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ЖИТЛО

Тбіліська мерія
Тбіліська мерія відкрила для громадян України гарячу лінію. Гро-
мадянам України в Грузії допомогу надають районні управи Тбілісі 
відповідно до дзвінків, що надійшли на гарячу лінію. Управи та-
кож забезпечують житлом та за необхідності громадяни України 
можуть зателефонувати на гарячу лінію – 032 272 22 22.
Веб-сторінка: https://tbilisi.gov.ge/news/12803 

https://tbilisi.gov.ge/news/12803
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«Джорджиан Манганезі»
«Джорджіан Манганезі» пропонує громадянам України, які не мо-
жуть повернутися на батьківщину, розміщення у двох грузинських 
містах: Чіатура та Зестафоні. Компанія забезпечить їх побутовими 
умовами та харчуванням. Водночас «Джорджіан Манганезі» про-
понує їм медичну страховку, освіту для дітей та транспортування.
Контактний  телефон:  +995577422477
Веб-сторінка: http://www.gm.ge/ge/ 

Курорт Саїрме
Курорт Саїрме, пропонує безкоштовне розміщення у готелях гро-
мадянам України, які у зв’язку з воєнним становищем шукають 
тимчасовий притулок. Курорт знаходиться у району Багдаті.   
Контактний  телефон:  032 240 45 45
Веб-сторінка: http://sairme.com.ge/ 

Банк Грузії
Банк Грузії разом зі своїми бізнес-партнерами забезпечує розмі-
щення у готелях для вимушено переселених осіб з України до Грузії.
https://bankofgeorgia.ge/ka/about/news/details/621dea9bd1c194820
cc50868 

Тільки для студентів
Тбіліський Державний Університет імені Іване Джавахішвілі про-
понує громадянам України, які перебувають в Грузії, різну допомо-
гу, зокрема:  гуртожиток, сертифікаційну програму та психологічну 
допомогу. Українським студентам у весняному семестрі 2021-2022 
навчального року буде призначена стипендія. 
Facebook – https://www.facebook.com/TbilisiStateUniversity/
posts/10158497188627233 
з питаннями розміщення також допомагають різні online-платформи 
•	 https://www.relocation.ge/
•	 https://www.ukrainetakeshelter.com/
•	 https://www.hospitalitysupport.org/

http://www.gm.ge/ge/
http://sairme.com.ge/
https://bankofgeorgia.ge/ka/about/news/details/621dea9bd1c194820cc50868
https://bankofgeorgia.ge/ka/about/news/details/621dea9bd1c194820cc50868
https://www.facebook.com/TbilisiStateUniversity/posts/10158497188627233
https://www.facebook.com/TbilisiStateUniversity/posts/10158497188627233
https://www.relocation.ge/
https://www.ukrainetakeshelter.com/
https://www.hospitalitysupport.org/
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МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 

Страхування здоров’я
•	 Безкоштовне страхування здоров’я від «АРДІ» для громадян 

України 
Веб-сторінка: https://ukraine.ardi.ge./   

•	 Безкоштовне страхування здоров’я від «ТИБИСИ СТРАХУ-
ВАННЯ» 
Веб-сторінка: https://www.products.tbcinsurance.ge/forukrainians 

https://ukraine.ardi.ge./
https://www.products.tbcinsurance.ge/forukrainians
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Клініки 
Деякі медичні послуги для громадян України фінансує держава. 
Для громадян України функціонує спеціальна гаряча лінія  144 – 3, 
яка зараз з медичними послугами, збирає інформацію про їх інші 
потреби та відправляє відповідним службам. 
•	 Клініки Евекс – громадяни України, які залишилися в Грузії, зі 2 

березня можуть зателефонувати до колл-центру Евекс на номер 
0322550505, набрати внутрішній номер 3 та поговорити з опера-
тором українською мовою.

