
"Гарячі лінії" та телефони довіри     

 
Національна "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства, 

торгівлі людьми і ґендерної дискримінації 0-800-500-335 (зі стаціонарного) 

або 116-123, 15-47 (з мобільного) (цілодобово, безкоштовно, анонімно та 

конфіденційно) для отримання консультацій юриста або психолога, а також 

інформації щодо закладів, до яких Ви можете звернутися по допомогу за 

місцем проживання. 

 
Інформаційна лінія центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги   0-800-213-103     

 
Національна дитяча “гаряча лінія”   0-800-500-225 або 116-111  

 
“Гаряча лінія” «Якщо ображають дитину», Дніпропетровський обласний 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

тел. (056) 370-48-19    пн-пт з 9.00 до 18.00 

 
“Гаряча лінія” для жінок, які відчувають потребу у психологічній підтримці 

під час карантину  тел. 0-800-505-085   пн-пт з 14.00 до 18.00 

 
Цілодобова гаряча лінія психологічної підтримки учасників АТО і членів їхніх 

сімей   тел.: 0-800-505-085   цілодобово 

 
Всеукраїнський телефон довіри 0-800-501-701 цілодобово   

 
“Гаряча лінія” юридичної клініки «Істина» м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 26 

пн, вт, чт з 14.30 до 17.00  

тел.: 0-800-501-444    

 
“Гаряча лінія” Національної поліції в Україні  щоденно з 8.00 до 20.00   

тел.: 0-800-500-202 

 
Загальнонаціональна гаряча лінія з питань ВІЛ/СНІД  цілодобово  

тел.: 0-800-500-451 

 
Анонімний телефон довіри  

тел.: (056) 745-90-40  

пн-пт з 8:00 до 15:00 

 

tel:+0800500335
tel:+0800213103
tel:+0800500225
tel:+380563704819
tel:%20+0800505085
tel:+0800505085
tel:+0800501701
tel:+0800501444%20%C2%A0%C2%A0
tel:+0800500202
tel:+0800500451
tel:+%C2%A00567459040


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

телефон довіри  

тел.: (056) 767-18-41 

пн-чт з 9.00 до 18.00, пт з 9.00 до 16.45 

 
Безпека та безпечний простір (екстрений виклик поліції, чергова частина, 

притулки, кризові центри тощо) 

 
Поліція 102     

 
Комунальний заклад соціального захисту “Центр соціальної підтримки дітей 

та сімей “Мамине щастя” Дніпровської міської ради 

тел.: 099-023-97-85 

Здійснюється цілодобове чергування. графік роботи центру: пн-пт з 09.00-

18.00 

 
Притулок ГО “МАРТІН-клуб” 

тел.: (050) 584-86-13  

пн-пт з 9.00 до 17.00 

 
Дніпровський міський соціальний центр матері та дитини  

просп. Олександра Поля, 121-Б  -  надання послуг для тимчасового 

проживання жінок на 7-му – 9-му місяцях вагітності та матерів з дітьми віком 

від народження до 18 місяців, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

що перешкоджають виконанню материнського обов’язку 

тел.: (056) 749-61-34, (056) 749-61-32 

пн-чт з 9.00 до 18.00, пт з 9.00 до 16.45 

 
Дніпропетровський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді просп. О. Поля, 83/2  

тел.: (056) 370-48-19, 370-48-22 

 
Дніпровський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вул. 

Новосільна, 21 

тел.: (056) 767-18-46; 767-18-41  

пн-чт з 9.00 до 18.00, пт з 9.00 до 16.45 

 
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Дніпровської міської ради 

вул. Тверська, 41   

тел.: (056) 27-15-24, 376-53-83 
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tel:+380505848613
tel:+380567496134
tel:+380567496132
tel:+380563704819
tel:+380563704822
tel:+380567671846
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