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Соціальна та психологічна підтримка
Урядова гаряча лінія 1545

Спеціалізовані служби підтримки  
і захисту постраждалих від  
насильства за ознакою статі
Національна гаряча лінія з попередження домашнього 
насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації

0 (800) 500 335,
116 123

Урядова гаряча лінія з протидії домашньому насильству 1547

Медична допомога 103

Правова допомога
Єдиний телефонний номер (контактний центр системи 
надання безоплатної правової допомоги)

0 (800) 213 103

Поліція 102

Контакти допомоги та підтримки в Україні
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Вінниця і 
Вінницька 
область

Соціальна та психологічна  
підтримка

Вінницька обласна «Лінія довіри» з питань запобігання та протидії 
домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за 
ознакою статі (безкоштовно, анонімно та конфіденційно для 
отримання інформаційних консультацій а також інформації щодо 
закладів, до яких Ви можете звернутися по допомогу за місцем 
проживання/перебування)

(0800) 750475
цілодобово

Відділ оперативного реагування «Цілодобова варта» Вінницької 
міської ради (розгляд та оперативне вжиття відповідних заходів 
на звернення громадян)

(0800) 601560
безкоштовно з усіх 
телефонів
(0432) 1560, 601560
цілодобово

Телефон довіри Центру психологічної та медичної допомоги 
«Клініка, дружня до молоді» (для підлітків та молоді 10-24 років)

(0432) 273385
пн-пт з 8.00 до 20.00

Громадська організація «Вінницька обласна правозахисна 
організація «Джерело надії» (інформаційно-консультаційна 
підтримка)

(0432) 612280,  
(068) 4250070
цілодобово

Вінницький міський центр соціальних служб (0432) 670460
пн-чт з 8:00 до 
17:00, пт з 8:00 до 
16:00 (перерва 
13:00 до 13:45)

Контакти допомоги та підтримки в Україні
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Вінниця і Вінницька область

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради 
(відповідальна особа за заходи з запобігання та протидії 
домашньому насильству)

(0432) 508689
пн-пт з 8:00 до 17:00

Служба у справах дітей Вінницької міської ради (0432) 671373,  
(0432) 611682,  
(0432) 670127,  
(0432) 671424
пн-пт з 8:00 до 17:00

Спеціалізовані служби підтримки 
і захисту постраждалих від 
насильства за ознакою статі
Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі (створені UNFPA у 2022 році)

(050) 9019167,  
(050) 2585643

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього насильства (виїжджають за 
місцем перебування постраждалої особи)

(093) 9001560,  
(098) 9001560
пн-чт з 8:00 до 
17:00, пт з 8:00 до 
16:00 (перерва з 
13:00 до 13:45)

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства або насильства за 
ознакою статі

(093) 9001560,  
(098) 9001560
пн-чт з 8:00 до 
17:00, пт з 8:00 до 
16:00 (перерва з 
13:00 до 13:45)

Медична допомога
Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги (0432) 664126

цілодобово

Пункт невідкладної медичної допомоги (для жінок, 
які зазнали сексуального насильства)

(0432) 531525
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Вінницька міська клінічна лікарня № 1 (0432) 560110
цілодобово
(097) 0560110
реєстратура 
поліклініки

Центр психологічної та медичної допомоги «Клініка, дружня до 
молоді» (для підлітків та молоді 10-24 років; конфіденційно, можна 
приходити без документів, не називати прізвище; приймають 
психолог, лікар-гінеколог, педіатр, дерматовенеролог; всі 
прийоми безоплатні, графік роботи лікарів необхідно уточнювати)

(0432) 273385
пн-пт з 9.00 до 19.00

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня (0432) 438001
(0432) 560780
консультативна 
поліклініка, 
реєстратура, 
пн-пт з 8.30 до 16.12, 
відділення екстреної 
медичної допомоги, 
травмпункт, 
цілодобово

Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» (0432) 681113
цілодобово

Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер (0432) 671284
реєстратура
(097) 8506710
клініко-діагностична 
лабораторія

Комунальне некомерційне підприємство Вінницької обласної 
Ради «Клінічний Центр інфекційних хвороб»