•	 Веб-сторінка: https://evexhospitals.ge/ka/article/eveqsi-hospitlebis-
samedicino-mxardachera--ukrainis-moqalaqeebs--medichna-
pdtrimka-gosptalei-eveks-gromadyanam-ukrani/214 . Водночас 
Госпіталі Евекс – можливо безкоштовно отримати медичні по-
слуги у масштабі всієї Грузії у всіх 18 госпіталях мережі.   

•	 Кавказький Медичній Центр (Тбілісі, вул. Кавтарадзе 23);
•	 Тбіліський Університетський Госпіталь імені Іване Бокерія 

(Тбілісі, вул. Кіндзмараулська 1, провулок 1);  
•	 Карапс Медлайн (Тбілісі, вул. Любляни 48);
•	 Тбіліська Центральна лікарня імені М. Іашвілі (Тбілісі, вул. Лю-

бляни 13/6);
•	 Дитяча клініка імені І. Ціцішвілі (Тбілісі, вул. Любляни 21);
•	 Травматологічний госпіталь (Тбілісі, вул. Любляни 21)

Регіональні лікарні:
Кутаїсі, Батумі, Зугдіді, Телаві, Ахалціхе, Поті, Хашурі, Кобулеті, 
Ахалкалакі. 

  Клініки Евекс
Консультація лікаря та невідкладні амбулаторні послуги безко-
штовно у масштабі всієї Грузії. 
Перелік та адреси клінік: 

- Поліклініка Ісані – Тбілісі, пр. Кетеван Цамебулі 69
- Поліклініка  Глдані –   Тбілісі, I м/р-н Глдані, поблизу карто-

графічної фабрики;

https://evexhospitals.ge/ka/article/eveqsi-hospitlebis-samedicino-mxardachera--ukrainis-moqalaqeebs--medichna-pdtrimka-gosptalei-eveks-gromadyanam-ukrani/214
https://evexhospitals.ge/ka/article/eveqsi-hospitlebis-samedicino-mxardachera--ukrainis-moqalaqeebs--medichna-pdtrimka-gosptalei-eveks-gromadyanam-ukrani/214
https://evexhospitals.ge/ka/article/eveqsi-hospitlebis-samedicino-mxardachera--ukrainis-moqalaqeebs--medichna-pdtrimka-gosptalei-eveks-gromadyanam-ukrani/214
file:///Users/tornike/Downloads/javascript:;
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- Поліклініка Дідубе – Тбілісі, проспект Акакі Церетелі  141А.
- Поліклініка Варкетілі  –  Тбілісі, вул. Джавахеті 30;
- Поліклініка Діді Дігомі – Тбілісі, вул. Петріці 16 

Регіональні лікарні:
Кутаїсі, Чакві, Телаві, Зугдіді, Батумі, Поті, Чхороцку, Мартвілі, 
Цаленджіха, Абаша, Цхалтубо, Ткібулі, Хоні, Ахмета, Кварелі, 
Кеда, Шуахеві, Хуло, Ніноцмінда, Адігені, Тержола.

  Університетська Клініка імені Симона Хечинашвілі  – без-
коштовна невідкладна медична допомога. Адреса: Тбілісі, про-
спект Іллі Чавчавадзе #33

  Джео Госпиталс – безкоштовна невідкладна медична допомога 
та консультація лікаря. 

Регіональні лікарні:
Імереті  (Кутаїсі, Вані, Чіатура, Зестафоні, Самтредіа, Багдаті, Хоні) 
Кахеті (Гурджаані, Сагареджо, Сартичала, Качреті, Велісціхе, Іор-
муганло)  
Мцхета-Тіанеті (Мцхета-Душеті)
Самцхе-Джавахеті (Боржомі)
Квемо Картлі (Марткопі, Гардабані, Марнеулі)
Функціонує 24-годинна гаряча лінія  – 0322505222

