
Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця організувала 
три центри вакцинації від КОВІД-19, які відчинено для кожного. Не потребують 
попереднього запису. Центри розташовані за наступними адресами:

Мцхета:  вул. Самкхедро, 9 – місцевий спорт-центр     
(Samkhedro Street no. 9 – Local Sports Centre)
Руставі: вул. Леонідзе, 26-4 –  Державна школа     
(Leonidze Street 26 – 4th Public School)
Мухрані: Місцевий культурний центр Мухрані – Цихісдзірі-Бакакуребі   
(Tsikhisdziri-Bakakurebi)

Ви можете зателефонувати на гарячу лінію Червоного Хреста Грузії для отримання 
більш детальної інформації:      +995 322 501 105 (надається грузинською, англійською та 
російською мовами)

ОСВІТА:

Дошкільна освіта в Грузії надається муніципалітетами та є безкоштовною для громадян 
України. Повний робочий день, харчування включене. Діти-біженці з України можуть 
бути зареєстровані в дошкільних закладах поблизу місця проживання такими 
муніципальними організаціями:

Тбілісі: Тбіліська Агенція з управління дитячими садками 
Тел.:     +995 322 37 82 43 / Адреса:     Тбілісі, вул. Міцкевича, 29-29а    
(Tbilisi, Mitskevich Street 29-29a).

Кутаїсі: Кутаїське об’єднання дитячих садків
Тел.:     +995 577 62 78 33 / Адреса:      Кутаїсі, вул. Руставелі, 3 (Kutaisi, Rustaveli Street N3)/
Email.:      aaip.bagabagebi@gmail.com

Поті: Об’єднання дошкільної освіти Поті
Тел.:     +995 577 95 77 27 / Адреса:     Поті, вул. 26 Травня, 7 (Poti, 26 May Street N7)/  
Email:      potigaertianeba19@gmail.com

Для дошкільної реєстрації вам знадобиться посвідчення особи дитини та паспорт 
батька/матері, або офіційного опікуна.

Інформація щодо інших муніципалітетів оновлюватиметься згідно з відкриттям ними 
реєстрації дітей-біженців з України.

Загальна освіта – Всі школи Грузії надають інклюзивну дитячу освіту. 

Школярі-біженці з України, що мають бажання продовжити отримання освіти в Грузії 
можуть бути зараховані до шкіл за спрощеною системою: батьки/опікуни мають подати 
заяву до бажаного закладу (державного або приватного) на включення їх дітей до класу, 
в якому вони навчалися у загальноосвітніх закладах в Україні до 24 лютого 2022 року. 
Дітям запропонують навчання державною, або іншими мовами.

Гаряча лінія Міністерства Освіти та Науки Грузії:      +995 322 20 02 20 – для отримання 
більш детальної інформації.

Психосоціальна підтримка для дітей – безкоштовні психосоціальні консультації 
надаються дітям в таких містах Грузії: Тбілісі, Телаві, Руставі, Горі, Кутаїсі, Батумі, 
Ахалціхе, Поті, Зугдіді.

Гаряча лінія Офісу працівників ресурсних центрів освітніх закладів:       0800 00 00 88  –
– для отримання більш детальної інформації щодо отримання безкоштовної 
індивідуальної чи групової консультації.

Уроки грузинської мови – Georgian Language Classes – юридична особа публічного права 
(LEPL) – Школа Публічного права та адміністрування Зураба Жванії надає громадянам 
України безкоштовні уроки з грузинської мови. Для отримання більш детальної 
інформації, будь ласка, телефонуйте      (0322) 99 09 20.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ    112

Ви можете телефонувати 112 у разі будь яких підозрілих дій щодо вас, служба 112 
є безкоштовною та надає різноманітні послуги в Грузії: патрульна поліція, пожежна 
та рятувальна служби, медичні послуги.

Інформація для 
громадян України, 
що прибувають 
до Грузії



• Правила перетину кордону в умовах КОВІД-19 – правила в’їзду в Грузію для 
іноземних громадян:

Іноземні громадяни, що подорожують будь-яким транспортом (повітряним,  
наземним, або морем) допускаються в Грузію на таких умовах:

Громадяни України можуть в’їжджати до Грузії і залишатися на її території протягом 
повного року без необхідності отримання візи.  

