
ЮРИДИЧНА, МЕДИЧНА, 
ГУМАНІТАРНА, ФІНАНСОВА 
ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

ОСНОВНІ КОНТАКТИ
ВАЖЛИВО ЯК НІКОЛИ



Через війну в Україні мільйони людей були вимушені по-
кинути свої домівки та шукати прихистку в інших регіо-
нах своєї країни та за кордоном. Вони залишилися без 
найнеобхіднішого — їжі, одягу, житла; потребують ме-
дичної та психологічної допомоги. Але вони не лишили-
ся сам на сам зі своєю бідою. 

Ми зібрали контакти державних та громадських органі-
зацій, які нададуть підтримку та необхідну інформацію 
усім, кому вона потрібна.
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ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ

Юридична допомога 
та міграційні питання

Як перетнути кордон, чим відрізняється статус біженця від 
статусу шукача тимчасового захисту та як зареєструвати 
маля, народжене в укритті? Аби кожен українець та українка 
могли захистити себе та свої права навіть під час війни, низка 
організацій надає безкоштовні консультації та роз’яснення з 
юридичних питань. 

Координаційний центр з надання юридичної 
допомоги

www.legalaid.gov.ua

Тут надають консультації щодо правил перетину кордону, ро-
боти державних установ, ваших дій у разі втрати документів 
та з будь-яких інших юридичних питань. 

Своє питання можна поставити в кабінеті клієнта:

cabinet.legalaid.gov.ua

Або за номером:        0 800 213 103

Якщо ви перебуваєте за межами України, телефонуйте

+38 044 363 10 41

Telegram-чат: t.me/LegalAidUkraineBot 

Viber-чат: www.legalaid.gov.ua/viber.html

https://cabinet.legalaid.gov.ua
https://t.me/LegalAidUkraineBot
https://www.legalaid.gov.ua/viber.html
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Гаряча лінія Державної міграційної служби 
Тут порадять, що робити з простроченим паспортом або як 
діяти, якщо у вас вкрали документи чи вони загубилися. 

0 800 308 877

Гаряча лінія з кризових питань Міністерства 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій
Тут проконсультують з питань евакуації до безпечних 
територій, гуманітарних коридорів та надання першої 
необхідної допомоги евакуйованим. 

+38 044 355 1478 та 1548 (цілодобово)

Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми 
та консультування мігрантів

www.527.org.ua

Тут можна дізнатися, як безпечно виїхати за кордон 
та убезпечити себе на новому місці. 

0 800 505 501  та 527 (щодня з 08:00 до 20:00)

Юридичний порадник для внутрішньо 
переміщених осіб за підтримки Мінреінтеграції

chatbot.r2p.org.ua

За допомогою чат-бота можна знайти інформацію про до-
ступне житло, відкриті аптеки та магазини, особливості ви-
їзду та перебування за кордоном, проїзд блокпостів та ева-
куацію, відновлення особистих документів, виплату пенсії та 
багато іншого.

https://www.527.org.ua/
https://chatbot.r2p.org.ua/
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Viber: cutt.ly/zzeWP2q 

Telegram: cutt.ly/qzeW2sX 

Facebook: facebook.com/IDP.legal.aid

Також тут можна отримати юридичні консультації. 
Щодня з 7:00 до 22:00 за номерами:

Київстар  +38 068 507 50 90
Lifecell +38 093 507 50 90
Vodafone +38 099 507 50 90

Гаряча лінія для мешканців східних областей 
«Людина в біді» 
Тут консультації можуть отримати люди, які живуть вздовж 
лінії розмежування. Якщо ви проживаєте у східних областях 
і вам потрібні продовольчі та промислові товари, засоби гігі-
єни, поліпшення санітарних умов чи грошова допомога — та-
кож звертайтесь по допомогу. 

0 800 210 160 (цілодобово)
0 800 210 174

https://cutt.ly/zzeWP2q
https://cutt.ly/qzeW2sX
http://facebook.com/IDP.legal.aid
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Медична допомога

Якщо у вас немає змоги відвідати лікаря, можна отримати 
безкоштовну медичну консультацію онлайн. Фахівці також 
проконсультують з питань надання домедичної допомоги, до-
поможуть в пошуку відкритих аптек та потрібних ліків.

Гаряча лінія Міністерства охорони здоров’я 
України
Тут можна залишити звернення чи поставити питання опера-
тору. До роботи контакт-центру залучені педіатри, психологи, 
терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи та хірурги.