(0432) 566423
пн-пт з 8.45 до 16.30

Центр планування сім’ї, репродукції людини та медико-
генетичного консультування обласного перинатального Центру 
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова

(0432) 531525, 
(0432) 671361

Вінницький міський клінічний пологовий будинок №1 (0432) 511108
цілодобово

Вінницький міський клінічний пологовий будинок №2 (0432) 272524
цілодобово

Контакти допомоги та підтримки в Україні
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Правова допомога

Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (безоплатна вторинна правова допомога 
для осіб, що постраждали від домашнього насильства

(0432) 560180,  
(098) 0026774 

Поліція

Вінницьке районне управління поліції (РУП) Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій області

(0432) 594900, 
594907
цілодобово

Відділ поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій області

(0432) 594944,
(0432) 594926 
цілодобово

Відділ поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління 
Національної поліції в Вінницькій області

(0432) 544945 
цілодобово

Відділ поліції № 3 Вінницького РУП Головного управління 
Національної поліції в Вінницькій області

(0432) 434749
цілодобово

Вінниця і Вінницька область
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Дніпро і 
Дніпропетровська 
область

Соціальна та психологічна підтримка
Телефон довіри Дніпровського міського центру соціальних служб 
для сім’ї

(056) 7671841

Гаряча лінія громадської організації «Пані Патронеса» (099) 6327701 
пн-пт з 9.00 до 20.00

Дніпровський міський центр соціальних служб (056) 7671846,  
(056) 7671841

Спеціалізовані служби підтримки 
і захисту постраждалих від 
насильства за ознакою статі
Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі (створені UNFPA у 2022 році)

(050) 7300889,  
(067) 6105801

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі

(056) 7857360 
пн-пт 8.00-17.00

Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного 
консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі (Консультативна служба):

Контакти допомоги та підтримки в Україні
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Дніпро і Дніпропетровська область

Центральний район (056) 7671846 

відділ в Амур-Нижньодніпровському районі (063) 4777001

відділ в Індустріальному районі (050) 5912217

відділ у Новокодацькому районі (056) 7671230,  
(096) 2487574 

відділ у Самарському районі (099) 5405112

відділ у Соборному районі (096) 5584770

відділ у Центральному районі (056) 7851432

відділ у Чечелівському районі (063) 2849329

відділ у Шевченківському районі (066) 9646908

Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Мамине щастя» 
(притулок для постраждалих):

відділення для жінок з дітьми (099) 5207918 
цілодобово

відділення для жінок без дітей (099) 5207934 
цілодобово

Соціальний будинок «Рукавичка» ГО «Мартін-Клуб» (050) 5848613 
пн-пт 9.00 - 18.00

Медична допомога

Дніпровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги (056) 7708537

Міська клінічна лікарня №16 (098) 9262516,  
(095) 2252637

Дніпровська міська клінічна лікарня №1 (056) 7601032

Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня №2 (056) 3755206
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Контакти допомоги та підтримки в Україні

Дніпропетровський обласний центр планування сім’ї та 
репродукції людини

(097) 2171131,  
(066) 0417390

Правова допомога

Дніпровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

(098) 0442995,  
(066) 2246031
пн-пт 8.00-17.00, 
консультації 
надаються за 
попереднім записом

Лівобережне бюро Дніпровського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги

(068) 9465126
пн-пт 8.00-17.00, 
консультації 
надаються за 
попереднім записом

Поліція

Чергові частини районних управлінь поліції при Дніпровському 
районному управлінні поліції

(050) 4123309,  
(096) 8848394 
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Запоріжжя  
і Запорізька 
область

Соціальна та психологічна підтримка

Служба екстреної психологічної допомоги «Телефон Довіри» 
Запорізького міського центру соціальних служб

(066) 3131584,  
(067) 5151584,  
(073) 5151584

Уповноважений структурний підрозділ - управління по роботі 
з молоддю та сім’єю департаменту спорту, сім’ї та молоді 
Запорізької міської ради 

(068) 9616388 

Запорізький міський центр соціальних служб (061) 2282265

Відділи соціальної роботи Запорізького 
міського центру соціальних служб: 