  Клініка Джерарсі – безкоштовні невідкладні/планові амбу-
латорні послуги: діагностика, консультація лікарів – фахів-
ців,  лабораторні дослідження, малі хірургічні операції.  
Адреса: Тбілісі, вул. Мухіані 2А, 0167 

  Клініка Аверсі – безкоштовна невідкладна допомога у масштабі 
всієї мережі та консультація лікаря.  

file:///Users/tornike/Downloads/javascript:;
file:///Users/tornike/Downloads/javascript:;
http://gh.ge/ka/clinics/imereti/9/
http://gh.ge/ka/clinics/kaxeti/10/
http://gh.ge/ka/clinics/mcxeta-mtianeti/8/
http://gh.ge/ka/clinics/-samcxejavaxeti-/7/
http://gh.ge/ka/clinics/qvemo-qartli/5/
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Адреси філій:
•	 Центральна філія – м. Тбілісі, проспект Важа-Пшавела №27Б;
•	 Філія Ісані – м. Тбілісі, ул. Навтлугська 11/13;
•	 Філія Б. Хмельницького – м. Тбілісі, проспект Габріеля 153А;
•	 Філія Темка- м. Тбілісі, селище Темка, 3 м/р-н, квартал 3, N43;
•	 Філія N1 Марнеулі – м. Марнеулі, вул. 26 травня;
•	 Філія N2 Марнеулі – м. Марнеулі, вул. Сулхан-Саба 58;
•	 Філія Телаві- м. Телаві, вул. В. Сехніашвілі 3;
•	 Філія N1 Руставі – м. Руставі, вул. Месхішвілі 3А;
•	 Філія N2 Руставі – м. Руставі, вул. Месхішвілі 5;
•	 Філія N1 Горі – м. Горі, Цхінвалське шосе 12;
•	 Філія N2 Горі – м. Горі, вул. Самепо 78

Тел.: +995 032 2 500 700

  Vivo Medical Group – амбулаторні, стаціонарні послуги, безко-
штовні планові невідкладні сервіси у масштабі всієї мережі

1. Тбіліська центральна лікарня – адреса: Тбілісі, вул. Чачава №1;
2. Кардіоваскулярний центр імені Бохуа – адреса: Тбілісі, вул. Ча-

чава №1;
3. Клініка Жорданія – адреса: Тбілісі, вул. Чачава №1; вул. І. 

Абашідзе №65 
4. Інова – адреса: перший провулок З. Анжапарідзе №6 (колишня 

вулиця Сандро Єулі) 

  Нью Госпіталс – планові амбулаторні послуги зі знижкою 
20%, невідкладні випадки – безкоштовно.  Адреса: и. Тбілісі, 
вул. Крцанісі #12, 0162

  Тбіліський Центр Серця – безкоштовні амбулаторні послуги. 
Адреса: Тбілісі, проспект Важа-Пшавела  83/11

http://bit.ly/2hCOh9v
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  Клініка Мзера – «Мзера» пропонує усім громадянам України, 
які перебувають в Грузії безкоштовні медичні послуги. Теле-
фон для зв›язку 032 277 55 88. 

  Медичній Центр Джо Єнн – Медичній Центр Джо Єнн пропо-
нує українцям, які перебувають в Грузії безкоштовні медич-
ні послуги, в тому числі консультації кардіолога та широкий 
спектр досліджень. Телефон:  032 2 22 22 11

  «Амбулаторна Мережа Медисон» – пропонує громадянам 
України безкоштовні медичні послуги у вигляди амбулатор-
них досліджень та консультації лікаря. Контактний телефон: 
032 247 06 06

  Грузино-італійська клініка Давида Абуладзе надає громадя-
нам України безкоштовні медичні послуги. 032 2 40 27 27; 032 
2 40 28 28; +995593 40 28 28. 