0 800 60 20 19 (цілодобово)

Чат-бот Doctor Online 

Viber-бот: vb.me/9ea815

Telegram-бот: t.me/MedhelpUkrainebot

Тут ви знайдете онлайн-інструкції з надання першої (доме-
дичної) допомоги людям із різними пошкодженнями чи ура-
женнями. Це допоможе у критичних ситуаціях стабілізувати 
постраждалого до моменту надання професійної допомоги.  
Також тут можна отримати контакти лікарів різних спеціалі-
зацій, які зараз  консультують.

Мапа аптек та ліків від Tabletki.ua

tabletki.ua
На електронній мапі вам покажуть аптеки, що наразі працю-
ють. Тут ви також можете знайти ліки за найкращими цінами.

https://vb.me/9ea815
https://t.me/MedhelpUkrainebot
https://tabletki.ua/uk/
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Донорство крові від платформи DonorUA

donor.ua/centers

Якщо вам потрібна донорська кров, платформа DonorUA до-
поможе знайти донора певної групи крові, а також записати-
ся на здачу крові у своєму місті.

Гуманітарна допомога

Якщо вам потрібна їжа, одяг, ліки чи інші речі — зверніться 
за допомогою до українських та міжнародних волонтерських 
організацій. 

Платформа єДопомога

edopomoga.gov.ua

Тут можна заповнити заявку на харчові продукти, одяг, ліки, 
фінансову допомогу. Також можна надіслати запит на отри-
мання пального чи транспорту. 

єДопомога забезпечує збір заявок з усіх регіонів України щодо 
потреб в гуманітарній допомозі, а також її адресний розподіл.

Міжнародний благодійний фонд «Карітас України»

caritas.ua

Сюди можна звернутися за харчовими продуктами, гігієніч-
ними наборами, постільною білизною чи матрацами. 

+38 067 374 91 90

https://www.donor.ua/centers
https://edopomoga.gov.ua/
https://caritas.ua/
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Facebook: facebook.com/caritasukraine  

Контакти регіональних організацій «Карітас України» 
за посиланням: bit.ly/36A2f9z

Мальтійська служба допомоги

malteser.ua

Надає гуманітарну допомогу, допомагає розміщувати пе-
реселенців, забезпечує гаряче харчування на вокзалах і на 
пунктах перетину кордону.

+38 050 338 23 33

Facebook: facebook.com/MalteserUkraine

Palyanitsya Info та Волонтерська гаряча лінія

palyanytsya.info

На сайті Palyanitsya Info можна знайти профільну організацію 
з гуманітарної допомоги, прихистку або допомоги тваринам, 
ліки або лікаря. 

Якщо вам не вдалося знайти допомогу чи профільну організа-
цію, скористайтеся ботом Волонтерської гарячої лінії. 

Telegram-бот: t.me/VolunteersHotlineBot 

https://www.facebook.com/caritasukraine
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PEjjvl5iqLh4jSDBf2vKwUIX478&ll=49.83017650000003%2C24.050488500000014&z=8
https://bit.ly/36A2f9z
https://malteser.ua/
http://facebook.com/MalteserUkraine
https://palyanytsya.info
https://t.me/VolunteersHotlineBot


10

Міжнародний штаб допомоги українцям

dopomoha.org.ua

Організація допомагає медикам, військовим, біженцям з 
усього світу в Україні та за кордоном. Тут можна отримати 
консультацію та допомогу з логістикою, поселенням та побу-
том за кордоном. Штаб також організовує передачу гумані-
тарної допомоги в Україні та за кордоном. 

Благодійний фонд «280 днів» 

280days.org

Команда благодійного фонду забезпечує потреби вагітних жі-
нок, мам та немовлят. Тут можна отримати гуманітарну допо-
могу, ліки чи засоби гігієни.

+38 063 258 7018 

Facebook: facebook.com/280DaysFund

https://dopomoha.org.ua/
https://280days.org/
https://www.facebook.com/280DaysFund/
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Фінансова допомога

Родини з дітьми, внутрішньо переміщені особи та інші враз-
ливі категорії українців, які постраждали за час війни, можуть 
отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Фі-
нансова підтримка за зазначеними ініціативами здійснюється 
додатково до виплат, які проводять за державними програ-
мами.

