
Запоріжжя, 2022 

ДОВІДНИК КОРИСНИХ 

РЕСУРСІВ



• Соціальна допомога. Державна підтримка  с.3 

• Соціальна допомога дітям    с.12 

• Освіта і навчання     с.13 

• Евакуація       с.15 

• Пошук житла      с.21 

• Пошук зниклих/загиблих/полонених  с.23 

• Пошук тварин      с.34 

• Гарячі лінії      с.35 

• Медична допомога     с.39 

• Психологічна підтримка    с.43 

• Воєнні злочини      с.51 



2000 грн. щомісяця для дорослих  

3000 грн. — для дітей та людей з інвалідністю 
 

Хто може отримати гроші?  

Лише ті, чиє житло перебуває у зоні проведення бойових дій/на тимчасово 

окупованій території або зруйноване/непридатне для проживання через 

військові дії.  

 

Де отримати статус ВПО? 

У ЦНАП/ органах соцзахисту населення, а також онлайн —  

швидко та безпечно за допомогою Дія та банківських додатків. 

 

Як отримати допомогу для ВПО? 

 🔸  Стати на облік як ВПО у найближчому ЦНАП або через додаток Дія. 

 🔸  Подати заяву про отримання допомоги. 

 🔸  Кошти зараховуються на рахунок будь-якого українського банку за 

стандартом IBAN (IBAN-код необхідно вказати під час звернення) або на картку 

еПідтримка. 







✅ Статус безробітного https://cutt.ly/zHcfoCj   

✅ Допомога по безробіттю https://cutt.ly/vHcfsr9   

✅ Перереєстрація безробітного в центрі зайнятості 

https://cutt.ly/NHcffER   

✅ Припинення реєстрації безробітного https://cutt.ly/OHcfhDW   

✅ Стаж в установах, що розташовані на тимчасово окупованій 

території https://cutt.ly/oHc9dZi   

✅ Стаж на призначення пенсій на пільгових умовах 

https://cutt.ly/cHc9lzz   

✅ Довідка про нарахування допомоги по безробіттю 

https://cutt.ly/cHc9mF5   

✅ Довідка про облік у статусі безробітного у центрі зайнятості 

https://cutt.ly/5HcfW8d  

✅ 6500 грн. роботодавцю за найманих переселенців 

https://cutt.ly/YHcfR4p   
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🔸  Скористатися послугою можуть українці, які були офіційно 

працевлаштовані, але втратили роботу через війну. Також 

українці, які не можуть продовжувати діяльність як ФОП 

через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих 

територіях чи там, де ведуться активні бойові дії. 

 

🔸  Крім того, інформуємо, що держава підтримує безробітних 

і роботодавців, які готові взяти на роботу переселенців. 

 

🔸  Якщо ви втратили роботу під час війни та хочете отримати 

допомогу від держави або плануєте найняти на роботу 

внутрішньо переміщених осіб - гід з державних послуг 

підкаже, як це зробити. 

Відтепер у застосунку та на порталі «Дія» 

(https://diia.gov.ua/services/otrimannya-statusu-

bezrobitnogo ) можна оформити статус 

безробітного й отримувати щомісячну допомогу. 
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Отримати можуть тільки Українці віком від 10 років 

 

Інструкція, щоб отримати кошти розмістили тут ⤵ 
https://t.me/+GEZpxmtKPTYzZWFi  

https://t.me/+GEZpxmtKPTYzZWFi
https://t.me/+GEZpxmtKPTYzZWFi


Чат-бот від http://robota.ua, що допомагає  

українцям знайти роботу вдома та закордоном 

http://robota.ua/


для переселенців та тих, хто у скруті 

гаряча лінія 15-45  

сайт https://spivdiia.org.ua/  

https://spivdiia.org.ua/
https://spivdiia.org.ua/


 вул. Семафорна, 8  

+38 050 322 4600 

• Карітас Запоріжжя надає гуманітарну допомогу у вигляді 

одягу, гігієнічних, продуктових, санітарних та дитячих наборів; 

пропонує юридичну та психологічну підтримку ВПО; організовує роботу 

дитячого центру; забезпечує місця компактного проживання ВПО 

необхідними речами (техніка, постільна білизна, вода, продукти 

харчування). 

Контактна інформація: +380 50 322 46 00 

• Карітас Маріуполь надає допомогу у вигляді продуктових та 

гігієнічних наборів. Фонд працює у м. Запоріжжя. 

