
 

Перелік контактних осіб щодо суб’єктів взаємодії що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі на території Покровської міської ТГ  
 

№ 

з/н 

Напрямки ПІП; посада; адреса, контактний номер 

1. Безпека та безпечний простір Екстрений номер виклику поліції (цілодобово) – 102 

Покровське районне управління поліції: м.Покровськ, вул.Мандрика,7 

тел. 050-020-9843 (Сапон С.О., Джураєв Т.В.); 

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства, та/або насильства за 

ознакою статі : м.Покровськ, м-н Южний, 25, тел.+380 (66) 322- 19-04 

(цілодобово) (Тарасенко О.Г.);  
Сектор у справах сім’ї та молоді Управління сім'ї, молоді та спорту 

Покровської міської рад Покровської  міської ради Донецької області: 

м. Покровськ, вул. Поштова, буд. 14, каб. 8. (пн - чт  з 8.00  до 17.00,  

пт з  8.00  до 16.45, перерва з 12.00 до 12.45) (Штурхецька Я.В.); 

Служба у справах дітей Покровської міської ради Донецької області: 

м. Покровськ, вул. Шевченка, буд. 54, тел. (0623) 52-12-39 (1 поверх) 

(пн - чт  з 8.00  до 17.00,  пт з  8.00  до 16.45, перерва з 12.00 до 12.45) 

(Гергуленко Н.О.)  

2. Медична допомога (Овчаренко О.О.) 

 

Консультативно-поліклінічне відділення (жіноча консультація) 

Перинатального центру: м. Покровськ, вул. Руднєва, буд.73, тел.  

(0623) 52-13-71 (пн-пт, з 8.00 до 15.45) 

Кабінет медико-психологічної допомоги Перинатального центру: м. 

Покровськ, вул. Руднєва, буд. 73-д, тел. (0623)52-13-48 (пн-пт з 8.00 

до 17.00) 

Комунальне неприбуткове підприємство «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування» кабінет «Клініка, дружня до молоді» 

Перинатального центру: м. Покровськ, вул. Руднєва, буд.73 (пн-пт з 

8.00 до 15.45)  

3. Соціально – психологічна допомога 

 

Покровський міський центр соціальних служб Донецької області: 

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд.8, тел.+38 (099)-048-79-86 (пн - чт  з 

8.00  до 17.00,  пт з  8.00  до 16.45, перерва з 12.00 до 12.45)         

(Лисенко Т.М.) 

Спеціалізована служба «Денний центр соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, та/або 
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насильства за ознакою статі»  Покровського міського центру 

соціальних служб Донецької області: м. Покровськ, м-н Южний, 25,  

тел.+380 (66)-322-19-04 (цілодобово)   
У віддалених куточках Покровської громади спеціалісти Вам 

допоможуть за адресою: 

с. Срібне, вул. Дружби, буд. 42, 1 поверх 

с. Лисівка, вул. Центральна, буд. 68, каб.1 (2 поверх) 

с. Гришине, вул. Центральна, буд. 116 (1 поверх) 

с. 1 Травня, вул. Зотова, буд. 8 (1 поверх) 

с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, буд. 1 (1 поверх) 

с. Новотроїцьке, вул. Центральна, буд. 33 (1 поверх) 

(пн - чт  з 8.00  до 17.00,  пт з  8.00  до 16.45, перерва з 12.00 до 12.45) 

Центр психосоціальної реабілітації Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» м. Покровська: м. Покровськ,                   

вул. Степана Бовкуна, буд. 4-а (другий поверх) +380 (66) 825-19-99 

(пн-нд з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00)  

4. Правова допомога 

 

Покровське бюро правової допомоги: м. Покровськ,                                   

вул. Європейська, буд. 49 (2 поверх), тел. (0623) 52-19-38 (пн - чт  з 

8.00  до 17.00,  пт з  8.00  до 16.45, перерва з 12.00 до 12.45) 

Робота з кривдниками зі зміни насильницької поведінки 

Робота з кривдниками (в т.ч. забезпечення проходження програми для 

кривдників) – Покровський міський центр соціальних служб 

Донецької області: м. Покровськ, м-н Сонячний, буд 8, тел. (099) 048-

79-86 (Лисенко Т.М.) 

Покровський районний відділ №3 філії Державної установи «Центр 

пробації» в Донецькій області: м. Покровськ, вул. Степана Бовкуна, 

буд. 7 (пн - чт  з 8.00  до 17.00,  пт з  8.00  до 16.45, перерва з 12.00 до 

12.45) (Доренська І.І.) 

 


