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Централізована бібліотечна система для дітей м. Львова 

Відділ інновацій, маркетингу та перспективних технологій 

 
 
 
 
 
 
 

Путівник-порадник 
 

«Нова домівка: 
пошуки, орієнтири,  

перспективи» 
 

(для внутрішньо переміщених осіб) 
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Путівник-порадник «Нова домівка: пошуки, орієнтири, 

перспективи» (для внутрішньо переміщених осіб) дає перелік 

адрес основних соціальних служб, медичних закладів, установ 

культури, які допоможуть внутрішньо переміщеним особам 

адаптуватися на новому місці.  
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        Згідно з керівними принципами УВКБ ООН (Управління 

Верховного комісара ООН у справах біженців) з питання про 

переміщення осіб усередині країни, особами, переміщеними 

всередині країни, визначаються люди або групи людей, які були 

змушені рятуватися втечею або покинути свої будинки чи місця 

проживання, для того, щоб уникнути наслідків збройного 

конфлікту, ситуації загального насильства, порушень прав людини 

або стихійних лих/техногенних катастроф, і які не перетнули 

міжнародно визнаний державний кордон своєї країни. 

       Згідно зі статтею 1 Закону України від 20 жовтня 2014 року      

№ 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», внутрішньо переміщеною особою є 

громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого 

змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у 

результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного 

конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій 

природного чи техногенного характеру. 

       Отже, якщо ви виїхали з окупованої території або з зони 

бойових дій і визначились з майбутнім місцем проживання, куди 

слід звертатися: 

1. ПРИБУТТЯ ІЗ ЗОНИ АТО 

Куди звертатись? 

Місцевий координаційний штаб державної служби 

надзвичайних ситуацій України, щоб отримати інформацію 

про вільні місця для проживання. 

Аналогічну інформацію можна отримати на сайті: 

http://www.vpo.gov.ua 

2. ВІДНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

Втрата паспорта 

Підрозділ державної міграційної служби 
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Гаряча лінія: (044)278-50-30 

Втрата свідоцтва про народження 

Відділ реєстрації актів цивільного стану 

Гаряча лінія: (044)486-71-56 

Втрата ідентифікаційного коду 

Податковий орган 

Гаряча лінія: 0(800)501-007 

3. ОТРИМАННЯ ДОВІДКИ СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ 

Куди звертатись? 

Управління праці та соціального захисту населення 

Документи 

 заява 

 паспорт або інше посвідчення 

4. ОТРИМАННЯ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ 

Куди звертатись? 

Управління праці та соціального захисту населення 

Хто отримує? 

 Вся родина на ім’я одного з членів родини 

           Документи 

 заява 

 довідка ВПО 

 копія свідоцтва про шлюб та копії свідоцтв про 

народження дітей 

 письмова згода про виплату допомоги представнику 

родини від інших членів родини 

 згода на опрацювання даних 

 банківські реквізити, на які будуть перераховані гроші 

 



5 

  

5. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ АБО СТАТУС 

БЕЗРОБІТНОГО 

Куди звертатись? 

Місцевий центр зайнятості 

           Документи 

 паспорт або інше посвідчення особи 

 довідка про присвоєння ідентифікаційного номера 

 трудова книжка 

 диплом, або інші документи про освіту 

 військовий квиток 

6. ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ 

 при народженні дитини 

 одиноким матерям 

 опікунам та піклувальникам 

 дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства 

 малозабезпеченим сім’ям 

 тимчасова допомога на дітей 

           Куди звертатись? 

           Управління праці та соціального захисту населення 

           Документи 

 паспорт 

 свідоцтво про народження дитини 

 довідка про присвоєння ідентифікаційного коду 

7. ОТРИМАННЯ ПЕНСІЇ 

Куди звертатись? 

Управління пенсійного фонду за місцем фактичного 

проживання 

Гаряча лінія: 0(800)503-75-3 

Документи 

 паспорт 
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 посвідчення отримувача пенсії (за наявності) 

 довідка про присвоєння ідентифікаційного коду 

8. ДОПОМОГА УЧНЯМ ТА СТУДЕНТАМ 

           Куди звертатись? 

