
Допомагаємо переселенцям! 
 

Сьогодні в області проживає майже 8 тисяч громадян України, які 
переїхали на Кіровоградщину з анексованої Росією Автономної Республіки 
Крим та східних регіонів України, де тривають бойові дії. Держава надає 
таким особам максимально можливу допомогу, однак багато людей 
продовжують потребувати найнеобхіднішого – їжі, одягу, взуття.  

Неоціненну роль у допомозі вимушеним переселенцям відіграють 
благодійні та громадські організації області, які збирають та передають 
гуманітарну допомогу нужденним. Сьогодні ці організації пропонують 
переселенцям найнеобхідніше, від одягу та харчів – до елементарних меблів. 
Звернувшись за вказаними адресами або зателефонувавши, Вам нададуть всю 
можливу допомогу. 
 
Назва організації Контактна інформація Вид допомоги  
Обласне відділення 
Української філії 
Міжнародної 
Християнської 
благодійної 

організації Армії 
Спасіння 

 м. Кіровоград, 
вул. Волкова, 10, корп.3, 
тел. (0522) 56-56-23. 

Часи прийому: 
Вт-Пт: 10.00 -16.00 
Сб: 10.00-15.00 

Обідня перерва: 12.00-13.00 

- одяг (для дітей та дорослих); 
- взуття (для дітей та 
дорослих); 
- дитяче харчування (при 
наявності); 
- харчові набори (при 
наявності). 
 

Німецько-
Український 

благодійний фонд 
“Тавіфа”  

 

м.Кіровоград, 
тел. 050-334-66-29 

 
 
 

- одяг (для дітей та дорослих); 
- взуття (для дітей та 
дорослих); 
- постільні приналежності; 
- велосипеди  (для дітей та 
дорослих); 
- дитячі візки. 

Світловодський 
міськрайонний 

благодійний фонд 
“Міст Надії”  

 

 м. Світловодськ, 
вул. Кірова, 33 а. 
тел.(0236)3-12-26, 

068-459-37-88. 
Часи прийому: 

Пн-Пт: 09.00 - 17.00 

- дрова (за домовленістю); 
- одяг (для дітей та дорослих); 
- взуття (для дітей та 
дорослих); 
- картопля. 

Міські організації 
Товариства 

Червоного Хреста 
України 

 

м.Кіровоград, 
вул.Червоногвардійська, 46,  

тел. (0522)27-81-94 
 

м. Знам’янка,  
вул. Ворошилова, 41 

 

м. Олександрія,  
вул. Семашка, 15 

 

м. Світловодськ,  
вул. Калініна, 3 

 
Часи прийому: 

Пн-Пт: 10.00 — 16.00 
Обідня перерва  12.00-13.00 

- одяг (для дітей та дорослих); 
- взуття (для дітей та 
дорослих); 
- постільні приналежності; 
- продукти харчування (овочі, 
крупи); 
- дитячі іграшки. 

Районні організації 
Товариства 

Червоного Хреста 

м.Бобринець,  
вул.Кірова, 84, кімната 15 

 

 



України смт.Вільшанка,  
вул.Миру, 42 

 

м.Гайворон,  
вул.Н.Богач, 137 

 

смт.Голованівськ, вул.Р.Люксембург, 6 
 

смт.Добровеличківка,  
вул.Артюха, 10 

 

м.Долинська, 
вул.Чкалова, 98 

 

смт.Знам’янка,  
вул.Гагаріна, 27а 

 

м.Кіровоград,  
вул.Аерофлотська, 5 

 

смт.Компаніївка,  
вул.Кірова, 10 

 

м.Мала Виска, 
вул.Шевченка, 64 

 

смт.Новгородка,  
вул.Кірова, 37 

 

м.Новомиргород, 
вул.Маяковського, 18 

 

м.Новоукраїнка, 
вул.Воровського, 72 

 

смт.Новоархангельськ, 
вул.Череднюка, 34 

 

смт.Олександрівка, 
вул.Леніна, 80 

 

м.Олександрія,  
вул.Клари Цеткін, 14 

 

смт.Онуфріївка, 
вул.Графа Толстого, 90 

 

смт.Петрово,  
вул.Ілліча, 32 

 

смт. Ульяновка, 
вул.К.Маркса, 7 

 

смт.Устинівка, 
вул.Ювілейна, 17 

 
 


