
Спеціалізовані служби надання допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі 

Харківська міська територіальна громада - Відділення притулку для жінок, 

які постраждали від насильства Центру надання допомоги постраждалим від 

насильства  (093) 303 03 53; 

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (093) 303 03 

53; 

Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного 

консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі (098) 711 55 08, (063) 524 91 45; 

Лозівська територіальна громада – Комунальна установа Харківської обласної 

ради «Кризовий соціальний центр для жінок» (067) 402 02 23; 

Красноградська територіальна громада – мобільна бригада соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі – (05744) 7 71 03; 

Старовірівська територіальна громада – мобільна бригада соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі – (098) 965 32 31; 

Наталінська територіальна громада – мобільна бригада соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі – (05744) 7 68 18; 

Олексіївська територіальна громада – мобільна бригада соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі – (099) 937 02 40; 

Мереф`янська територіальна громада – мобільна бригада соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі – (093) 663 24 51; 

Нововодолазька територіальна громада – мобільна бригада соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі – (05740) 4 47 56; 



Громадська організація Харківське відділення Всеукраїнського 

благодійного «Фонду допомоги жертвам Насильства» – (067) 572 30 09                

(з 10.00 до 19.00, окрім неділі). 

 

Громадська організація «Соціальний кризовий центр» – (067) 572 96 28; 

 

Урядова гаряча лінія – 1547; 

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, 

торгівлі людьми та гендерної дискримінації – 116123 / 0 800 500 335; 

Телефони «гарячої лінії»  Всеукраїнського благодійного фонду «Деполь 

Україна» (правова і психосоціальна допомога) (097) 336 60 49, (099) 752 49 78, 

(057) 709 83 46. 

 

 

 

 