Управління освіти при облдержадміністрації за місцем 

фактичного проживання 

Гаряча лінія Міністерства освіти (044)481-32-15 

            Документи 

 паспорт 

 свідоцтво про народження 

 документи про освіту 

9. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА 

Гаряча лінія 0(800)500-335 або 386 

10.  БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА 

Львів, Проїзд Крива Липа, 6 

тел. (032)243-25-50, факс (032)261-01-37 
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 СОЦІАЛЬНІ СЛУЖБИ 

 

 

Львівська обласна державна адміністрація 

м. Львів, вул. Винниченка, 18   

тел. (032)299-91-44, (032)299-92-05, 

(032)299-92-54, (032)299-92-05, (032)299-92-54 

 

Львівська міська рада 

пл. Ринок, 1 

тел. (032)297-59-11 (цілодобово) 

 

Головне управління державної служби надзвичайних 

ситуацій України у Львівській області 

вул. Підвальна, 6  

тел. 0-800-501-727 (цілодобово)  

вул. Митрополита Андрея, 10 

тел. 096-347-91-47; 050-887-03-47 (пн.-пт. з 9.00-18.00) 

 

Головне управління праці та соціального захисту 

населення ЛОДА 

вул. Митрополита Андрея, 10 

тел. (067)673-22-04; (032)255-42-96  

 

Головне управління пенсійного фонду України у 

Львівській області 

вул. Митрополита Андрея, 10  

тел. (032)255-04-92 
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Управління пенсійного фонду України в Залізничному 

районі м. Львова 

вул. Городоцька, 172 

тел. (032)241-94-86 

 
Управління пенсійного фонду України в Галицькому 

районі м. Львова 

пр. Червоної Калини, 35 

тел. (032)245-60-49 

   

Управління пенсійного фонду України в Личаківському 

районі м. Львова 

вул. Богдана Хмельницького, 116 

тел. (032)243-59-09  

 
Управління пенсійного фонду України у Франківському 

районі м. Львова 

вул. Панаса  Мирного, 24а 

тел. (032)270-27-41 

 
Управління пенсійного фонду України в 

Шевченківському районі м. Львова 

вул. Гетьмана Мазепи, 5а 

тел. (032)297-59-26 

 
Головне управління державної міграційної служби 

України у Львівській області 

вул. Руданського, 3   

тел. (032)258-61-62 
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Львівський міський центр зайнятості 

вул. Княгині Ольги, 122 

тел. (032)244-59-70, (032)244-59-71, (032)264-38-38 

 

 

Львівський обласний центр зайнятості 

вул. Бортнянського, 11а 

тел. (032)297-16-97, (032)233-01-83 

 

 

Ресурсно-кадровий центр 

вул. Сахарова, 42 

тел. 067-37-41-538 

 

 

Міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану 

реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції 

вул. І.Франка, 157 

тел. (032)270-56-94, (032)260-09-81, (032)276-64-83 

 

 

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної 

адміністрації 

вул. Просвіти, 4а 

тел. (032)298-73-46 
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ПУНКТИ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ДОПОМОГИ 

 
 

 

Львівський обласний клінічний психоневрологічний 

диспансер 

вул. Коциловського, 30 

тел. (032)275-18-24, (032)275-21-11, (032)275-84-91 

E-mail: lmpd_uoz_lviv@ukr.net 

 

 

Монастир св. Онуфрія  

вул. Б. Хмельницького, 36 

тел. (032)297-55-85 

(щодня з 10.00 до  20.00) 

 

 

Психологічний центр «Живана» 

вул. Лисенка, 2/3 

тел. 050-668-61-09, 063-227-24-39, 096-124-44-99  

(безкоштовна психологічна допомога, щоденно з 10.00 до 18.00) 

 

 

Центр духовно-психологічної підтримки при Гарнізонному 

храмі святих апостолів Петра і Павла 

вул. Театральна, 11 

Телефон гарячої лінії: 096-890-70-70  

(щодня з 8.00 до 20.00) 

 

mailto:lmpd_uoz_lviv@ukr.net
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Інститут психологічного здоров’я Українського 