Заводський район (061) 2282808

Комунарський район (097) 4110493

Шевченківський район (097) 7303724

Олександрівський район (061) 7641530

Хортицький район (061) 2280858

Запоріжжя і Запорізька область
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Контакти допомоги та підтримки в Україні

Спеціалізовані служби підтримки 
і захисту постраждалих від 
насильства за ознакою статі

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі (створені UNFPA у 2022 році)

(050) 7300972,  
(067) 6105803

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги (061) 2282265,  
(063) 3358162

Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради 
(видає направлення на поселення до Центру соціальної підтримки 
дітей та сімей «Затишна домівка» Запорізької міської ради)

(061) 2243042 

Запорізький міський центр соціальних служб (видає подання 
на поселення до Центру соціальної підтримки дітей та сімей 
«Затишна домівка» Запорізької міської ради)

(061) 2282265

Медична допомога

Комунарський район

Міська лікарня №1 (061) 7082751

Міська лікарня №7 (061) 2128688

Міська дитяча лікарня №1 (061) 2962021

Шевченківський район

Пологовий будинок №3 (061) 2805074

Міська лікарня №2 (061) 7648951

Міська лікарня №8 (061) 7023523

Вознесенівський район

Міська лікарня екстреної та швидкої допомоги (061) 2805701
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Запоріжжя і Запорізька область

Міська лікарня №6 (061) 2330325

Міська лікарня №10 (061) 2241022

Хортицький  район

Пологовий будинок №9 (061) 2862901

Дитяча лікарня №5 (061) 2249419

Дніпровський район

Пологовий будинок №4 (061) 2243637

Міська лікарня №9 (061) 2243700

Міська лікарня №3 (061) 2121540

Заводський район

Міська лікарня №4 (061) 2224900

Правова допомога

Запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
допомоги

(061) 2243910,  
(061) 7023276,  
(068) 0822539

Відділ «Запорізьке бюро правової допомоги» (061) 7023277

Відділ «Хортицьке бюро правової допомоги» (061) 7023365

Поліція

Чергові частини у Запорізькому районному управлінні поліції (061) 2367826,  
(061) 2239142,  
(061) 2392149,  
(061) 2392926 
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Житомир та 
Житомирська 
область

Соціальна та психологічна підтримка

Житомирський обласний центр соціальних служб (0412) 474407,  
470991, 470992

Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

(0412) 470944

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (0412) 425020,  
(0412) 425034

Спеціалізовані служби підтримки 
і захисту постраждалих від 
насильства за ознакою статі

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства 
за ознакою статі

(096) 8760634,  
(097) 528 74 64

Медична допомога

Управління охорони здоров’я Житомирської міської ради (0412) 375185

Контакти допомоги та підтримки в Україні
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Житомир та Житомирська область

Комунальна установа «Центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» Житомирської обласної ради

(0412) 421901

Міський центр здоров’я Житомирської міської ради (0412) 421041

Центральна міська лікарня №1 (0412) 340483

Центральна міська лікарня №2 (0412) 255744 

Центральна дитяча міська лікарня (0412) 220552

Правова допомога

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Житомирській області

(0412) 430239

Житомирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

(0412) 430176

Поліція

Головне управління Національної поліції в Житомирській області (0412) 407601

Житомирське районне управління поліції (м. Житомир) (0412) 471728,  
(0412) 407475

Відділ поліції №1 (м. Житомир) (0412) 407805, 
(0412) 407803
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Івано-Франківськ 
та Івано-
Франківська 
область

Соціальна та психологічна підтримка
Івано-Франківський обласний центр соціальних служб (034) 2231004,  

(034) 2539107 

Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

(034) 2772060,  
(034) 2772062

Спеціалізовані служби підтримки 
і захисту постраждалих від 
насильства за ознакою статі
Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі (створені UNFPA у 2022 році)

(067) 8873327,  
(066) 6896059

Мобільна бригада при Івано-Франківському міському центрі 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

(034) 2772060,  
(034) 2772062

Кризова кімната в м. Івано-Франківську (034) 2772060,  
(034) 2772062  

Медична допомога
Комунальний заклад «Івано-Франківський обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

(034) 2524142

Контакти допомоги та підтримки в Україні
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Івано-Франківськ та Івано-Франківська область