Враховуючи спрощену процедуру в’їзду громадян України до Грузії, відсутність 
сертифіката вакцинації від КОВІД-19, результату ПЛР-тесту, або будь-якого іншого 
документа, не має стати перешкодою для перетину кордону і перебування в країні.

З питань перетину кордону, будь ласка, заздалегідь проконсультуйтеся з Департа-
ментом патрульної поліції        +995 32 241 42 42

• Для отримання інформації щодо процедури надання притулку в Грузії перейдіть, 
будь ласка, на довідкову сторінку УВКБ ООН: https://help.unhcr.org/georgia/ 
та/або зателефонуйте на гарячу лінію УВКБ ООН:       +995 577 41 56 10

• Веб-сторінка – Dopomoga Ukraini – უკრაინისთვის 
http://www.dopomoga.ge
https://www.facebook.com/www.dopomoga.ge  

• Громадський транспорт в Тбілісі безкоштовний для громадян України 

• Трансфер аеропорту до і з Міжнародного аеропорту Кутаїсі безкоштовний:  
https://georgianbus.com/  гаряча лінія:      +995 555 39 73 87

• Проживання: веб-сторінки та організації, що пропонують безкоштовне   
розміщення в будинках/готелях: 

• Мерія Тбілісі – hotline:      +995 32 272 22 22       
[гаряча лінія працює російською та грузинською мовами];

• Myhome –      www.myhome.ge

• Relocation.ge –      https://relocation.ge/help/ge

• Ukraine Take Shelter –      https://www.ukrainetakeshelter.com

• Гаряча лінія Мерії Тбілісі:      +995 32 272 22 22 – для інформації щодо послуг,   
які надає мерія

• Гаряча лінія Мерії Кутаїсі:       0431 24 26 51;  +995 595 25 03 09 –  для інформації   
щодо послуг, які надає мерія

• Гаряча лінія Мерії Батумі:      0800 80 09 09; +995 577 90 90 93 – для інформації щодо 
послуг, які надає мерія. Гарячі лінії належать туристичним інформаційним центрам 
Аджарії та Батумі. 

• Для отримання допомоги у об’єднанні з членами родини і пошуку зниклих безвісти 
зверніться до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Грузії:   
     +995 591 600 696

• Психологічні консультації та підтримка – Координаційна платформа з питань 
психічного здоров’я та психологічної допомоги об’єднала 21 організацію і професійні 
групи, що пропонують безкоштовне надання консультацій з психологічної підтримки. 
Контактна інформація організацій доступна за посиланням:       https://bit.ly/36HklGw
Гаряча лінія Товариства Червоного Хреста Грузії:      +995 322 501 105 (консультації 
надаються грузинською, англійською та російською мовами)

• Лінія допомоги       116 006 – безкоштовна 24/7 конфіденційна лінія допомоги для 
постраждалих від насильства проти жінок, домашнього та сексуального насильства, 
торгівлі людьми (керується Державною агенцією з опіки): консультації щодо випадків 
насильства надаються 9 мовами, серед яких українська, англійська та російська.

Державна агенція з опіки пропонує наступні послуги для постраждалих від 
насильства:  психологічна та соціальна підтримка, медична допомога, юридична 
допомога, надання тимчасового притулку в притулках/кризових центрах, послуги з 
перекладу та інші послуги за потреби.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТЕРМІНОВОЇ ОПЕРАТИВНОЇ ВІДПОВІДІ ТА ПІДТРИМКИ У ВИПАДКАХ 
НАСИЛЬСТВА, БУДЬ ЛАСКА, ТЕЛЕФОНУЙТЕ      112 
Центр Громадського управління безпеки при Міністерстві внутрішніх справ Грузії 

• Дитяча гаряча лінія       111 – щоб повідомити про підозру у випадках знущання над 
дітьми, недбалому ставленні або будь-яких інших формах жорстокого ставлення 
(регулюється Державною агенцією з опіки, підтримка доступна грузинською та 
російською мовами). Дитяча гаряча лінія надає психологічну підтримку та послуги 
для дітей та їх родин особисто, чи онлайн.