Католицького Університету 

вул. Іл. Свєнціцького, 17 

тел. 093-825-41-35, 097-416-94-94 

 

Група взаємопідтримки для вимушених переселенців 

«Тепла галявина» 

вул. Княгині Ольги, 122 (Львівський міський центр зайнятості, 

тренінгова кімната) 

 

 

Цілодобовий телефон довіри у м. Львові: 15-58, 436-67-33 

 

ГРОМАДСЬКІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ 

НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ ТА 

БЕЗДОМНИМ ГРОМАДЯНАМ 

 

 

Монастир св. Онуфрія 

вул. Б. Хмельницького, 36 

тел. (032)297-55-85 

Контактна особа: о. Кирило 

 

Благодійний фонд «Міст надії»  

вул. Суботівська, 13а 

тел. 067-39-65-607 
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Громадська організація «Посол плюс» 

вул. Плужника, 6 

тел. (032)243-09-03, 093-147-56-92 

Контактна особа: Лардугіна Альона 

 

Львівська міська громадська організація «Народна 

допомога-Львів» 

вул. Генерала Чупринки, 5 

тел. (032)238-92-91 

 

Благодійна організація «Регіональний центр соціальної 

адаптації» 

вул. Личаківська, 56 

тел. (032)275-10-51 

 

Львівська міська громадська організація «Спільнота 

взаємодопомоги «Оселя» 

м. Винники, вул. І. Франка, 69 

тел. (032)296-33-03 

 

Міжнародний благодійний фонд «Карітас України» 

вул. Озаркевича, 4 

тел. (032)227-47-70 

вул. К. Левицького, 111 

тел. (032)276-76-37 

 

Громадська ініціатива «Крим SOS» 

провулок Крива Липа, 8, кв. 1 

тел. 063-975-55-43, 067-474-56-08. 
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       МЕДИЧНІ УСТАНОВИ 
 
 
 
  
 

Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги 

вул. І. Миколайчука, 9 

тел. (032)252-75-90, (032)258-70-11 

 

 

Комунальне підприємство Львівська станція швидкої 

медичної допомоги 

вул. П. Орлика, 6 

тел. (032)252-75-78 
 
 
 

Львівська міська дитяча клінічна лікарня 

вул. П. Орлика, 4 

тел. (032)293-18-88, (032)258-75-13 

 

 

Консультативна поліклініка міської дитячої клінічної 

лікарні 

вул. П. Орлика, 4 

тел. (032)259-74-36 

 

 

1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева 

вул. Ужгородська, 1 

тел. (032)275-05-62 

 

 



14 

  

Поліклінічне відділення 1-ї міської клінічної лікарні 

 ім. Князя Лева 

вул. Лемківська, 28 

тел. (032)252-35-47, (032)252-45-27 

вул. Гетьмана Мазепи, 25 

тел. (032)252-19-79, (032)252-29-28 
 

 

Амбулаторія сімейного лікаря №1 поліклінічного 

відділення 1-ї клінічної лікарні 

вул. Польова, 29б 

тел. (032)294-03-42 

 

 

Амбулаторія сімейного лікаря №2 поліклінічного 

відділення 1-ї клінічної лікарні 

вул. Варшавська, 56 
тел. (032)252-27-16 

 

 

Амбулаторія сімейного лікаря №3 поліклінічного 

відділення 1-ї клінічної лікарні 

вул. Шевченка, 116 

тел.(032)233-72-89 

 

 

Амбулаторія сімейного лікаря №4 поліклінічного 

відділення 1-ї клінічної лікарні ім. Князя Лева 

вул. Панча, 16 
тел. (032)252-74-36 
 

 

Комунальна 3-тя міська клінічна лікарня 

вул. Озаркевича, 2 

тел. (032)233-40-61, (032)235-22-64 
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Поліклінічне відділення 3-ї міської клінічної лікарні 

вул. Є. Озаркевича, 2 

тел. (032)235-22-64 

вул. Шевченка, 366  

тел. (032)291-13-87 

 

 

Комунальна 4-а міська клінічна лікарня 

вул. Я. Стецька, 3 

тел. (032)260-21-03 

 

 