Обласна клінічна лікарня м. Івано-Франківськ (034) 2588118

Комунальний заклад «Івано-Франківська станція швидкої 
медичної допомоги»

(034) 2265479

Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня (034) 22527870

Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня (034) 2224454 

Івано-Франківська міська дитяча клінічна лікарня (034) 2222717

Івано-Франківська міська клінічна лікарня №1 (034) 2751368

Івано-Франківська міська поліклініка №1 (034) 2230030

Івано-Франківська міська поліклініка №2 (034) 2249220

Івано-Франківська міська поліклініка №3 (034) 2224837

Івано-Франківська міська поліклініка №4 (034) 2268823

Правова допомога

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в Івано-Франківській області

(034) 2783591

Івано-Франківський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

(034) 2559066

Калуський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

(034) 7266693

Коломийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

(034) 3346376,  
(034) 3346372

Поліція

Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській 
області

(034) 2750645

Івано-Франківський відділ поліції (034) 2223338
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Луцьк та  
Волинська 
область

Соціальна та психологічна підтримка

Волинський обласний центр соціальних служб (0332) 711212

Департамент соціальної політики Луцької міської ради (0332) 284180, 
(0332) 724164 

Спеціалізовані служби підтримки 
і захисту постраждалих від 
насильства за ознакою статі

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі (створені UNFPA у 2022 році)

(050) 14528 91,  
(096) 2950515

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насидьства та/або насильства 
за ознакою статі при управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді Луцької міської ради

(0332) 716772

Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі на базі Волинського 
обласного центру соціально-психологічної допомоги

(050) 6709954,  
(0332) 230034

Контакти допомоги та підтримки в Україні
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Луцьк та Волинська область

Медична допомога

Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катостроф

(0332) 233938

Волинська обласна клінічна лікарня (0332) 773103

Волинський обласний центр здоров’я (0332) 241537

Волинська обласна дитяча клінічна лікарня (0332) 256171

Управління охорони здоров’я Луцької міської ради (0332) 724653

Луцька міська клінічна лікарня (0332) 251201

Луцька міська дитяча поліклініка (0332) 716976

Луцькі центри первинної медико-санітарної допомоги (0332) 234098, 
260531, 251301, 
722187

Правова допомога

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Волинській області

(0332) 787996,  
(0332) 787995

Луцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

(0332) 770717

Поліція

Головне управління Національної поліції у Волинській області (0332) 742111,  
(0332) 244298

Луцьке районне управління поліції ГУНП у Волинській області (0332) 742219 

Відділення поліції № 3 (м. Луцьк) Луцького районного управління 
поліції ГУНП у Волинській області

(0332) 262778 
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Контакти допомоги та підтримки в Україні

Львів і 
Львівська
область

Соціальна та психологічна 
підтримка

Відділ сімейної політики управління соціального захисту 
Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 
(координація суб’єктів взаємодії у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству та/або насильству за 
ознакою статі)

(0322) 354982
(0322) 2354885
пн-пт з 9:00 до 18:00; 
перерва з 13:00 до 14:00

Управління «Служба у справах дітей» Департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради 

(0322) 354040
(0322) 975883
пн-чт з 9:00 до 18:00;  
пт з 9:00 до 17:00; 
перерва з 13:00 до 14:00

Комунальний заклад Львівської міської ради Львівський 
міський центр соціальних служб «Між нами»

(0322) 546130
пн-пт 09.00 до 18.00, 
перерва з 13.00 до 14.00

Центр соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклування і внутрішньо 
переміщених осіб

(0322) 700770
пн - чт 09.00 до 18.00;  
пт 09.00 до 17.00; прийом 
громадян соціальним 
працівником та юрис-
консультом проводяться: 
вт, ср, чт з 10.00 до 12.00 
та з 14.00 до 16.00
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Львів і Львівська область

Громадська організація Центр «Жіночі перспективи» (0322) 955060
(067) 6740770
пн-пт 10.00 до 18.00