  Consilium Medulla  – українські біженці зможуть отримати 
безкоштовні амбулаторні послуги – консультація лікаря для 
пацієнтів с хронічними захворюваннями, нагляд лікаря – 
безкоштовно, радіологічні та лабораторні дослідження – без-
коштовно; інші сервіси – зі знижкою 20%. Адреса: м. Тбілісі, 
вул. А. Політковської №6Г; телефон: 032 212 20 02.

  Національний скринінг-центр – безкоштовні дослідження у 
Національному скринінг- центрі. Телефон: 032 220 35 35.

  Безкоштовне лікування ВІЛ, профілактика, тестування, ме-
тадонова замісна терапія. Телефон – 0322 47 97 48

  Медгід – пропонує громадянам України, які перебувають в 
Грузії безкоштовні медичні послуги.  Телефон: +995 596345050
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Лабораторні послуги

Лабораторія «Мегалаб» пропонує громадянам України, які перебу-
вають в Грузії наступні безкоштовні послуги:  

Facebook – https://www.facebook.com/MegalabMega/
posts/998516304376681 

Стоматологічні послуги:  

•	 Невідкладні стоматологічні послуги в клініки «Блиц-Дентал» 
Facebook – https://www.facebook.com/blitsdental 

•	 Невідкладні стоматологічні послуги в клініки «Hebe» 
Facebook – https://www.facebook.com/Dentisthousehebe/ 

•	 Невідкладні стоматологічні послуги в клініки «Денс» 
Facebook – https://www.facebook.com/DENS.GE/ 

•	 Невідкладні стоматологічні послуги в клініки «Dентал L2» 
Facebook – https://www.facebook.com/DentalL2/ 

•	 Невідкладні стоматологічні послуги в клініки «Dentoni»
Facebook – https://www.facebook.com/Dentoni/

•	 Невідкладні стоматологічні послуги в клініки «Dentex-95»
Facebook –https://www.facebook.com/dentex95/

•	 Невідкладні стоматологічні послуги в клініки «Неодент» 
Facebook – https://www.facebook.com/Neo-dent/ 

https://www.facebook.com/MegalabMega/posts/998516304376681
https://www.facebook.com/MegalabMega/posts/998516304376681
https://www.facebook.com/blitsdental
https://www.facebook.com/Dentisthousehebe/
https://www.facebook.com/DENS.GE/
https://www.facebook.com/DentalL2/
https://www.facebook.com/Dentoni
https://www.facebook.com/dentex95/
https://www.facebook.com/Neo-dent/
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Акушерські та педіатричні послуги 

Клініка  «Гера 2011» надає громадянам України наступні безко-
штовні медичні послуги:
•	 Акушерство;
•	 Педіатрія;
•	 Амбулаторні сервіси;
Телефон: 032 2 25 29 21

  Клініка Давида Даварашвілі – громадяни України зможуть 
отримати від лікарів клініки безкоштовну медичну допомогу 
в галузі акушерства та гінекології. Телефон: 032 242 42 52.

  Клініка Гагу надає громадянам України безкоштовні медичні 
гінекологічні послуги. Телефон:  032 253 22 21

  Клініка Імеді – Пологовий будинок та педіатрична клініка 
«Імеді» пропонує українським жінкам та дітям у Грузії безко-
штовні різни медичні послуги. Телефон: 032223-84-80.

  Медична екосистема Пінео» пропонує громадянам України, 
які перебувають в Грузії безкоштовні медичні послуги.  Теле-
фон: 032 2 24 44 55.

  Клініка «Ін Вітро» пропонує громадянам України в Батумі 
безкоштовні консультації гінеколога-репродуктолога та уль-
тразвукове дослідження. Контактний телефон:  +995 599 27 
52 44.

  Мзіурі Меді – Медичний Центр «Мзіурі Меді» надає українсь-
ким дитям у Грузії безкоштовні медичні послуги та необхідні 
лабораторні дослідження. Телефон: +995599 43 41 88.
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  Клініки «Евекс» – безкоштовні педіатричні послуги. Спеціаль-
но для громадян України функціонує 24-годинна гаряча лінія  
0322 600 600.