Контактна інформація: +38 095 488 81 94   

                             +38 098 971 17 03  



Адреси районних відділів служби у справах дітей 

Запорізької міської ради: 
 

• Олександрівський район: вул. Олександрівська, 26 

• Заводський район: вул. Лізи Чайкіної, 56 

• Комунарський район: вул. Чумаченка, 32 

• Дніпровський район: вул. Бородинська, 1-а 

• Вознесенівський район: вул. Сєдова, 5 

• Хортицький район: вул. Василя Сергієнка, 48-а 

• Шевченківський район: вул. Моторобудівників, 34 



Телеграм-канал 

батькам/вчителям/учням 

 https://t.me/educationcentreVR  

https://t.me/educationcentreVR


Телеграм-чат-бот Education Ua допоможе 

українцям розібратися у більшості питань, 

пов’язаних із навчанням 

https://t.me/EducationUaBot 

Тут зібрана інформація по кожній країні, є додаткові корисні 

ресурси з вивчення мов та специфіка освітнього процесу.  
 

Окрім того, чат-бот підкаже: 

✔ усю інформацію стосовно дистанційного навчання та 

вступної кампанії 2022; 

✔ як відновити особисті документи про освіту;  

✔ як продовжити викладати та працювати в освітньому 

секторі;  

✔ ресурси, що нададуть психологічну підтримку.  

https://t.me/EducationUaBot
https://t.me/EducationUaBot
https://t.me/EducationUaBot


• офіційний телеграм бот 

@Evacuation2022_bot   

• сайт підтримки  

https://evacuation2022.com  

для організації евакуації 

населення 

За допомогою бота 

можливе надання 

гуманітарної допомоги 

у зонах бойових дій, а 

також тимчасово 

окупованих територіях 

https://evacuation2022.com/
https://evacuation2022.com/
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Подати заяву можна через застосунок «Дія» або на порталі «Дія» 

або Центр надання адміністративних послуг м. Запоріжжя та його 

територіальні підрозділи за адресами: 

• Вознесенівський (Центральний) ЦНАП  

• (бул. Центральний, 27)  

Територіальні підрозділи ЦНАП:  

• Дніпровський район (вул. Кияшка, 22)  

• Заводський район (вул. Лізи Чайкіної, 56)  

• Комунарський район (вул. Чумаченка, 32)  

• Хортицький район (вул. Світла, 2/просп. Інженера 

Преображенського, 1)  

• Шевченківський район (просп. Моторобудівників, 34)  
Часи роботи: з понеділка по четвер з 8:00 -17:00, п’ятниця – з 8:00 -15:45. 

Без перерви на обід. 

Єдиний мобільний номер – 067-280-75-05 



ТАМ, ДЕ ВАС ЧЕКАЮТЬ 
Національний портал для тимчасово евакуйованих 

осіб, які шукають тимчасове житло 

booking.help.gov.ua 

КОНТАКТ-ЦЕНТРИ 
З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВО ЕВАКУЙОВАНИХ  

https://bit.ly/37FvhFz   

https://booking.help.gov.ua/
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https://booking.uz.gov.ua/  

• Довідкова служба: 0 (800) 503-111 

• Email: booking@uz.gov.ua 

• Контакт центр "Якість та сервіс": 0 (800) 503-111 

• Інформація щодо затримки поїздів за посиланням: 

https://uz-vezemo.com/delayform/  

https://booking.uz.gov.ua/
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телеграм-канал  

«Будь у безпеці! Евакуація!»⤵ 

 https://t.me/evacuationukraine  
публікує таку інформацію: 

 

🔸 Безкоштовні можливості для українців: освіта, інтернет-

сервіси, курси вивчення мов тощо 

🔸 Детальна інформація про допомогу українцям у низці країн 

Європи та світу 

🔸 Допомога українцям від світових спільнот, відомих 

компаній  

🔸 Новини з дому – відновлення міст, сіл та інформація про 

те, як Україна перемагає! 

https://t.me/evacuationukraine
https://t.me/evacuationukraine


додаток для Українців,  

які були вимушені покинути 

свій дім ❤ 

 

Mymylydu  
https://mymylydu.com/ 

https://mymylydu.com/
https://mymylydu.com/
https://mymylydu.com/


• або 0 800 505 501 в Україні. 

Консультація – безкоштовна і анонімна. 

Гаряча лінія працює щодня з 8.00 до 20.00  

 

• Докладніше на сайті: https://www.527.org.ua  

Через війну доводиться шукати нову домівку? 

Пам’ятайте про безпеку, свою та своїх близьких.  

https://www.527.org.ua/
https://www.527.org.ua/
https://www.527.org.ua/


https://prykhystok.gov.ua/?fbclid=IwAR1EOCzsz

2R0cPDlDz_mo5SpMMhJeqdw_edqM-

3ZI9MWYdkWth2eHjWZoag  
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•Чат-бот 

https://t.me/Family_

Search_bot  

 

•Відеоінструкція 

https://youtu.be/QFs

qiAgOl68  

 

•Технічна підтримка 

https://t.me/Family_

Search_supportbot  
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0894201867 
(цілодобово)  

• на телефон 102 
(цілодобово) 

 

• безпосередньо 

звернутися до 

територіального 

підрозділу поліції.  