Поліклінічне відділення 4-ї міської клінічної лікарні 
вул. Я. Стецька, 3 

тел. (032)260-20-07, (032)260-22-88 

 

 

Комунальна 5-а міська клінічна лікарня 

вул. Коновальця, 26 

тел. (032)237-87-32, (032)238-32-44 

 

 

Поліклінічне відділення 5-ї міської клінічної лікарні 

вул. Генерала Чупринки, 43 

тел. (032)237-06-96, (032)237-07-23 

  

 

7-а міська клінічна лікарня 

смт. Брюховичі, вул. В. Івасюка, 74 

тел. (032)234-71-59 

  

 

Поліклінічне відділення 7-ї міської лікарні 
смт. Брюховичі, вул. Ягідна, 8 

тел. (032)234-74-48 
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Комунальна 8-а міська клінічна лікарня 

вул. Навроцького, 23 

тел. (032)270-63-22, (032)270-62-85 

  

 
10-а міська клінічна лікарня  

вул. Бой-Желенського, 14 

тел. (032)238-60-44, (032)238-60-44  

 
 

Комунальна 1-а міська поліклініка 

вул. Руська, 20 

тел. (032)242-18-11 

 

 

Комунальна 2-а міська поліклініка  
вул. Симоненка, 4 

тел. (032)263-60-81 

 

 

Комунальна 4-а міська поліклініка 

проспект Червоної Калини, 68 

тел. (032)222-54-32, (032)222-54-92 

 

 

Комунальна 5-а міська поліклініка 

вул. Виговського, 32 

тел. (032)255-61-15, (032)255-61-16 

 

 

Комунальна 6-а міська поліклініка 

вул. Медова Печера, 1 

тел. (032)251-46-78, (032)251-46-79 

 

 

http://guoz.lviv.ua/ukr/medychni0zaklady/286.html
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      ВІДПОЧИНОК ТА РОЗВАГИ  
  

 

МУЗЕЇ 

 

Львівський історичний музей. Відділ історичних 

коштовностей «Італійське подвір’я» 

пл. Ринок, 6  

тел. (032)235-83-34, (032)272-06-71 

 

 

Львівський історичний музей. Музей історичних 

коштовностей 

пл. Ринок, 2 

тел. (032)272-06-71 

 

 

Львівський історичний музей. Музей скла 
пл. Ринок, 2 

тел. (032)272-06-71, (032)792-20-82 

 
 

Львівський історичний музей. Відділ історії 

західноукраїнських земель, української діаспори та 

визвольних змагань 

пл. Ринок, 4 

тел. (032)272-06-71 

 

 

Львівський історичний музей. Відділ «Археології та 

давньої історії України» 

пл. Ринок, 24 

тел. (032)235-68-74 



18 

  

 

Львівський історичний музей. Музей-філіал 

«Літературний Львів І пол. ХХ ст.» 

вул. Гвардійська, 18 

 

 

Львівський музей історії релігії 

пл. Музейна, 1 

тел. (032)235-60-32, (032)235-61-00 

 

 

Музей зброї «Арсенал» (філія Львівського історичного 

музею) 

вул. Підвальна, 5 

тел. (032)235-86-61, (032)235-70-60 

Музей Арсенал 

Національний музей у Львові  імені Андрея Шептицького 

просп. Свободи, 20 

тел. (032)235-88-56 

  

 

Художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського 

вул. Листопадового Чину, 11 

тел. (032)261-05-52 

 

  

Художньо-меморіальний музей Олени Кульчицької 

вул. Листопадового Чину, 7 

тел. (032)261-07-06 

 

 

Художньо-меморіальний музей Леопольда Левицького 

вул. Устияновича, 10 

тел. (032)261-06-10 
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Художньо-меморіальний музей Івана Труша 

вул. Івана Труша, 28 

тел. (032)237-04-63 

 

 

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької 

вул. Крушельницької, 23 

тел. (032)261-04-76 

 

 

Музично-меморіальний музей Станіслава Людкевича 

вул. Людкевича, 7 

тел. (032)276-96-12 

 

 

Львівський літературно-меморіальний музей Івана 

Франка 

вул. Франка, 150-152 

тел. (032)276-44-16 

 