  Педіатрична клініка MМеді 22 – безкоштовні консультації та 
дослідження для дітей та підлітків від 0 до 18 років. Адреса: 
Тбілісі, вул. Гурамішвілі №31 

Психологічна допомога

  Товариство Психіатрів Грузії –  Товариство Психіатрів Грузії 
пропонує громадянам України, які перебувають в Грузії без-
коштовні консультації психіатра. Робочі мови: грузинська, 
російська та англійська. Доступні  дистанційні  консульта-
ції для осіб, які перебувають в України. Веб-сторінка: https://
www.facebook.com/Society-of-Georgian-Psychiatrists/ 

  «Будинок терапії» – безкоштовні медичні та психологічні 
консультації для українських дітей. Гаряча лінія:  0322 011330

Грузино-німецький центр інтегративної медицини «Будинок тера-
пії» та його педіатр – пані Лія Бугадзе Анонсує благодійну акцію 
для дітей біженців із України.

https://www.facebook.com/therapiehaus/  

https://www.facebook.com/Society-of-Georgian-Psychiatrists/
https://www.facebook.com/Society-of-Georgian-Psychiatrists/
https://www.facebook.com/therapiehaus/photos/a.1726987617568698/3132590150341764/
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ІНША НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

  Центр управління громадською безпекою – 112 передає у від-
повідні служби: швидку допомогу, поліцію та пожежно-ряту-
вальну службу

  Посольство України в Грузії  – https://www.facebook.com/
profile.php?id=100068681860471&fbclid=IwAR14Atii-wA8xX7q
87igm1pPbIpa0OfnS5AQfSq3SR-1Q1Xk0NY8qNp1kEo – 
Адреса: пр. Чавчавадзе 96-Г 
Телефон: 032 231 11 61 
email: emb_ge@mfa.gov.ua  

  Національна адміністрація туризму – https://gnta.ge/ 

  Міністерство справ вимушено переміщених осіб з окупова-
них територій, праці, охорони здоров›я та соціального захи-
сту –  https://www.moh.gov.ge/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068681860471&fbclid=IwAR14Atii-wA8xX7q87igm1pPbIpa0OfnS5AQfSq3SR-1Q1Xk0NY8qNp1kEo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068681860471&fbclid=IwAR14Atii-wA8xX7q87igm1pPbIpa0OfnS5AQfSq3SR-1Q1Xk0NY8qNp1kEo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068681860471&fbclid=IwAR14Atii-wA8xX7q87igm1pPbIpa0OfnS5AQfSq3SR-1Q1Xk0NY8qNp1kEo
mailto:emb_ge@mfa.gov.ua
https://gnta.ge/
https://www.moh.gov.ge/
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  Гаряча лінія Тбіліської мерії – 032 272 22 22   (розміщення, 
допомога)  

  Будинок Юстиції +995 0322405405 https://psh.gov.ge/https:/psh.
gov.ge/ 

  Міністерство Закордонних Справ Грузії – https://mfa.gov.ge/
Home.aspx 

  Telegram-канал волонтерської групи https://t.me/
volunteerstbilisi 

  Фонд Ніно Катамадзе – https://www.facebook.com/Nino_
Katamadze_Fund-107726835208948 

  https://dopomoga.ge/

  Волонтерській інформаційний хаб –  https://www.facebook.
com/groups/1011192283084854/   

  The UN Refugee Agency (UNHCR)/ УВКБ ООН в Грузії Теле-
фон: +995 577415610 https://www.unhcr.org/  h t t p s : / /
www.facebook.com/UNHCRGeorgia 