@poshukditei_bot  

https://t.me/poshukditei_bot 

https://t.me/poshukditei_bot
https://t.me/poshukditei_bot
https://t.me/poshukditei_bot






• Сайт https://finders.in.ua/  допоможе знайти 

близьких, друзів, з якими втрачено зв'язок, по 

всій Україні.  

 

 

• Тут можна поділитися інформацією та 

відстежувати зміни статусу зниклих людей 

https://finders.in.ua/
https://finders.in.ua/


При викраденні цивільних осіб військами 

окупанта у Запорізькій області, рідні та 

близькі можуть телефонувати за номером 

0800-503-508   та повідомляти деталі. 

Телефон «гарячої лінії» Запорізької 

обласної військової адміністрації  

0800-503-508 



Гаряча лінія Національного інформаційного бюро 

1648  
Закордонні дзвінки +380442878165 

Грошові виплати військовополонених можуть 

отримувати члени їх родин. 

 

Довідки за телефоном Міноборони України: 

(044) 271-35-59 



функціонує під патронатом Верховного 

Головнокомандувача Збройних Сил України – 

Президента Володимира Зеленського 



мобільний 

додаток Petsi 
доступний в  

Play Market та 

AppStore 



• Урядова гаряча лінія з гуманітарних 

питань: 15-45  

• Урядова гаряча лінія з питань евакуації та 

допомоги внутрішньо переміщеним 

особам: 15-48  

• Урядова онлайн платформа  єДопомога:  

edopomoga.gov.ua   

• «Людина в біді» лінія психосоціальної 

підтримки: 0800210160  

• БФ Карітас Запоріжжя: +38 050 322 4600  

tel:15-45 %E2%80%8B
tel:15-45 %E2%80%8B
tel:15-45 %E2%80%8B
tel:15-45 %E2%80%8B
tel:15-45 %E2%80%8B
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tel:15-48
tel:15-48
tel:15-48
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http://edopomoga.gov.ua/
tel:0800210160
tel:0800210160


• Норвезька рада у справах біженців: 0800302007  

• Данська рада з питань біженців.  Контактний 

центр безоплатної правової допомоги: 0800213103  

• La Strada (Запобігання домашньому насильству, 

прав дитини, торгівлі людьми та гендерній 

дискримінації): 0800500225  

• Міжнародний Комітет Червоного Хреста (Зниклі 

безвісти; відновлення родинних 

зв'язків): 0800331800 

• Управління Верховного Комісара ООН у справах 

біженців: 0800307711  

• Гаряча лінія емоційної підтримки 

МОМ:  0800211444  

tel:0800302007
tel:0800302007
tel:0800213103
tel:0800213103
tel:0800500225
tel:0800500225
tel:0800331800
tel:0800307711
tel:0800307711
tel:0800211444
tel:0800211444


 

можна дізнатися: 

• про виплати внутрішньо переміщеним 

особам; 

• про допомогу по безробіттю та іншу 

соціальну підтримку 

 ☎ 0-800-33-18-34 
щоденно з 8:00 до 22:00  

дзвінки з номерів усіх українських мобільних операторів безкоштовні 



• евакуація до безпечних місць,  

• отримання ліків та продуктів жителями 

найгарячіших точок,  

• надання допомоги вимушеним переселенцям 

тощо 

 0 800 509 001 
дзвінки безкоштовні для абонентів 

усіх мобільних операторів 



бот «Пошук лікаря» 

https://t.me/MedicalForUA_bot  

 

допоможе знайти лікаря для дорослого 

або дитини і безкоштовно отримати 

медичну допомогу 

@MedicalForUA_bot 

https://t.me/MedicalForUA_bot
https://t.me/MedicalForUA_bot
https://t.me/MedicalForUA_bot


відповіді на питання щодо надання 

медичної допомоги та роботи медичної 

системи під час війни 
 

☎16-77 
▪ Зв’язок з операторами: 

   понеділок-четвер з 9:00 до 18:00 

   п’ятниця – з 9:00 до 16:45 
 

▪ В інший час працює автовідповідач 



Швидка онлайн допомога, у випадку, коли 

людина погано себе почуває і не має можливості 

записатися до лікаря 

Доступ до сайту: 

https://www.likarnyaonline.com/services  
Telegram-канал: 