Програма грошової допомоги від ЮНІСЕФ 
«Спільно»
За допомогою цієї програми сім’ї з дітьми можуть отримати 
грошову допомогу у 2 200 грн на кожного члена сім’ї, але не 
більше як на п’ять осіб. Допомога виплачується на банківський 
рахунок одноразово за три місяці.
Родина має належати до однієї з категорій:

• Мають троє і більше дітей до 18 років
• Мають принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років

Допомога надається сім’ям незалежно від статусу ВПО, які пе-
ребувають у будь-якому регіоні України, але за умови, що вони 
не отримували грошової допомоги від ЮНІСЕФ чи іншої міжна-
родної гуманітарної організації з 24 лютого 2022 року.

Подати заявку можна на сайті register.unicef.org 

Відповіді на поширені запитання можна знайти на цій сторінці 
unicef.org/ukraine/spilno-cash-transfers

Або зателефонуйте за номером гарячої лінії «Спільно»

0 800 600 017 (щодня з 8:00 до 22:00)

https://register.unicef.org
https://www.unicef.org/ukraine/spilno-cash-transfers
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Грошова допомога для ВПО від Агентства ООН 
у справах біженців та Укрпошти
Ви можете взяти участь у програмі одноразової грошової 
допомоги, якщо ви є вимушено переміщеною особою та не 
плануєте залишати територію України. Програма передба-
чає одноразову допомогу у розмірі 6 660 гривень на люди-
ну з розрахунку 2 220 гривень на людину на 3 місяці. Сім’ї 
зможуть отримати готівку через відділення Укрпошти в усіх 
регіонах України, а у перспективі скористатися банківським 
переказом.

Більше інформації знайдете на сайті bit.ly/3Dg7l6Y 

Гаряча лінія: 0 800 307 711

Програма грошової допомоги від Міжнародної 
організації з міграції 
Завдяки цій програмі грошову допомогу можуть отримати най- 
більш уразливі групи серед внутрішньо переміщених осіб та 
приймаючі громади, зокрема вагітні жінки та матері, що само-
стійно виховують дітей, сім’ї із двома і більше дітьми, родини, 
серед членів яких є особи з інвалідністю та особи похилого віку.

Опис програми можна знайти на сайті bit.ly/3xFVOwL

Більше інформацію щодо заповнення анкети та отриман-
ня допомоги за номером телефону +38 050 075 74 83.

Платформа єДопомога 

edopomoga.gov.ua

Заявку на фінансову допомогу можна заповнити за посилан-
ням. єДопомога забезпечує збір заявок з усіх регіонів України.

https://bit.ly/3Dg7l6Y
https://bit.ly/3xFVOwL
https://edopomoga.gov.ua/


13

Психологічна підтримка

Сьогодні в умовах війни ми всі потребуємо підтримки. Якщо 
вам складно впоратися зі своїм горем, страхами чи тривога-
ми, або просто потрібно поділитися з кимось власними пере-
живаннями — перегляньте нижче перелік гарячих ліній, які 
надають психологічну підтримку дорослим, молоді та дітям. 
Усі вони безкоштовні та анонімні. Не залишайтеся на одинці з 
війною. 

Гаряча лінія від ЮНІСЕФ та громадської спілки 
«Українська мережа за права дитини» 
Тут надають консультації передусім сім’ям із дітьми, соціаль-
ним працівникам, та працівникам інших структур, які супро-
воджують сім’ї та опікуються дітьми.

Гаряча лінія працює щодня з 8:00 до 22:00

0 800 600 017

Онлайн та очні групи психологічної підтримки 
для підлітків, батьків, опікунів та освітян 
«ПОРУЧ» від ЮНІСЕФ та ГО «ВГЦ «Волонтер»

Підліткам, батькам, опікунам та освітянам

Тут професійні психологи надають психологічну підтримку 
підліткам, батькам, опікунам та освітянам для того, щоб дос-
від кожного та кожної не залишився непереборною травмою 
на все життя.

Реєстрація для участі за посиланням: poruch.me

https://poruch.me
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Національна гаряча лінія для дітей та молоді 
«Ла Страда – Україна»

Дітям та молоді

Тут надають анонімну психологічну підтримку дітям та підліт-
кам. Допомагають впоратися з психологічними проблемами, 
розкажуть що робити, якщо дитина зіткнулася з насильством 
або жорстоким поводженням.

Дорослим

Психологи, юристи та соціальними працівники консультують 
дорослих щодо випадків порушення прав дитини. 

