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СОЦІАЛЬНА КАРТКА УЧАСНИКА АТО 
 

 

 

 

До уваги учасників бойових дій на сході України та членів їх сімей! 
 

За ініціативою Всеукраїнського Об’єднання учасників АТО “УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!” 

створено програму “Соціальна картка учасника АТО”, яка дозволяє учасникам бойових дій 

на сході України та членам їх сімей бути цілодобово захищеними та отримувати необхідну 

допомогу. 

            На сьогодні це єдина всеукраїнська соціально-правова програма допомоги учасникам 

бойових дій “СОЦІАЛЬНА КАРТКА УЧАСНИКА АТО” за підтримки Державної Служби 

України у справах ветеранів війни та учасників АТО, Міністерства Оборони України, 

Національної Гвардії України, Служби Безпеки України, Державної Прикордонної Служби 

України, соціально відповідального бізнесу. 

           «Соціальна картка учасника АТО “УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!”» є інструментом, що за 

допомогою відповідного програмно-технологічного забезпечення дозволяє кожному 

власнику отримувати такі можливості: 

 безкоштовна правова підтримка та юридична консультація; 

 безкоштовне обстеження та надання медичних послуг; 

 психологічна підтримка; 

 знижки на покупки у всеукраїнських торгових мережах; 



 освітні, оздоровчі та розважальні програми для учасників АТО та членів їх родин. 

Наразі можливості карти збільшуються щодня. 

Отримати соціальну картку може кожен військовослужбовець який має посвідчення УБД та 

є реальним учасником бойових дій. 

Як отримати картку? 

1. Зареєструватись, заповнивши заявку,  на сайті  http://kartka.ukrazom.org/    або 

звернутись до Голованівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

2. Обов’язково залишити контактну інформацію – або електронну пошту, або номер 

телефону, або і те, і інше. 

3. Зачекати до 30 днів, за цей час перевірять Ваші дані. 

4. Отримати повідомлення на електрону адресу або телефон про те, що ваша іменна 

соціальна картка готова. 

5. Узгодити, як Вам буде зручніше її отримати – у  найближчому центрі прийому 

громадян Всеукраїнського об’єднання учасників АТО “Українці-Разом!” або в обласних та 

районних осередках у  координаторів.  Координатором у Голованівському районі 

виступає Голованівський місцевий центр з  надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 
6. Отримати картку. 

7. Користуватися пільгами та знижками! 

 

Заявка на отримання соціальної картки учасника АТО 
Дані, отримані від Вас, будуть перевірені на предмет того, чи ви дійсно є учасником АТО.  

Карта буде випущена та видана кожному лише після перевірки на те, що людина дійсно 

приймала участь в АТО.  

Перевірка може тривати до 1 місяця, після чого з Вами зв'яжуться для отримання Вами 

картки. 

 

Часті запитання 
Хто може отримати соціальну картку?  

Члени сім’ї загиблих учасників бойових дій в Україні з 2014 року. Особи, які отримали 

поранення, травми в Україні (інваліди війни) з 2014 року. Особи, які приймали участь у 

бойових діях в Україні (учасники війни) з 2014 року. 

Як отримати картку?  

Необхідно подати заявку на сайті kartka.ukrazom.org, внесені Вами дані перевіряються. Після 

перевірки,  Вам зателефонують та запросять особисто відвідати один з  пунктів прийому 

громадян та отримати картку. Для отримання картки необхідно надати ідентифікаційний код, 

посвідчення учасника бойових дій (УБД) або відповідний документ, що підтверджує Вашу 

причетність до участі в АТО. 

Навіщо взагалі ця перевірка?  

Всеукраїнське об’єднання учасників АТО “Українці-Разом!” створено для допомоги 

учасникам АТО на Сході України, та членам їх сімей. Тому необхідно бути впевненим, що 

допомога йде саме їм. 

Що дає ця картка?  

Картка дає можливість отримати юридичну, медичну, психологічну допомогу та отримати 

знижку та послуги у наших партнерів. З повним переліком ви можете ознайомитися на сайті 

http://ukrazom.org/   на сторінці "Партнери". Зверніть увагу що він постійно оновлюється. 

Де отримати?  
Ви можете отримати Вашу картку у найближчому центрі прийому громадян Всеукраїнського 

об’єднання учасників АТО “Українці-Разом!”  

Я хочу отримати картку але не маю інтернету, як мені це зробити?  

http://kartka.ukrazom.org/?anketa
http://ukrazom.org/contacts#regional-centers
http://ukrazom.org/contacts#regional-centers
http://ukrazom.org/contacts#regional-centers
http://kartka.ukrazom.org/
http://ukrazom.org/partners
http://ukrazom.org/contacts#regional-centers


Телефонуйте в офіс Всеукраїнського об’єднання учасників АТО “Українці-Разом!” за 

телефонами 067 504 75 75 та 050 447 75 75 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 та 

реєструйтесь у телефонному режимі. 

 

Більш детальну інформацію щодо оформлення та отримання соціальних карток Ви можете 

знайти на сайті http://ukrazom.org/  або звернутись за консультацією до Голованівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. ( координатор 

Лісовий Олександр Васильович, тел. 068-99-45-605) 

Наші контакти: 26500, смт Голованівськ, вул. Ціолковського, 1. 

Графік роботи: понеділок-п'ятниця з 8:00 до 17:00 год. 

Телефон: (05252) 2-25-83, (068) 834-77-45; (093) 423-33-73 

Ел. адреса: holovanivsk.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua 

 


