
1. Яким чином і як часто ви спілкуєтесь?

2. Хто телефонує першим і коли саме

3. В яких випадках ви можете звертатись до побратимів
військового та їхніх рідних

4.
Якщо зв'язок з військовим перервався без
попередження та відсутній довше, ніж зазвичай,
через який час і до кого ви будете звертатись?

5.
Узгодьте список контактів, до кого і з яких питань ви
можете звертатись    (друзі, родичі, знайомі, державні
та недержавні організації)

6.

Впорядкуйте документи, які можуть знадобитись за
різних обставин: довіреності, свідоцтва, доступи до
рахунків, права на бізнес, документи про власність,
тощо

7. Перевірте паролі та інші важливі доступи

Родинам мобілізованих військових

Перед від'їздом військового на завдання
домовтесь про наступне:

Збережіть собі 
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Коли військовий виконує службові завдання
далеко від дому, під час телефонного спілкування

 Варто  НЕ варто

Дізнайтесь 
область і район 

перебування

Не запитуйте 
точне місце розташування,

чисельність підрозділу,
характер завдань

Спілкуйтеся про
щоденні справи, 

говоріть слова
підтримки

Не акцентуйте увагу 
на домашніх проблемах,

вирішення яких залежить
від участі військового. Те, що

він не може зараз
допомогти, може викликати

відчуття безпорадності

Завершуйте розмову на 
позитивній ноті

Не з’ясовуйте стосунки
на відстані, відкладіть таку

розмову до зустрічі в
безпеці

On Off
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Корисні контакти:

З питань ВПО 

1548
Евакуація з ТОТ України, гуманітарна
допомога, гуманітарні коридори

0 66 813 62 39
Уповноважений з питань ВПО 

З гуманітарних
питань для
населення 

1545
Урядовий контактний центр 

Корисні контакти з соціальних та психологічних
питань

Служба психосоціальної підтримки сімей
військовослужбовців

 080 033 27 20 (в Україні)

 4 822 602 25 12 (з Польщі)

 Телеграм: @pidtrymkainua

 www.pidtrymka.in.ua

Консультація та супровід із соціальних питань,
психологічна підтримка військових та їхніх сімей,
групи підтримки для дружин та матерів
військовослужбовців



До кого звертатись в
першу чергу

Дізнайтесь
контакти

Хто може
звертатись

1. До безпосереднього
командира

ПІБ: 
+380

З питань направлення на лікування,
отримання відпустки, переведення

Тільки військовий
через рапорт

Якщо з військовим немає зв'язку 
більше 3-х днів без попередження Рідні військового

2. До штабу батальйону
+380
Електронна пошта:

Якщо зв'язок з безпосереднім 
командиром відсутній

Тільки військовий
через рапортЯкщо безпосередній командир не приймає

рапорт, не реагує на численні звернення

3. До військової частини
+380
Електронна пошта:

З питань виплат, довідок про доходи,
відновлення документів Тільки військовий

через рапортУ разі відсутності зв'язку зі штабом
батальйону

4. До ТЦК 
за місцем мобілізації

+380
Електронна пошта:

У разі відсутності зв'язку з військовим більш
ніж 3 дні без попередження і зв'язку з

командиром у родичів немає
Рідні військового

У разі неможливості сконтактувати з в/ч

Якщо номер в/ч не відомий

У разі оформлення виплат за 
екстрених обставин 

(з документами, що підтверджують
обставини та родинні зв'язки)

Прямі родичі
військового

5. До обласного ТЦК
+380
Електронна пошта:

Якщо ТЦК за місцем проживання/мобілізації
не реагує на звернення Рідні військового

6. На гарячу лінію ЗСУ 0 800 500 410, 
call-center_ZSU@mil.gov.ua

У разі порушення прав військового у рамках
несення служби Можуть звертатися і

військові, і родичіЯкщо ТЦК не допомагає 
сконтактувати з в/ч

7. До Міністерства
оборони України

0 800 500 442
zvernmou@post.mil.gov.ua
03168, м. Київ, 
пр. Повітрофлотський, 6

Коли наявні порушення з виплатами,
мобілізацією, звільненням, медичним

забезпеченням вище перерахованими
ланками та є підтвердження про це

Можуть звертатися і
військові, і родичі

1. ПІП:

2. Повна дата народження:

3.
ІПН (номер військового жетона):

4.
Номер військового квитка
(тимчасового квитка):

5. Номер в/ч:

6. Номер батальйону:

7. Номер роти:

8. Номер взводу:

9. Номер відділення:

10.
Посада:

11.
Звання:

12.
Найменування військово-
облікової спеціальності:

Зафіксуйте дані про рідну людину,
тримайте під рукою 

Безкоштовна допомога з юридичних питань для військових
та членів їх сімей

ГО «Юридична сотня»
юридичні консультації 

0 800 308 100 
9:00-18:00 (робочі дні) 10:00-17:00 (вихідні)
volunteerslh@gmail.com

#АдвокатиЗСУ
допомога адвокатів

Чат-бот в Телеграм: «Адвокати ЗСУ»
@uamilitarylawyerbot
Вайбер: Адвокати ЗСУ
Legaladv2022@gmail.com.
https://pravo-ua.com/

Цілком можливо, вам не знадобиться використовувати цю
інформацію, але краще перестрахуватися. 
Знаючи, як діяти, ви будете спокійні у будь-якій неочікуваній
ситуації, якщо така виникне.
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