 

Державний меморіальний музей Михайла Грушевського 

вул. Франка, 154 

тел. (032)276-78-52 

 

 

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича 

вул. Білогорща, 76а 

тел. (032)298-17-74 

 

 

Кімната-музей Тараса Шевченка «Львівська 

шевченкіана» 

вул. Коперника, 17 

тел. (032)261-47-33 
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Історико-культурний музей-заповідник «Личаківський 

цвинтар» 

вул. Пекарська, 95 

тел. (032)276-79-85, (032)276-79-87 

 

 

Музей народної архітектури і побуту у Львові 

(Шевченківський гай) 

вул. Чернеча гора, 1 

тел. (032)271-80-17, 068-525-91-85 

 

 

Державний природознавчий музей Національної академії 

наук України 

вул. Театральна, 18 

тел. (032)272-89-17 

 

 

Археологічний музей Інституту українознавства  

ім. І. Крип’якевича 

м. Львів, вул. Винниченка, 24 (другий поверх) 

тел. (032)276-51-59, (032)276-51-61 

 
 

 

Музей етнографії та художнього промислу Інституту      

народознавства НАН України 

пр. Свободи, 15 

тел. (032)297-01-57, (032)297-10-69 

 

 

Музей меблів і порцеляни 

пл. Ринок, 10 

тел. (032)274-33-88 
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Львівська національна галерея мистецтв  

ім. Б. Возницького 

вул. Стефаника, 3 

тел. (032)261-44-48, (032)261-30-02 

 

 

Музей «Русалка Дністрова»  

вул. Коперніка, 40 

тел. (032)298-74-82 

 

 

Музей мистецтва давньої української книги 

вул. Коперніка, 15а 

тел. (032)261-30-12 

 

 

Музей пам’яток стародавнього Львова 

пл. Старий Ринок, 1 

тел. (032)261-30-12 

 

 

Музей сакральної барокової скульптури Пінзеля 

пл. Митна, 2 

тел. (032)275-69-66  

 

 

Аптека-музей у Львові 

вул. Ставропігійська, 3 

тел. (032)272-00-41 

  

 

Музей історії медицини Галичини ім. Мар’яна Панчишина 

вул. Кармелюка, 3 

тел. (032)276-97-98 
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Археологічний музей Львівського національного 

університету ім. І. Франка 

вул. Університетська, 1, ауд. 337 

тел. (032)239-43-76 

 
 

Зоологічний музей ім. Бенедикта Дибовського 

вул. Грушевського, 4 

тел. (032)239-45-48 

 
 

Мінералогічний музей імені Євгена Лазаренка 

вул. М. Грушевського, 4 (2 поверх, кімната 211-214) 

 

 

Геологічний музей Львівського національного 

університету ім. І. Франка 

вул. Грушевського, 4 

 

 

Музей історії Львівської залізниці 

вул. Федьковича, 54 

тел. (032)226-35-15 
 

  

Музей пивоваріння 

вул. Клепарівська, 18 

тел. (032)294-80-65, (032)294-80-28 

 

 

ТЕАТРИ 

 

Львівський національний академічний театр опери та 

балету імені Соломії Крушельницької 

просп. Свободи, 28 

тел. (032)255-49-60, (032)235-65-86, (032)260-13-60 
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Львівський академічний театр імені Леся Курбаса 

вул. Л. Курбаса, 3 

тел. (032)272-48-24 

 

 

Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки 

вул. Городоцька, 36 

тел. (032)233-31-88 

 

 

Львівський духовний театр «Воскресіння» 

пл. Генерала Григоренка, 5 

тел. (032)274-11-60, (032)274-13-00 

 

 

Львівський обласний театр ляльок 

пл. Данила Галицького, 1 

тел. (032)272-08-32 

 

 

Львівський театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» 

вул. Олександра Фредра, 6 

тел. (032)261-21-27 

 

 

Національний академічний український драматичний 

театр ім. Марії Заньковецької 

вул. Лесі Українки, 1 

тел. (032)235-55-83, (032)235-67-62 

 

 