  UNICEF Georgia / Юнісеф Грузія
Телефон: + 995 32251130
https://uni.cf/369LzoG

  Народний захисник Грузії
Телефон:  1481 (24/7)
https://www.ombudsman.ge/ 

https://psh.gov.ge/https:/psh.gov.ge/
https://psh.gov.ge/https:/psh.gov.ge/
https://mfa.gov.ge/Home.aspx
https://mfa.gov.ge/Home.aspx
https://t.me/volunteerstbilisi
https://t.me/volunteerstbilisi
https://www.facebook.com/Nino_Katamadze_Fund-107726835208948
https://www.facebook.com/Nino_Katamadze_Fund-107726835208948
https://dopomoga.ge/
https://www.facebook.com/groups/1011192283084854/
https://www.facebook.com/groups/1011192283084854/
https://www.unhcr.org/
https://www.facebook.com/UNHCRGeorgia
https://www.facebook.com/UNHCRGeorgia
https://uni.cf/369LzoG
https://www.ombudsman.ge/
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ/ ДОПОМОГА 

Юридичній офіс LMG – Юридична допомога
Телефон: +995 577451504
https://www.facebook.com/legalmanagementgroup

«Права Грузія»  «Rights Georgia»
Юридична допомога 
Телефон:  +995 593111405; +995 577282277
https://rights.ge/en 

UNHCR сприяє громадянам України в отриманні статусу біженця. 
УВКБ ООН в Грузії (UNHCR) надає громадянам України консультації 
за питань статусу біженця. Особи з відповідними потребами можуть 
звертатися до офісу за телефоном гарячої лінії: +995577415610

Безкоштовні юридичні послуги для громадян України 
від «SIGMA Group»   
Надання консультацій з юридичних, фінансових, податкових та ін-
ших аспектів для відкриття бізнесу:
• Реєстрація юридичної особи;
• податкова реєстрація в стандартному або спеціальному режимі 

(мікробізнес, малий бізнес, віртуальна ІТ-зона тощо);
• Відкриття рахунків у місцевих комерційних банках;
Контактний номер +995591969901

https://www.facebook.com/legalmanagementgroup
https://rights.ge/en
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Юридична допомога від HRC
Центр прав людини (HRC) в Грузії пропонує громадянам України, 
які перебувають в Грузії безкоштовну правову допомогу. 
Телефонуйте на наступні номера:+995593 755 444; +995555 787 755; 
+995599 395 984 або відправте повідомлення на електрону пошту: 
hrc@hrc.ge.

Безкоштовні консультації  з підприємницьких та по-
даткових питань у PMCG
Протягом наступних трьох місяців PMCG та Grow Consulting про-
понує безкоштовні консультації громадянам України в Грузії за на-
ступними напрямками:

Старт бізнес-операцій 
Податкові сервіси:
• Податкова консультація;
• Податкова відповідність; 
•  Податкові суперечки
Аутсорсінг – інші послуги 
•  Бухгалтерські послуги
•  Фінансові послуги

Підготовка фінансової звітності
Бізнес-консультації:
• оцінка бізнесу;
• підтримка у залученні фінансування;
• розробка бізнес-план;
• підтримка у процесі купівлі та продажу акцій;
• оптимізація бізнес-операцій;
• бюджетування;
• впровадження IFRS;
• корпоративне навчання стандартам IFRS;
• підтримка впровадження ERP-систем
Контактний телефон:  +995577 17 06 60 

mailto:hrc@hrc.ge
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ПУНКТИ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 
В МАСШТАБІ ГРУЗІЇ
У масштабі всієї Грузії функціонує кілька пунктів гуманітарної до-
помоги, куди українці можуть прийти та пред›явивши документи 
посвідчення особи забрати необхідні речі, а особи, які бажають на-
дати допомогу, можуть їх доставити.