Благодійна організація «Горіховий дім» (068) 6556567
пн-пт 09.00 до 18:00

Реабілітаційний центр «Назарет» (096) 3066536
пн-пт 10.00 до 18.00

Громадська організація «Осоння» (067) 8990362
пн-пт 09.00 до 18.00

Спеціалізовані служби підтримки 
і захисту постраждалих від 
насильства за ознакою статі

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та насильства 
за ознакою статі (створені UNFPA у 2022 році)

(096) 2324901
(095) 8785021

Гаряча лінія Мобільної бригади соціально-психологічної 
допомоги особам, які перебувають у кризовій ситуації і 
потребують екстреної допомоги, в тому числі постраждалим 
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 
статі при Львівському міському центрі соціальних служб 
«Між нами»

0800307305
пн-пт, з 09.00 до 18.00 
год, безкоштовно 
зі стаціонарних та 
мобільних телефонів

Медична допомога

Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня 
швидкої медичної допомоги м. Львова»

(0322) 527590
приймальня, цілодобово

Комунальне некомерційне підприємство «8-а міська клінічна 
лікарня м. Львова»

(0322) 2706285
приймальня, цілодобово
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Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча 
клінічна лікарня м. Львова»

(0322) 2931888, 2937239, 
2932908
приймальня, цілодобово

Комунальне некомерційне підприємство «Львівська 1-а міська 
клінічна лікарня ім. Князя Лева»

(0322) 367194
приймальня, цілодобово

Комунальне некомерційне підприємство «3-я міська клінічна 
лікарня м. Львова»

(0322) 352264
приймальня, цілодобово 

Комунальне некомерційне підприємство «4-а міська клінічна 
лікарня м. Львова»

(0322) 602103
приймальня, цілодобово

Комунальне некомерційне підприємство «5-а міська клінічна 
лікарня м. Львова»

(0322) 383244
приймальня, пн-пт 
08.00 до 18:00, сб-нд 
09.00 до 13.00

Комунальне некомерційне підприємство «1-а міська 
комунальна поліклініка м.Львова»

(0322) 356558
приймальня, пн-пт 
08.00 до 19.00

Комунальне некомерційне підприємство «2-а міська 
поліклініка м. Львова»

(0322) 2634192
приймальня, пн-пт 08.00 
до 20.00; сб 08.00 до 
18.00; нд 09.00 до 15.00

Комунальне некомерційне підприємство «3-я міська 
поліклініка м. Львова»

(0322) 260560
(0322) 530508
пн-сб 08.00 до 19.00

Комунальне некомерційне підприємство «4-а міська 
поліклініка м. Львова»

(0322) 225522
(0322) 430350
кабінет чергового лікаря 
щодня 08.00 до 20:00

Комунальне некомерційне підприємство «5-а міська клінічна
поліклініка м. Львова»

(0322) 627207
(0322) 368701
пн-пт 08.00 до 19:00; 
сб 08.00 до 18:00; 
нд 09.00 до 15.00

Контакти допомоги та підтримки в Україні
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Правова допомога

Львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

(0322) 556571
пн-пт з 09.00 до 18.00

Поліція

Головне управління національної поліції у Львівській області (073) 1166199
(0322) 586880

Чергові частини районних управлінь поліції (в т.ч. для 
отримання інформації щодо контактів дільничних офіцерів 
поліції та інспекторів секторів протидії домашньому 
насильству відділів превенції Головного управління 
Національної поліції у Львівській області):

Львівське районне управління поліції №1 (Личаківський та 
Галицький р-ни)

(096) 7551708
чергова частина, 
цілодобово

Відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 
(Шевченківський р-н)

(068) 8236155
чергова частина, 
цілодобово

Львівське районне управління поліції №2 (Франківський р-н) (067) 3535804
чергова частина, 
цілодобово

Відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції  №2 
(Залізничний р-н)

(096) 7638148
чергова частина, 
цілодобово

Відділ поліції №2 Львівського районного управління поліції  
№2 (Сихівський р-н)

(068) 0540121
чергова частина, 
цілодобово

Львів і Львівська область
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Рівне та  
Рівненська  
область

Соціальна та психологічна підтримка

Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

(036) 2631865 

Рівненський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

(036) 2636392,  
(036) 2261782

Департамент соціальної політики Рівненської міської ради (036) 2633896

Спеціалізовані служби підтримки 
і захисту постраждалих від 
насильства за ознакою статі