https://t.me/+WytWmLioJ0s0Y2E0 

ц і л о д о б о в о  

https://www.likarnyaonline.com/services?fbclid=IwAR3FuilSn-ithsBVO96tPFBTg85z9HxMq6NaB8McmuYflibHa3CLylfNg7w
https://t.me/+WytWmLioJ0s0Y2E0?fbclid=IwAR0CtiknKXi6Y5vsw846Dv_4fWGpe607EP19tcL8jHnMeHnjAtPGUI_Y6x4
https://t.me/+WytWmLioJ0s0Y2E0?fbclid=IwAR0CtiknKXi6Y5vsw846Dv_4fWGpe607EP19tcL8jHnMeHnjAtPGUI_Y6x4
https://t.me/+WytWmLioJ0s0Y2E0?fbclid=IwAR0CtiknKXi6Y5vsw846Dv_4fWGpe607EP19tcL8jHnMeHnjAtPGUI_Y6x4
https://t.me/+WytWmLioJ0s0Y2E0?fbclid=IwAR0CtiknKXi6Y5vsw846Dv_4fWGpe607EP19tcL8jHnMeHnjAtPGUI_Y6x4
https://t.me/+WytWmLioJ0s0Y2E0?fbclid=IwAR0CtiknKXi6Y5vsw846Dv_4fWGpe607EP19tcL8jHnMeHnjAtPGUI_Y6x4
https://t.me/+WytWmLioJ0s0Y2E0?fbclid=IwAR0CtiknKXi6Y5vsw846Dv_4fWGpe607EP19tcL8jHnMeHnjAtPGUI_Y6x4
https://t.me/+WytWmLioJ0s0Y2E0?fbclid=IwAR0CtiknKXi6Y5vsw846Dv_4fWGpe607EP19tcL8jHnMeHnjAtPGUI_Y6x4
https://t.me/+WytWmLioJ0s0Y2E0?fbclid=IwAR0CtiknKXi6Y5vsw846Dv_4fWGpe607EP19tcL8jHnMeHnjAtPGUI_Y6x4


бот «Лікар на війні»  

@doctor_at_war_bot 

безоплатна онлайн-допомога від лікарів з усієї України 

бот «Дитячий лікар на війні»  

@childrens_doctor_at_war_bot 





Еломія це штучний 

інтелект, який може 

надавати анонімну 

психологічну 

підтримку 24/7 

 

 @elomia_ua_bot 



Друг - бот першої психологічної 

допомоги. Створений на основі 

сучасних протоколів, науково-

доведених досліджень  

 @friend_first_aid_bot 



• Якщо потрібна допомога і хочеться поговорити – 

не варто мовчати, звертаєтесь до Teenergizer 

• Це безкоштовно та конфіденційно! 

• Спілкування проходить у форматі листування. 

• Під час онлайн-консультацій від Teenergizer 

підліток може отримати допомогу від професійних 

психологів, а також рівних консультантів, 

студентів психологічних факультетів провідних 

українських вишів. 

https://teenergizer.org/  

https://teenergizer.org/
https://teenergizer.org/


https://tellme.com.ua/  

https://t.me/psy_support  

https://tellme.com.ua/
https://tellme.com.ua/
https://t.me/psy_support
https://t.me/psy_support




https://uplife.app.link  

https://uplife.app.link/
https://uplife.app.link/


Контакти мобільної бригади у Запоріжжі  

067-610-58-03, з 09.00 до 21.00  

соціально-психологічна 

допомога постраждалим, які 

пережили насильство, та 

внутрішньо переміщеним 

особам, які були вимушені 

залишити зони бойових дій 



➡ Перебуваєте у м. Запоріжжі та стали потерпілим або 

свідком воєнних злочинів проти цивільного населення ? 

➡ Пропонуємо надати свої свідчення спеціально 

уповноваженому прокурору, який кваліфіковано роз’яснить 

Ваші права та належно задокументує всі відомі Вам 

обставини воєнних злочинів. 

☎ Звертайтеся за телефоном +38 099 088 10 99 
• Уповноважений прокурор  узгодить зручний для Вас час 

та місце зустрічі. 

• Також свої свідчення та докази щодо  воєнних злочинів 

РФ фіксуйте та надсилайте на офіційну платформу 

ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 

https://warcrimes.gov.ua/  
• У разі заподіяння шкоди Ви матимете статус 

ПОТЕРПІЛОГО, а також право на ВІДШКОДУВАННЯ 

МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ! 

https://warcrimes.gov.ua/
https://warcrimes.gov.ua/
https://warcrimes.gov.ua/
https://warcrimes.gov.ua/
https://warcrimes.gov.ua/
https://warcrimes.gov.ua/
https://warcrimes.gov.ua/
https://warcrimes.gov.ua/


Дмитро Козацький, «Азовсталь»,  

травень 2022 р. 

 

«БОРІТЕСЯ — ПОБОРЕТЕ! 

ВАМ БОГ ПОМАГАЄ! 

ЗА ВАС ПРАВДА, ЗА ВАС СЛАВА 

І ВОЛЯ СВЯТАЯ!» 
 

Тарас Шевченко, «Кавказ», 

листопад 1845 р. 