ТБІЛІСІ
Вулиця Закарія Паліашвілі 60
 (Одяг, медикаменті, гігієнічні засобі, їжа) 
16:00-22:00, вівторок-п›ятниця
12:00-21:00, субота-неділя
+995555 55 33 88 Нато
+995551 53 89 88 Юлія
+995599 26 90 05 Христина 

Проспект Іллі Чавчавадзе 27/29 
(Їжа)
10:00-21:00
+995557408088 Тамара

Вулиця Іосеба Грішашвілі 20 
Волонтерська група Volunteers Tbilisi 
(Одяг, медикаменті, гігієнічні засобі) 
24-годинна гаряча лінія:
+995 511 105 146
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Проспект Акакі Церетелі 123, Склад 24
Організація Emmaus Geo 
(Одяг, побутові предмети, посуд, дитячі розбірні ліжка) 
+995599098811

Вул. Гіоргі Чантурія 8
Музей грузинської літературі 
(Жіночий та дитячий літній одяг, іграшки, книги українською мо-
вою, гігієнічні засобі) 
+995577432438 Ніно

Вуліця Петре Умікашвілі 2/7 (Вера)
10:00-13:00; 16:00-19:00
+995591022669 

Вуліця Єгнате Ніношвілі 8 (Fабріка) 
10:00-19:00 понеділок-п›ятниця
+995591172323 Маріам
+995555165501 Катя 

КУТАЇСІ
Вулиця Мгалоблішвілі 7
Культурно-гуманітарний фонд «Сухумі» 
(Одяг, медикаменті, гігієнічні засобі. Фонд також надає психологіч-
ну та юридичну допомогу)
+995555 588223 Софія

БАТУМІ
Вулиця Парнаваза Мепе 46 (На перехрестку вулиць 
Парнаваза Мепе та Гамсахурдіа)    
(Одяг, гігієнічні засобі, їжа.  Волонтери надають тимчасове житло 
в Аджарії)
Телефон +995577 30 20 04
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ОСВІТА
Дитячі садки-ясла в Тбілісі

Українські сім›ї, які постраждали від війни, можуть водити дітей 
дошкільного віку до дитячих садків у Тбілісі. У процесі відбору 
пріоритет надаватиметься українським малюкам, а дитячі садки 
прийматимуть їх безкоштовно.
Веб-сторінка: http://kids.org.ge/ 

Шкільна освіта

  Громадяни України зараховуються до шкіл по всій Грузії у 
спрощеному порядку. Міністерство освіти та наук Грузії – 
https://www.mes.gov.ge/content.php?t=srch&search=%E1%83%A3
%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C
%E1%83%90&id=12850&lang=geo 
Гаряча лінія: (995 32) 2 200 220

  У Тбіліській публічній школі №41 відкрився український сектор

  «School of Tomorrow» пропонує  безкоштовне навчання учням  – 
біженцям з України у весняному семестрі цього року.
Контактний телефон: 032 223 31 99
Facebook- https://www.facebook.com/momavlisskola/ 

http://kids.org.ge/
https://www.mes.gov.ge/content.php?t=srch&search=%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90&id=12850&lang=geo
https://www.mes.gov.ge/content.php?t=srch&search=%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90&id=12850&lang=geo
https://www.mes.gov.ge/content.php?t=srch&search=%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90&id=12850&lang=geo
https://www.facebook.com/momavlisskola/
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  Newton Free School приймає українських учнів безкоштовно  
Newton Free School пропонує безкоштовне навчання учням з 
України 9-х, 10-х та 11-х класів. Мова навчання – англійська. 
З першого по 8 клас у школі є лише грузиномовний сектор, але 
враховуючи кількість бажаючих, школа готова розглянути мож-
ливість відкриття нових англомовних груп для цих.
Зацікавлені особи повинні заповнити заявку за наступним по-
силанням: https://bit.ly/3tNdggx
Контактні телефони: +995570 70 50 80, +995570 70 50 90.

Вища освіта

  GIPA –  повністю профінансує навчання українських студентів! 
Українські студенти зможуть навчатися на діючих англомовних 
магістерських програмах GIPA.