Відділення для осіб, які постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі при комунальному закладі 
«Рівненський центр соціально-психологічної допомоги»

(036) 2671446

Медична допомога

Управління охорони здоров’я Рівненського міськвиконкому (036) 2265536

Контакти допомоги та підтримки в Україні
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Рівне та Рівненська область

Комунальний заклад «Рівненська обласна клінічна лікарня» (036) 2281772

Комунальний заклад «Рівненський обласний центр здоров’я» (036) 2223045

Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф

(036) 2225834

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги «Ювілейний»

(036) 2258141

Комунальний заклад «Рівненська обласна дитяча лікарня» (036) 2288623

Центральна міська лікарня м.Рівне (036) 2235236

Міська дитяча лікарня Рівненської міської ради (036) 2230295

Поліклініка «Північна» Рівненської міської ради (036) 2627059

Поліклініка №2 Рівненської міської ради (036) 2225031

Правова допомога

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Рівненській області

(067) 6045955,  
(036) 2460109
цілодобово

Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

(097) 3132044,  
(036) 2620788

Поліція

Головне управління Національної поліції в Рівненській області (036) 2261565
чергова частина

Рівненське районне управління поліції (068) 6771234

Відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції  
(м. Рівне)

(067) 4952959
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Тернопіль і 
Тернопільська 
область

Соціальна та психологічна підтримка
Тернопільський міський центр соціальних служб (098) 1747741,  

(0352) 235592

Тернопільський обласний центр соціально-психологічної 
допомоги «Родина»

(097) 8047007,  
(0352) 287929
цілодобово

Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей 
Тернопільської міської ради

(0352) 525695

Сектор у справах сім’ї Управління сім’ї, молодіжної політики та 
захисту дітей Тернопільської міської ради

(067) 9435042,  
(097) 2966748,  
(098) 1819515

Служба у справах дітей Управління сім’ї, молодіжної політики та 
захисту дітей Тернопільської міської ради

(067) 6845287,  
(098) 1807130,  
(098) 1807131

Спеціалізовані служби підтримки 
і захисту постраждалих від 
насильства за ознакою статі
Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі (створені UNFPA у 2022 році)

(096) 0332043,  
(050) 0332043

Контакти допомоги та підтримки в Україні
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Тернопіль і Тернопільська область

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та/або насильства 
за ознакою статі

(098) 1747741,  
(0352) 235592

Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного 
консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі

(0352) 433100
телефон довіри

Медична допомога

Центр первинної медико-санітарної допомоги (0352) 524650

Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги (0352) 252676
приймальня, 
цілодобово

Тернопільська комунальна міська лікарня №2 (0352) 268109,  
(067) 6202040
приймальня по 
місту, цілодобово

Міська комунальна лікарня №3 (0352) 535110

Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня (0352) 527513
приймальня, 
цілодобово

Правова допомога

Тернопільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

(097) 6697239,  
(068) 3551363,  
(0352) 521520
пн-пт з 9.00 
до 18-00

Поліція

Тернопільське районне управління поліції ГУНП в Тернопільській 
області

(0352) 271170
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Контакти допомоги та підтримки в Україні

Сектор протидії домашньому насильству Відділу превенції 
Патрульної поліції в Тернопільській області ГУНП

(067) 2142875
цілодобово
(0352) 271043
пн-пт з 9.00 до 18.00

Контакти дільничних офіцерів поліції: пн-пт з 9.00 до 18.15

р-н «Оболоня-Ринок» (067) 719-04-07

р-н «Оболоня» (067) 214-28-98 

р-н «Центр» (067) 719-02-86

р-н «Східний-Бандери» (067) 719-02-90 

р-н «Дружба» (067) 719-03-16

р-н «Дружба-Просвіти» (067) 214-29-14

р-н «БАМ-Текстильник» (067) 719-03-62

р-н «БАМ-Ювілейний» (067) 719-03-48

р-н «БАМ-Петлюри» (067) 719-02-76

р-н «Новий світ» (067) 214-29-28

р-н «Східний-Прогрес» (067) 214-28-59

р-н «Канада» (067) 214-29-26

р-н «Аляска» (067) 214-29-29

р-н «Кутківці-Пронятин-Львівська» (067) 214-28-75
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Хмельницький 
та Хмельницька 
область