Перший український театр для дітей та юнацтва 

вул. Гнатюка, 11 

тел.  (032)255-33-30 
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КІНОТЕАТРИ 

 

Кінотеатр «Планета кіно-IMAX» 

Львівська область, с. Сокільники, вул. Стрийська, 30 

тел. 0-800-300-600  

 

 

Кінотеатр «Кінопалац» 

вул. Театральна, 22 

тел. (032)297-50-50 

 

 

Кінотеатр «Коперник» 

вул. Коперника, 9 

тел. (032)298-61-69 

 

 

Кінотеатр «Кінопалац ім. О. Довженка» 

просп. Червоної Калини, 81 

тел. (032)227-39-39 

 

 

Кінотеатр «Львів» 

вул. Самчука, 12 

тел. (032)270-44-80 

 

 

Кінотеатр «Київ» 

просп. Шевченка, 8 

тел. (032)272-67-73 

 

 

Кінотеатр «Львівський кіноцентр» 

вул. Володимира Великого, 14а 

тел. (032)263-13-55 
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Корисні ресурси 

 

Борис Захаров: Внутрішньо переміщені особи отримають 

міжнародну фінансову допомогу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://sockraina.com/news/11494 – Мова: українська. 

  

Відповідно до Закону України № 1706-VII  «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://sos.naiu.org.ua/yurydychna-konsultatsiya/ – Мова: українська. 

 

Внутрішньо переміщені особи: актуально [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

http://www.imzak.org.ua/articles/article/id/4422 – Мова: українська. 

 

Дорожня карта для людей, внутрішньо переміщених в межах 

країни, для вирішення питань соціального захисту та 

забезпечення першочергових потреб [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.mns.gov.ua/files/2014/7/15/dorogn_karta.pdf – Мова: 

українська. 

 

Дорожня карта: як знайти роботу внутрішньо переміщеним 

особам [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mns.gov.ua/files/2014/8/7/UNDP_employm_IDPsUkraine.p

df – Мова: українська. 

 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 – Мова: українська. 

 

КримSOS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://krymsos.com/ – Мова: українська. 

 

http://sockraina.com/news/11494
http://sos.naiu.org.ua/yurydychna-konsultatsiya/
http://www.imzak.org.ua/articles/article/id/4422
http://www.mns.gov.ua/files/2014/7/15/dorogn_karta.pdf
http://www.mns.gov.ua/files/2014/8/7/UNDP_employm_IDPsUkraine.pdf
http://www.mns.gov.ua/files/2014/8/7/UNDP_employm_IDPsUkraine.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
http://krymsos.com/
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Нові заходи щодо сприяння зайнятості внутрішньо 

переміщених осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/62850 – Мова: 

українська. 

 

Пам’ятка для внутрішньо переміщених осіб щодо отримання 

медичної допомоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20140806_b.html http – Мова: 

українська. 

 

Типові питання,  які цікавлять переселенців [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://helpato.com.ua/index.php?id=tupovi-putannya-pereselenciv#q1 – 

Мова: українська. 

 

Урядовий портал: Внутрішньо переміщені особи у місцях 

тимчасового проживання забезпечені роботою, житлом та 

отримують всі належні виплати [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247537534 – 

Мова: українська. 

 

Шляхи вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб: деякі 

уроки із зарубіжного досвіду [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/migrac_probl-a598d.pdf – 

Мова: українська. 

 

Як отримати довідку для внутрішньо переміщеної особи 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://unhcr.org.ua/attachments/article/1293/IDPidU.jpg – Мова: 

українська. 

 

 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/62850
http://helpato.com.ua/index.php?id=tupovi-putannya-pereselenciv#q1
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247537534
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/migrac_probl-a598d.pdf
http://unhcr.org.ua/attachments/article/1293/IDPidU.jpg
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Як отримати пільги для внутрішньо переміщених осіб 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://fakty.ictv.ua/ua/index/view-media/id/85297 – Мова: українська. 
 

