
Контактні дані установ Києва, які надають 

допомогу у складних життєвих ситуаціях 

•  

Національна дитяча "гаряча лінія" 

тел. 0 800 500 225 (дзвінки в межах України 
безкоштовні) 
тел. 116 111 (безкоштовно з мобільного)         
сторінка у 
Фейсбуці https://www.facebook.com/childhotline.u
kraine/ 

  

• Національна "гаряча лінія" з протидії 
домашньому насильству, торгівлі людьми 
та ґендерної дискримінації 

o тел. 0 800 500 335 (дзвінки в межах України 
безкоштовні); 

o тел. 386 (безкоштовно для абонентів Vodafone, 
Лайф, Київстар) 

 

• Київський обласний центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді                                                                     

• м. Київ, вул. Семена Петлюри, 16                                  
тел. (044) 246 47 97, 235 84 35                                                  
ел. пошта: kocsssdm@ukr.net 

•  

   

• Київський міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді 

o м. Київ, вул. Довженка, 2 
o тел. (044) 458 27 67 
o ел. пошта: kmcssm@ukr.net 
o сайт: http://www.ssm.kiev.ua/ 

  

• Служба у справах дітей виконавчого органу 
Київської міської ради 

o м. Київ, вул. Дегтярівська, 3-А 
o тел. (044) 483 45 55, 484 05 25 
o ел. пошта: ssd@kievcity.gov.ua                                          

сторінка у 
Фейсбуці:                                                                 
https://www.facebook.com/ssdkmda 

 

• Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
у м. Києві 

o м. Київ, вул. Платона Майбороди, 23 
o тел. 0 800 213 103 (цілодобово),                               

(044) 593 98 00 
o ел. пошта: office.kyiv@legalaid.gov.ua 
o сайт: http://kyiv.legalaid.gov.ua/ua/ 
•  

  

• 
 

Київський міський центр соціально-
психологічної допомоги 

o м. Київ, вул. Новодарницька, 26, корп.1 
o тел. (044) 229 68 81 
o  

 

• Головне управління Національної поліції 
у м. Київ 

o м. Київ, вул. Володимирська, 15 
o тел. (044) 271 93 33, 278 40 22 
o ел. пошта: police@kyiv.npu.gov.ua 
o сайт: https://kyiv.npu.gov.ua/uk/ 
o  

  

  

  

• Соціальна служба «Віфанія» 

o м. Київ, вул. Сагайдачного, 8, оф. 44 
o тел. (044) 485 26 88 
o ел. пошта: bethanysocialservices@gmail.com 
o сайт: http://www.bethany.kiev.ua/ua/ 
o  

  

• Міжнародний гуманітарний центр 
"Розрада" 

o м. Київ, вул. Антоновича, 4/2 
o тел. (044) 289 71 32 
o ел. пошта: rozrada@i.ua 
o сайт: http://www.rozrada.kiev.ua/ 
o  
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• Київський міський центр соціально-
психологічної допомоги 

o м. Київ, вул. Новодарницька, 26, корп.1 
o тел. (044) 229 68 81 
o  

  

  

Головне управління Національної поліції 
у м. Київ 

м. Київ, вул. Володимирська, 15                                         
тел. (044) 271 93 33, 278 40 22                                   
ел. пошта: police@kyiv.npu.gov.ua           
сайт: https://kyiv.npu.gov.ua/uk/ 

  

  

• Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у м. Києві 

o м. Київ, вул. Платона Майбороди, 23 
o тел. 0 800 213 103 (цілодобово),                               

(044) 593 98 00 
o ел. пошта: office.kyiv@legalaid.gov.ua 
o сайт: http://kyiv.legalaid.gov.ua/ua/ 

  

• Соціальна служба «Віфанія» 

o м. Київ, вул. Сагайдачного, 8, оф. 44 
o тел. (044) 485 26 88 
o ел. пошта: bethanysocialservices@gmail.com 
o сайт: http://www.bethany.kiev.ua/ua/ 
o  

  

• Міжнародний гуманітарний центр 
"Розрада" 

o м. Київ, вул. Антоновича, 4/2 
o тел. (044) 289 71 32 
o ел. пошта: rozrada@i.ua 
o сайт: http://www.rozrada.kiev.ua/ 
o  

Міжнародна благодійна організація 
"Партнерство "Кожній дитині"                                                                       
м. Київ                                                                                    
тел. +380 50 330 51 79                                                    
ел. пошта: info@p4ec.org.ua                       
сайт: http://www.p4ec.org.ua/ 

 

• Всеукраїнська громадська організація 
"Жіночий консорціум України" 

o м. Київ, вул. Дарвіна, 8, кв. 55 
o тел. (044) 592 68 54 
o ел. пошта: info@wcu-network.org.ua 
o сайт: http://wcu-network.org.ua/ 
o  

  

• Всеукраїнська громадська організація 
"МАГНОЛІЯ" 

o м. Київ, вул.Гайдара, 58/10, поверх 4 
o тел. 0 800 504 042 

тел. (044) 206 99 94 
o ел. пошта: tsr@magnolia-tv.сom 
o сайт: http://magnolia.org.ua/uk 
o  

  

• Всеукраїнська фундація                                    
"Захист прав дітей" 

o м. Київ, вул Предславинська, 49, оф.4 
o тел. (044) 528 37 48, 528 44 66 
o ел. пошта: jane_p@ukr.net, yuriy_lko@ukr.net 
o сайт: http://aufcr.com.ua/ 
o  

  

• Благодійна організація "Фонд "Асперн" 

o м. Київ, вул. Харьківське шосе, 180/21, офис 185 
o тел. (044) 386 96 67, 332 15 41 
o ел. пошта: aspernoffice@gmail.com 
o сайт: http://www.aspern.org/ru/ 
o  

  

• Головний офіс 
Української Гельсінської спілки з прав 
людини 

o м. Київ, вул. Фролівська, 3/34,  
o 4-й поверх, оф. 70 
o тел. (044) 383 95 19, +380 94 928 65 19 
o ел. пошта: gp.ugspl@gmail.com 
o сайт: https://helsinki.org.ua/activities/hromadski-

pryjmalni/ 
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