Щодня з 9:00 до 21:00

0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного) 
116 111 (з мобільного)

Instagram: childhotline_ua 

Facebook: childhotline.ukraine 

Telegram: CHL116111 

Національна гаряча лінія з попередження 
домашнього насильства, торгівлі людьми та 
ґендерної дискримінації «Ла Страда – Україна» 
Тут надають психологічну підтримку та консультацію тим, хто 
зазнав чи зазнає фізичного, психологічного, сексуалізованого 
чи економічного насильства.
Якщо ви зазнали фізичного чи сексуалізованого насильства, 
обов’язково зверніться до поліції! 
Після цього варто подзвонити на анонімну гарячу лінію, щоб 
отримати психологічну підтримку та консультацію. 

https://www.instagram.com/childhotline_ua/
https://www.facebook.com/childhotline.ukraine
https://t.me/CHL116111
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Цілодобово

0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) 
116 123 (з мобільного)

Skype: lastrada-ukraine

Facebook: lastradaukraine

Telegram: NHL116123

E-mail: hotline@la-strada.gov.ua

Гаряча лінія для жертв домашнього насильства 
Міністерства соціальної політики України
Тут надають психологічну допомогу потерпілим від домаш-
нього насильства жінкам, чоловікам і дітям. 

Якщо ви або хтось із ваших близьких постраждав від домаш-
нього насильства — не мовчіть! Негайно зверніться до поліції. 
Коли ви будете в безпеці, поспілкуйтесь із фахівцем. 

15 47 (цілодобово)

Гаряча лінія емоційної підтримки Міжнародної 
організації з міграції 
Тут допоможуть впоратися з психологічними проблемами, 
психоемоційним навантаженням та виснаженістю, які нако-
пичилися за час війни.

По буднях з 09:00 до 18:00, у вихідні з 10:00 до 17:00

0 800 211 444

https://www.facebook.com/lastradaukraine
https://t.me/NHL116123
mailto:hotline%40la-strada.gov.ua?subject=
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Гаряча лінія благодійного фонду «Голоси дітей» 
Тут надають психологічну та психосоціальну підтримку сім’ям 
з дітьми, що постраждали від війни.

0 800 210 106

+38 096 039 2258

+38 099 198 5795

Instagram: instagram.com/voices_of_children

Facebook: facebook.com/vocukraine

Благочинний всеукраїнський проєкт 
«Місто добра»
Тут надають юридичну, психологічну та соціальну підтримку 
матерям із дітьми. 

0 800 503 231 та +38 095 053 6009

Facebook: facebook.com/mriyamartu

Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine

lifelineukraine.com

Тут надають анонімну психологічну допомогу людям, які зна-
ходяться у важкому психологічному стані, зокрема ветера-
нам війни.

7333

http://instagram.com/voices_of_children
https://www.facebook.com/vocukraine/
https://www.facebook.com/mriyamartu/
https://lifelineukraine.com/
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Дитячі точки «Спільно»
Щоб допомогти сім’ям із дітьми в Україні, Дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ) разом із партнерами створив точки «Спільно» в 
громадах, де живуть переселенці, в яких можна отримати 
психологічну та медичну консультацію, взяти участь у групо-
вих заняттях для дітей із соціальним педагогом чи волонте-
рами (арт-терапія, ігри), дізнатися про доступні соціальні по-
слуги в громаді, послуги для дітей з інвалідністю та про інші 
можливості.

Дитячі точки/центри «Спільно» можуть біти мобільними (ву-
личні тенти) або інтегрованими у місцеві локації, діяти на по-
стійній основі або тимчасово. Важливо, що не всі спеціалісти 
та послуги доступні на всіх локаціях весь час їхньої роботи. 

Дитяча точка «Спільно» в Івано-Франківську:

площа біля Івано-Франківського національного 
академічного театру, вул. Незалежності, 42.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Загальні питання 
(реєстрація та побут на новому місці) 

Як облаштуватися на новому місці, де і навіщо проходити ре-
єстрацію, як можна отримати гуманітарну допомогу? Нижче 
надані контакти, де можна отримати інформацію щодо ваших 
першочергових кроків на новому місці та як скоріше адапту-
ватися до нових реалій. 

Координаційний центр для вимушено 
переміщених осіб

В Івано-Франківську створено Координаційний штаб по роз-
міщенню тимчасово переміщених осіб на території області.