 

Гарячі лінії допомоги 

 

Для людей, які планують виїхати з району проведення АТО – 

Міжвідомчий координаційний штаб, Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій: 101, 044-247-30-02, 044-247-32-92 

Сайт: http://www.mns.gov.ua/content/baner.html 

 

Для отримання інформації від органів виконавчої влади – Урядова 

гаряча лінія: 0-800-50-73-09 

 

Для отримання допомоги у працевлаштуванні – Державна служба 

зайнятості: 0-800-50-50-60 

Сайт: http://www.dcz.gov.ua, http://www.trud.gov.ua 

 

З питань пенсійних виплат – Пенсійний фонд: 0-800-50-37-53   

Сайт: http://www.pfu.gov.ua 

 

Для отримання соціальної допомоги – Міністерство соціальної 

політики: 044-289-53-68  

Сайт: http://www.mlsp.gov.ua 

 

З питань відновлення втрачених документів – Державна міграційна 

служба: 044-278-50-30 

Сайт:  http://dmsu.gov.ua 

 

Міністерство освіти та науки України – 044-481-32-11 

 

Гаряча лінія Міністерства охорони здоров’я – 0-800-801-333 

 

Інтерактивний онлайн ресурс для переселенців –  

Сайт: http://www.vpo.gov.ua 

http://fakty.ictv.ua/ua/index/view-media/id/85297
http://www.mns.gov.ua/content/baner.html
http://www.dcz.gov.ua/
http://www.trud.gov.ua/
http://www.pfu.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/
http://dmsu.gov.ua/
http://www.vpo.gov.ua/
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ЦЕНТРАЛЬНА ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА  

вул. Окуневського, 3 

тел.: відділи обслуговування       (032)252-69-24 

        Мультицентр «Флешка»     (032)252-17-46 

 

У бібліотеці діє:  

 Аматорська відеостудія «Кіноторба»  
(відеозйомка, відео- та звукомонтаж; для дітей 10-15 років) 

 Ляльковий театр-студія «Левенятко» 

(для дітей 7-9 років). 

 Образотворча студія «Чарівна акварелька»  
(малювання; для дітей 7-12 років) 

 Творча майстерня «Кольорові долоньки»  
(творчий розвиток дітей: ляльки-мотанки, ориґамі, пластилінові фантазії, 

квілінг; для дітей 6-9 років) 

 Бібліотечна студія звукозапису «Формат +»  
(запис аудіокниг, цифрової та акустичної музики, озвучування власних 

відеороликів) 

 
БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ № 3 

вул. Хвильового, 3 

тел. (032)252-93-73 

У бібліотеці діє: 

 Краєзнавчий гурток «Леополіс» 
(дослідження історії Львова; для дітей 8-12 років) 

 Гурток «Всевмійко»  
(виготовлення різноманітних виробів з паперу: квілінг, ориґамі тощо; для 

дітей 7-10 років) 

 
БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ № 4 

вул. Антоненка-Давидовича, 10 

тел. (032)222-34-79 

У бібліотеці діє: 

 Гурток «КpeaKo» (креатив-компанія)  

(естетично-творчий розвиток: поробки з різного матеріалу; для дітей 9-11 

років) 
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БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ № 9 
вул. Личаківська, 189 

тел. (032)251-19-83 

У бібліотеці діє: 

 Гурток «Бісеринки-чарівнички» 
(виготовлення виробів з бісеру, вишивання; для дітей 9-12 років) 

 Школа малюка «Сонечко»  
(інтелектуальний та творчий розвиток дошкільнят, популяризація 

сімейного читання; для дітей 3-6 років) 

 
 

БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ № 10 

вул. Залізняка, 5 

тел. (032)238-44-89 

У бібліотеці діє: 

 Гурток «Веселка» 
(знайомство з різноманітними техніками прикладного мистецтва народів 

світу та творчістю митців; для дітей 6-12 років) 

 
БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ № 11 

вул. Городоцька, 73 

тел. (032)235-45-94 

 
БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ № 13 

вул. Князя Романа, 32 

тел. (032)235-45-94 

У бібліотеці діє: 

 Літературний клуб «Погляд» 

(розвиток літературних смаків дітей, знайомство з творчістю сучасних 

українських письменників; для підлітків) 

 Екскурс-агенція «Юний гід» 
(залучення дітей до туристично-краєзнавчої та пошукової роботи; для 