Соціальна та психологічна підтримка
Хмельницький обласний центр соціальних служб (038) 2765558,  

(038) 2650238,  
(067) 7780756

Хмельницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді 

(038) 2657328,  
(038) 2794668,  
(038) 2657878,  
(038) 2762928,  
(067) 1331550,  
(068) 2192192 

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради

(038) 2704574

Спеціалізовані служби підтримки 
і захисту постраждалих від 
насильства за ознакою статі
Телефони довіри (038) 2657328,  

(038) 2692299, 
(067) 4754285, 1550

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі (створені UNFPA у 2022 році)

(096) 0193647,  
(050) 0193647

Хмельницький та Хмельницька область
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Контакти допомоги та підтримки в Україні

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 
за ознакою статі (м. Хмельницький)

(067) 4754285

Кризові кімнати (068) 589 83 83,  
(038) 4991355,  
(096) 5361112,  
(097) 7860912,  
(038) 4254111,  
(067) 6473437

Притулок «Хмельницький обласний центр соціально-психологічної 
допомоги»

(038) 2746472

Старокостянтинівський міський Кризовий центр (098) 5046249,  
(038) 5445209

Кризова кімната на базі громадської організації «Центр» 
Натхнення»» (м. Шепетівка)

(097) 9603707,   
(096) 6434010

Медична допомога

Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф

(038) 2664887

Хмельницький обласний центр здоров’я (038) 2656100

Хмельницька обласна лікарня (038) 2650576

Хмельницька обласна дитяча лікарня (038) 2221055

Хмельницька центральна районна лікарня (038) 2221324 

КЗ «Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги» (038) 2660801

Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради (038) 2656400

Хмельницька міська лікарня (038) 2794096

Хмельницька міська дитяча лікарня (038) 2221117
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Хмельницький та Хмельницька область

Хмельницька міська поліклініка №1 (038) 2655202

Хмельницька міська поліклініка №2 (038) 2630045

Хмельницька міська поліклініка №3 (038) 2744124

Хмельницька міська поліклініка №4 (038) 2728505

Правова допомога

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Хмельницькій області

(038) 2720149,  
(038) 2720169

Хмельницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

(038) 2657788

Поліція

Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області (038) 2692309

Хмельницьке районне управління поліції (067) 3823119,  
(038) 2692240

Відділення поліції №1 (м. Хмельницький) (097) 1246969,  
(038) 2618036

Відділення поліції №2 (м. Хмельницький) (038) 2671724
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Ужгород і 
Закарпатська 
область

Соціальна та психологічна підтримка

Ужгородський міський центр соціальних служб, департаменту 
соціальної політики Ужгородської міської ради

(0312) 616472

Відділ сім’ї, гендерної політики та соціально трудових відносин 
Департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради

(0312) 630103

Служба у справах дітей Ужгородської міської ради (0312) 659176

Громадська організація «Неємія» (050) 8177487

Спеціалізовані служби підтримки 
і захисту постраждалих від 
насильства за ознакою статі

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі (створені UNFPA у 2022 році)

(096) 3129313,  
(093) 1677828

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 
за ознакою статі

(0312) 630103,  
(0312) 616472

Контакти допомоги та підтримки в Україні
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Ужгород і Закарпатська область

Медична допомога

Ужгородська центральна міська клінічна лікарня (0312) 242332

Правова допомога

Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

(0312) 641505,  
(0312) 641503

Поліція

Ужгородське районне управління поліції головного управління 
Національної поліції в Закарпатській області

(0312) 614346



34

Чернівці та 
Чернівецька 
область

Соціальна та психологічна підтримка

Чернівецький міський центр соціальних служб (037) 22526434

Обласна комунальна установа «Чернівецький обласний центр 
соціально-психологічної допомоги» 

(037) 2561636 

Спеціалізовані служби підтримки 
і захисту постраждалих від 
насильства за ознакою статі

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі (створені UNFPA у 2022 році)

