
 
 

У разі екстреної допомоги, будь ласка, звертайтесь за 
наступними номерами та каналами: 

• Національна Поліція України – 102  

• Екстрена медична допомога – 103  

• Екстрена допомога населенню, терміновий виклик/служба порятунку – 112 
 

• 15-47 – Урядова «гаряча лінія» з питань протидії торгівлі людьми, 
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою 
статі та насильству стосовно дітей (24/7, дзвінки безкоштовні, анонімні, 
конфіденційні). 
+38 044 284 19 15 (для дзвінків з-за кордону) 
1547.ukc.gov.ua 

 
• 116-123 (з мобільного) та 0 800 500-335 (зі стаціонарного) – безкоштовна 

національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства, 
торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, Ла Страда-Україна. 
Skype – lastrada-ukraine  
Facebook – @lastradaukraine  
Telegram – @NHL116123 
E-mail – hotline@la-strada.org.ua 

 
• 116-111 (з мобільного) та 0 800 500-225 (зі стаціонарного) – національна 

дитяча «гаряча» лінія, Ла Страда-Україна (24/7, дзвінки безкоштовні, 
анонімні, конфіденційні). 
Instagram – @childhotline_ua 
Facebook – @childhotline.ukraine 
Telegram – @CHL116111 

 
• 0 800 213-103 – цілодобова гаряча лінія безоплатної правової допомоги, 

телефон довіри для українців. 
 

• 527 (з мобільного) or 0 800 505 501 (зі стаціонарного) НАЦIОНАЛЬНА 
ГАРЯЧА ЛIНIЯ Міжнародної організації з міграції (МОМ) з 
КОНСУЛЬТУВАННЯ МIГРАНТIВ ТА ПРОТИДIЇ ТОРГIВЛI ЛЮДЬМИ, 
безкоштовно та анонімно щодня з 8:00–20:00. 

 527.org.ua 
Telegram - @SafeMigrationBot 
 

• 7333- Лінія життя Lifeline Ukraine – це національна, професійна лінія з 
питань підтримки психічного здоров’я. Гаряча лінія працює 24 години на 
день, 7 днів на тиждень. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F1547.ukc.gov.ua%2F&data=05%7C01%7Csheard01%40qub.ac.uk%7C61f873e6a2154c11b98908db1bd76d7e%7Ceaab77eab4a549e3a1e8d6dd23a1f286%7C0%7C0%7C638134384311241596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1qzLiO06waW9%2FX5WqEoEj1uweeSDUnSEQpO61s20vn4%3D&reserved=0
mailto:hotline@la-strada.org.ua
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You can report and ask for support by contacting the authorized 
bodies, emergency channels and hotlines in Ukraine: 

• National Police of Ukraine – 102  

• Emergency Medical Assistance – 103  

• Emergency/ rescue service – 112 
 

• 15-47 – Government Hotline on Combating Human Trafficking, Prevention and 
Response to Domestic Violence, Gender-Based Violence and Violence against 
Children (24/7, Calls are free, anonymous, confidential) 
+38 044 284 19 15 (for the calls from abroad)  
1547.ukc.gov.ua 

 
• 116-123 (from mobile) and 0 800 500-335 (from landline) – La Strada-Ukraine 

National Hotline for prevention of domestic violence, human trafficking and 
gender discrimination 
Skype – lastrada-ukraine  
Facebook – @lastradaukraine  
Telegram – @NHL116123 
E-mail – hotline@la-strada.org.ua 

 
• 116-111 (from mobile) and 0 800 500-225 (from landline) – La Strada-Ukraine 

National children's hotline (24/7, calls are free, anonymous, confidential)  
Instagram – @childhotline_ua 
Facebook – @childhotline.ukraine 
Telegram – @CHL116111 

 
• 0 800 213-103 – free legal assistance, trust hotline for Ukrainians, 24/7 

 
• 527 (free from mobile phones) or 0 800 505 501 (free from landline phones) – 

International Organization for Migration (IOM) National free anti-trafficking 
hotline and counselling for migrants, including safe travel abroad, from 8:00 till 
20:00 daily 
527.org.ua 
Telegram - @SafeMigrationBot 

 
• 7333 – Lifeline Ukraine is a national, professional line on suicide prevention 

and mental health support. The hotline is open 24 hours a day, 7 days a week. 
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