дітей 12-15 років) 

 Креатив-майстерня «АРТмайданчик» 

(розвиток творчих здібностей дітей всіх вікових категорій:  малювання, 

ліпка, виготовлення робіт у різних техніках). 
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ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ Й ДОЗВІЛЛЯ 

«ПІД СПІЛЬНИМ ДАХОМ» 

Бібліотека-філіал № 19 

вул. Симоненка, 10 

тел. (032)263-90-64 

У біблотеці діє: 

 Гурток «Мудрагелики»  
(інтелектуальний розвиток дітей з різних галузей знань; для  дітей 7-9 

років) 

 Дискусійна студія «Якщо тобі за 14»  
(морально-етичні проблеми підлітків; для підлітків) 

 

 

 Дитяче об’єднання «Книголюбчики»  
(розвиток театральних здібностей та залучення  до читання, інсценізовані 

читання; для дітей 7-10 років) 

 Гурток «Вулик» 
(розвиток ерудиції та творчої активності;  літературно-мистецькі заняття; 

для дітей 6-10 років) 

 Book-об’єднання «Читацьке коло» 
(залучення до читання та формування літературних уподобань, розвиток 

художнього смаку; для дітей 11-14 років) 

 
БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ № 21 

вул. Шолом-Алейхема, 14 

тел. (032)272-17-00 

У бібліотеці діє: 

 Творча майстерня «Чарівництво власноруч» 
(вироби з соленого тіста; для дітей 10-12 років) 

 
БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ № 22 

вул. С. Петлюри, 41 

тел. (032)292-45-99 

У бібліотеці діє: 

 Гурток "Симпатики"  
(творчий розвиток дітей: ориґамі, квілінг, витинанки, ліпка, 

бісероплетіння; для дітей 7-10 років) 
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БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ № 24 

вул. Дніпровська, 11 

тел. (032)275-26-29 

У бібліотеці діє: 

 Краєзнавчий гурток «Пошук» 
(вивчення історії рідного міста; для дітей 11-13 років) 

 Майстерка естетичного спрямування  «Дивосвіт»  
(виготовлення виробів з паперу у різноманітних техніках ориґамі;                                     

для дітей 6-11 років) 

 Літературний гурток «Натхнення» 
(удосконалення знань з української мови та літератури; формування 

навичок творчої літературної діяльності; майстер-класи від молодих 

письменників та поетів; для дітей 11-14 років) 

 
БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ № 26 

вул. Окружна, 29 

тел. (032)292-63-74 

У бібліотеці діє: 

 Гурток «Естет» 

(розвиток художньої уяви та культури спілкування; для дітей 6-10 років) 

 
БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ № 27 

вул. Б. Хмельницького, 175 

тел. (032)293-03-10 

 Гурток «Мудрагелик» 
(інтелектуальний розвиток дітей з різних галузей знань; для дітей 7 років) 

 Літературно-мистецький клуб «Пролісок» 
(розвиток літературних смаків дітей, знайомство з творчістю літераторів 

та митців; для дітей 11-14 років) 

 
БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ № 29 

смт. Брюховичі, вул. Незалежності України, 31 

тел. (032)234-68-74 

У бібліотеці діє: 

 Театральна студія «Чарівна торбинка» 

(аматорське театральне мистецтво; для дітей 7-15 років) 
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БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ  № 35 

м. Винники, вул. Шевченка, 2 

тел. (032)296-11-21 

 
БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ  № 36 

вул. Мишуги, 3 

тел. (032)270-07-81 

 
БІБЛІОТЕКА-ФІЛІАЛ  № 42 

вул. Патона, 4/2 

тел. (032)262-20-16 

У бібліотеці діє: 

 Гурток «Талановиті рученята» 
(творчий розвиток дітей: ліпка, аплікація, ориґамі; для дітей 7-9 років) 

 Театральний гурток «Світлиця чарівниці» 

(театралізовані дійства за літературними творами та святкові виступи; 

для дітей та підлітків) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

  

 

  

 

 

Путівник-порадник 

«Нова домівка: пошуки, орієнтири, перспективи»  
(для внутрішньо переміщених осіб) 
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