(096) 0192165,  
(066) 0192165

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 
за ознакою статі (м. Чернівці)

(095) 4514723

Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства 
та /або насильства за ознакою статі ОКУ «Чернівецький обасний 
центр соціально-психологічної допомоги»

(095) 1005008,  
(0372) 56 16 36

Обласна комунальна установа «Соціальний центр матері та 
дитини»/ Відділення для постраждалих осіб

(050) 2436971

Контакти допомоги та підтримки в Україні



35

Чернівці та Чернівецька область

Медична допомога
Обласний (республіканський) центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф

(037) 2276910

Чернівецька обласна клінічна лікарня (037) 2514753

Обласна комунальна установа «Лікарня швидкої медичної допомоги» (037) 2269222

Обласна дитяча клінічна лікарня (037) 2575676

Міська лікарня № 1 (037) 2240898,  
(037) 2520115 

Міська лікарня № 2 (037) 2278656

Міська лікарня № 3 (037) 2231236

Міська лікарня № 4 (037) 2560206

Міська лікарня № 5 (037) 22585709

Міська поліклініка № 5 (037) 22585709

Міська дитяча клінічна лікарня (037) 2530875

Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради (037) 2553929

Правова допомога
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Чернівецький області

(037) 2553138,  
(089) 1200084,  
(080) 0213103

Чернівецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

(037) 2513614

Поліція
Чергові частини ГУНП в Чернівецькій області (037) 2552602,  

(067) 3128524 

Чернівецьке районне управління поліції (037) 2591637
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Полтава і 
Полтавська 
область

Соціальна та психологічна підтримка
Гаряча лінія Полтавського міського центру соціальних служб (050) 4419919,  

(050) 4419912 
пн-пт з 8.00 до 17.15

Полтавський обласний центр соціальних служб (0532) 634043,  
(0532) 634360 
пн-чт з 08.00 до 17.00, 
пт.  з  08.00 до 15.45, 
обідня перерва з 
12.00 до 13.00

Полтавський міський центр соціальних служб (0532) 562513, 
(0532) 562052 
пн-чт з 8.00 до 17.15, 
пт з 8.00 до 16.45

Департамент культури, молоді та сім’ї Полтавської міської ради (0532) 564399, 
(050) 0155400
пн-чт з 08.00 до 17.15 
год., пт з 08.00 до 
16.15, обідня перерва 
з 12.00 до 13.00

Департамент освіти Полтавської міської ради (0532) 524921 
пн-чт з 08.00 до 17.15, 
пт з 08.00 до 16.00, 
обідня перерва з 
12.00 до 13.00

Контакти допомоги та підтримки в Україні
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Полтава і Полтавська область

Спеціалізовані служби підтримки 
і захисту постраждалих від 
насильства за ознакою статі
Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги 
постраждалим від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі (створені UNFPA у 2022 році)

(050) 7300993, 
(067) 6105802

Мобільна бригада соціально-психологічної підтримки сімей/осіб, 
які постраждали від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі Полтавського міського центру соціальних служб

(0532) 562513

Притулок для жінок благодійної організації «Світло надії» (066) 8295573
цілодобово

Медична допомога
«Гаряча лінія» для звернень громадян з питань, що стосуються 
медицини на базі КП «Полтавський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Полтавської обласної 
ради»

0800505032 
цілодобово

1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради (0532) 564255

2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради (0532) 607225

3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради (0532) 512094

4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради (0532) 637452

5-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради (0532) 522574

Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради (0532) 689671

Міський клінічний пологовий будинок Полтавської міської ради (0532) 676304

Полтавська центральна районна клінічна лікарня Полтавської 
міської ради

(0532) 608342

Центри первинної медико-санітарної допомоги Полтавської 
міської ради

(0532) 668499, 
(0532) 681775,  
(0532) 572272
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Контакти допомоги та підтримки в Україні

Правова допомога

Полтавський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

(0532) 560288, 
(050) 5617746, 
(068) 5022654 
пн-пт з 09.00 до 18.00

Поліція

Полтавське районне управління поліції ГУ НП в Полтавській 
області

(0532) 560951 
чергова частина, 
(0532) 510858 
громадська 
приймальня 
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