 103, який обслуговується Всеукраїнським контактним
центром системи безоплатної правової допомоги. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних
телефонів в межах України безкоштовні.
Отримати правову допомогу можна також особисто звернувшись до найближчого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги або бюро правової допомоги.

Як нас знайти?
Адреси центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової
допомоги Ви можете знайти на сайті Координаційного центру з надання правової
допомоги (www.legalaid.gov.ua), або ж зателефонувавши до контактного центру за
телефоном 0 800 213 103.
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Інформація про проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні»
Проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні» фінансується Міністерством
міжнародних справ Канади, впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у
партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги. Проект має на меті
покращення рівного доступу до правосуддя для населення

України (особливо

представників вразливих верств) шляхом підтримки впровадження системи безоплатної
правової допомоги та підвищення рівня обізнаності населення щодо прав на отримання
безоплатної правової допомоги. Проект має три основні компоненти:здатність людських
ресурсів, спроможність системита спроможність до інформування та комунікації.
В рамках першого компоненту діяльність Проекту спрямована на розвиток потенціалу
людських ресурсів цільових груп проекту, що, зокрема, включає розробку та впровадження
тренінгових програм та навчальних заходів, які сприятимуть розвитку необхідних навичок
та підвищення рівня знань, необхідних для ефективного надання послуг з безоплатної
правової допомоги та моніторингу системи.
Другий компонент Проекту сприяє розвитку необхідних систем на підтримку поступового
впровадження безоплатної правової допомоги та моніторингу системи, зокрема з метою
підвищення її ефективності та відповідності потребам клієнтів. Зокрема, діяльність
спрямована на визначення вимог/потреб системи для підтримки децентралізованого
надання якісних послуг з безоплатної правової допомоги в Україні; надання підтримки для
всебічного розвитку системи надання правової допомоги, включаючи всі необхідні
процедури, процеси, політики, стандарти та механізми для стратегічного планування
людських

ресурсів, управління

матеріальними ресурсами, управління

діяльністю,

моніторингу, оцінки та звітування; сприяння розвитку інституційної спроможності
неурядових організацій щодо незалежного моніторингу системи надання правової
допомоги.
Третій компонент Проекту спрямованийна розбудову інформаційної та комунікативної
спроможності українського партнера та цільових груп з метою сприяння підвищенню
рівня обізнаності громадськості щодо надання правової допомоги, шляхом
розповсюдження відповідної інформації та надання експертної підтримки та рекомендацій.
Контакти Проекту: http://www.qala.org.ua; office@qala.org.ua.
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Інформація про «Центр «Жіночі перспективи»
Громадська організація «Центр «Жіночі перспективи» – жіноча громадська організація,
місією якої є захист прав жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
у всіх сферах суспільного життя.
З часу свого створення у 1998 році Центр реалізовує проекти та надає безпосередню
допомогу жінкам та дітям, потерпілим від насильства в сімї, а також особам,
постраждалим від торгівлі людьми, здійснює різноманітні соціологічні дослідження,
активно співпрацює з місцевими органами влади, надає правову, освітню та інформаційну
допомогу різним цільовим групам.
Основними напрямками діяльності організації є:
 протидія насильству щодо жінок та домашньому насильству відстоювання прав
жінок, потерпілих від насильства та надання їм якісних послуг на базі організації,
сприяння розширенню необхідних державних якісних (відповідних міжнародним
стандартам) послуг для потерпілих, сприяння покращенню захисту прав потерпілих
та доступу до правосуддя, сприяння застосуванню міжнародних норм прав людини
у національній судовій практиці по насильству в сім’ї, сприяння ратифікації Конвенції
Ради Європи «Про боротьбу та попередження насильства щодо жінок та
домашнього насильства»;
 сприяння забезпеченню ґендерної рівності у всіх сферах суспільного життя та
підтримка жіночого лідерства сприяння впровадженню ґендерних підходів у
практику діяльності державних та недержавних інституцій, сприяння просуванню
жінок до прийняття рішень на всіх рівнях, сприяння подолання ґендерної
дискримінації на ринку праці та більшого залучення жінок до підприємницької
діяльності;
 протидія торгівлі людьмизахист прав осіб, потерпілих від торгівлі людьми та
надання їм якісних послуг на базі організації, сприяння розширенню необхідних
якісних (відповідних міжнародним стандартам) послуг для потерпілих з боку
держави, застосуванню міжнародних норм прав людини при розгляді справ по
торгівлі людьми;
 підтримка
організацій
громадянськогосуспільстванавчання
та
сприяння
впровадженню в практику діяльності ґендерних підходів та просування прав
людини жінок і дітей у діяльності жіночих та неґендерних організацій, підтримка та
сприяння новоствореним місцевим організаціям.
Контакти організації: www.women.lviv.ua; women@women.lviv.ua
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