м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 18 
(у приміщенні Івано-Франківського обласного об’єднан-
ня Всеукраїнського товариства «Просвіта»)

+38 099 470 92 41

Гаряча лінія для тимчасово переміщених осіб:

+38 034 255 18 68

Координаційний центр з поселення в області:

+38 099 470 92 41
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Реєстрація внутрішньо переміщених осіб
Прибувши до Івано-Франківська з місця проведення бойових 
дій, вам слід зареєструватись у ЦНАПі як внутрішньо перемі-
щена особа. Після реєстрації видається посвідка ВПО. З цим 
документом можна отримати одяг, засоби гігієни, медика-
менти та харчування.

м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9

+38 034 275 01 19, +38 034 275 20 41
+38 034 275 20 61, +38 099 157 39 11
cnap.if.ua

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

м. Івано-Франківськ, вул. В.Симоненка, 3Б

+38 0342 77 20 62  soc.misto@i.ua

Реєстрація дітей в школи Івано-Франківська

bit.ly/school-IF

Департамент соціальної політики виконкому 
Івано-Франківської міської ради
Інформацію про державну соціальну допомогу можна також 
отримати за телефоном:

+38 0342 552 083  facebook.com/DSPIF/

м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 29

http://www.cnap.if.ua
mailto:soc.misto%40i.ua?subject=
http://bit.ly/school-IF
https://www.facebook.com/DSPIF/
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Юридична допомога

Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної юридичної допомоги в Івано-
Франківській області працює за адресою:

м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 8

+38 0342 78 35 91

office.frankivsk@legalaid.gov.ua

Адреси центрів з надання безоплатної юридичної 
допомоги в Івано-Франківській області

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

м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 20

Івано-Франківський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4

Галицьке бюро правової допомоги

м. Галич, пл. Волі, 1

Тлумацьке бюро правової допомоги

м. Тлумач, вул. Д.Галицького, 17
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Яремчанське бюро правової допомоги

м. Яремче, вул. Свободи, 309

Надвірнянське бюро правової допомоги

м. Надвірна, вул. Грушевського, 18

Богородчанське бюро правової допомоги

сел. Богородчани, вул. Шевченка, 69

Калуський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

м. Калуш, вул. Бандери, 18

Долинське бюро правової допомоги

м. Долина, вул. Б. Хмельницького, 2а

Рогатинське бюро правової допомоги

м. Рогатин, вул. Галицька, 65

Болехівське бюро правової допомоги

м. Болехів, вул. Д. Галицького, 47

Перегінське бюро правової допомоги

сел. Перегінське, вул. Сагайдачного, 26

Рожнятівське бюро правової допомоги

сел. Рожнятів, пл. Єдності, 4
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Коломийський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

м. Коломия, вул. Шухевича, 59

Снятинське бюро правової допомоги

м. Снятин, вул. Незалежності, 1

Косівське бюро правової допомоги

м. Косів, вул. Незалежності, 85

Верховинське бюро правової допомоги

сел. Верховина, вул. Франка, 23

Гуманітарна допомога

Карітас Івано-Франківськ
Якщо вам потрібне харчування чи інша гуманітарна допомога, 
звертайтеся до «Карітас Івано-Франківськ». Волонтери допо-
магають біженцям в Івано-Франківську та області одягом, 
взуттям і продуктами, сприяють реабілітації та адаптації вну-
трішньо переміщених осіб.   

м. Івано-Франківськ, вул. Південний Бульвар, 42

+380 96 309 8598,  +380 66 557 0293

+380 32 477 8689

caritas-ivano-frankivsk@ukr.net

mailto:caritas-ivano-frankivsk%40ukr.net?subject=
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Молодіжний центр Paragraph
Громадський простір, де можна отримати гуманітарну допо-
могу та залишити запит на речі першої необхідності. Також 
організація координує і допомагає отримати психологічну та 
юридичну допомогу. 

м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

+380 66 831 84 82,  +380 50 227 51 14

Психологічна підтримка

Багато людей, які через війну були вимушені залишити свій 
дім та шукати прихисток в Івано-Франківську та області, по-
требують психологічної підтримки. Низка громадських орга-
нізацій пропонує безкоштовні консультації психологів. 

Психологічна допомога
Якщо вам необхідна психологічна підтримка чи консультація, 
дзвоніть за телефоном: 

+38 097 879 73 37

Центр психологічної допомоги «Серденько»:
Надають психологічну допомогу дітям і дорослим, в онлайн 
та офлайн форматі. 

м. Івано-Франківськ, вул. Південний Бульвар, 42

+38 050 888 75 13, +38 067 888 75 13 

centr.serdenko@ukr.net

mailto:centr.serdenko%40ukr.net?subject=