• Телефонна лінія для ЛГБТ спільноти в Тбілісі:     +995 322 47 97 48 для отримання 
інформації щодо безкоштовної профілактики ВІЛ; веб-сторінка:       www.equality.ge. 
Центр ЛГБТ спільноти розташований за адресою:     Тбілісі, вул. Ушангі Чкеїдзе, 19 
(Tbilisi, 19 Ushangi Chkeidze str.).

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, БУДЬ ЛАСКА, 
ТЕЛЕФОНУЙТЕ       112

КОВІД-19 ще не закінчено! Аби захистити себе

• Вакцинуйтеся

• Регулярно мийте руки з милом під проточною водою та користуйтеся 
дезінфекторами

• Носіть маски у приміщеннях правильно

• Намагайтеся дотримуватись дистанції принаймні 1 м.
Державна гаряча лінія КОВІД-19:      144 / веб-сторінка:       https://stopcov.ge/en/

Громадян України долучено до державних програм з медичної підтримки від 
Міністерства у справах ВПО з окупованих територій, праці, охорони здоров’я та 
соціальних питань Грузії.

 
ЗА БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДО НАДАВАНИХ ДЕРЖАВОЮ МЕДИЧНИХ 
ПОСЛУГ ТЕЛЕФОНУЙТЕ      1505

 

• Інформацію щодо медичних послуг, включно       
з послугами щодо репродуктивного здоров’я,       
які надаються безкош товно приватними      
медичними закладами, можна знайти тут: 

• Безкоштовні послуги із запобігання ВІЛ можна отримати конфіденційно в Тбілісі, 
Кутаїсі, Батумі, Телаві та Зугдіді через веб-сайт       http://selftest.ge/

• Безкоштовні послуги із запобігання ВІЛ та ІПСШ обстеження також можна отримати 
особисто в офісах ГО Tanadgoma в Тбілісі (Гаряча лінія:     + 995 322 25 18 19),   
Батумі (Гаряча лінія:      +995 422 27 42 13) та Кутаїсі (Гаряча лінія:      + 995 431 26 50 26). 

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ:

Гаряча лінія з правової допомоги:      14 85. 
У службі правової допомоги є російськомовні оператори.

СТАТУС БІЖЕНЦЯ В ГРУЗІЇ:  

Відділ з питань міжнародного захисту Міграційного департаменту при Міністерстві 
внутрішніх справ Грузії – державний орган, що відповідальний за процедури надання 
притулку та регістрації тих, що просять притулку. 
Телефон:      +995 598 08 00 97  Адреса:       Грузія, Тбілісі, вул. Міхеїла Гахокідзе, 16 (16, 
Mikheil Gakhokidze Street, Tbilisi, Georgia)

Юридичні консультації щодо надання притулку 

• Послуги з правової допомоги – безкоштовні юридичні консультації для захисту прав 
тих, хто шукає притулку: Телефон:      +995 322 92 00 55. Адреса:      Грузія, Тбілісі 0112, 
пр-т Цариці Тамари, 14 (14, Tamar Mepe Ave, Tbilisi 0112, Georgia)        
      http://www.legalaid.ge/en/services/193/legal-aid-for-asylum-seekers

• Громадська правова організація Грузії – безкоштовна юридична підтримка для тих, 
хто шукає притулку та біженців в Грузії. Гаряча лінія:      +995 593111405    

        Адреса:      Грузія, Тбілісі, 0160, вул. Акакі Гахокідзе, 11а (11a Akaki Gakhokidze Street, 
0160, Tbilisi, Georgia)

• Громадський захисник (омбудсмен) Грузії  – про випадки нехтування правами і 
свободами людини в Грузії можна повідомити на Гарячу лінію:     1481 (працює 24/7)  
Адреса:      Грузія, Тбілісі, 0112, пр-т Давида Агмашенебелі, 80 (#80 David Agmashene-
beli Avenue, 0112, Tbilisi, Georgia)

• Консультації з доступу до державних послуг тим, хто шукає притулку та біженцям
Громадська організація World Vision Georgia – гаряча лінія:     +995 577 045646 
адреса:      Грузія, Тбілісі, вул. Жіулі Шартава, 67Б (67B Zhiuli Shartava street, Tbilisi, 
Georgia)