  Українські студенти продовжать навчання у New Vision University 
безкоштовно
New Vision University пропонує українським студентам продов-
жити навчання до припинення бойових дій в Україні та повного 
відновлення навчального процесу.
https://newvision.ge/eng/74927427-2/?fbclid=IwAR2qbkc2RwYV4
DH374U4IAK1zdq2ANRABA4Ykisd5uZjUjSOlGhBJVcJxLA 

  Кутаїський міжнародний університет звільняє українських сту-
дентів від оплати за навчання
Громадянам України, які навчаються чи успішно вступлять до 
Кутаїського міжнародного університету, оплата за навчання 
буде повністю профінансована на 2022-2023 академічний рік.
У поточному навчальному році університет прийматиме сту-
дентів на наступні програми бакалавріату: «Комп›ютерні нау-
ки», «Менеджмент» та «Математика».
Веб-сторінка: https://www.kiu.edu.ge/eng/admission 

https://bit.ly/3tNdggx
https://newvision.ge/eng/74927427-2/?fbclid=IwAR2qbkc2RwYV4DH374U4IAK1zdq2ANRABA4Ykisd5uZjUjSOlGhBJVcJxLA
https://newvision.ge/eng/74927427-2/?fbclid=IwAR2qbkc2RwYV4DH374U4IAK1zdq2ANRABA4Ykisd5uZjUjSOlGhBJVcJxLA
https://www.kiu.edu.ge/eng/admission
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  Українським студентам або абітурієнтам зі статусом біженця, які 
перейдуть або успішно будуть зараховані до Сухумського Держав-
ного Університету, СДУ повністю профінансує вартість навчання 
за 2022-2023 навчальний рік із університетського бюджету.
Контактний телефон: +995577 17 07 40

Різні курси 

  Онлайн-платформи Babbel та Busuu пропонують 3-місячні без-
коштовні курси англійської, німецької, французької та інших 
мов спеціально для громадян України. Заняття проводяться 
дистанційно.
Реєстрація на Babbel: https://bit.ly/3xzY5d7
Реєстрація на Busuu: https://bit.ly/37fP8ef

  Безкоштовні курси грузинської мови в освітньому центру  OK
Освітній центр «ОК» пропонує безкоштовні курси грузинської 
мови для вимушено-переселених осіб з України. Заняття прово-
дяться як дорослих, так дітей.
Контактний телефон: +995591510044 (Viber)

  Безкоштовні онлайн-курси в Genius Space
Genius Space пропонує українцям безкоштовне вивчення но-
вих професій. За допомогою платформи можливе проходження 
курів маркетингу, менеджменту проекту, веб-дизайну, менед-
жменту продажів та інших корисних онлайн-курсів. Частина 
курсів ведеться українською. Частина курсів ведеться українсь-
кою мовою. 
Для додаткової інформації веб-сторінка: https://events.genius.
space/free/ 

https://bit.ly/3xzY5d7
https://bit.ly/37fP8ef
https://events.genius.space/free/
https://events.genius.space/free/
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МУНІЦИПАЛЬНІ СЕРВІСИ МЕРІЇ 
МІСТА ТБІЛІСІ 

Громадський транспорт – муніципальні спортивні центри, басей-
ни, музеї, театри, бібліотеки, медіатеки, школи мистецтв.

Безкоштовні муніципальні сервіси для громадян 
України в Тбілісі 

  Спортивні комплекси 
Центр футбольного спорту «Імеді» при мерії Тбілісі, Спор-
тивний центр розвитку гімнастики при мерії Тбілісі та його 
структурні підрозділи: Центр акробатики, Центр гімнастики, 
Спортивний комплекс Цкнеті, Спортивний центр фігурного 
катання ім. М. Церцвадзе при мерії Тбілісі, Центр олімпійської 
підготовки з волейболу ім. В. Качарава при мерії Тбілісі, Ком-
плексний спортивний центр Глдані-Надзаладеві та його струк-
турні підрозділи: плавальний басейн Глдані, зал боротьби Кули 
Глданелі, комплекс регбі Мухіані, спортивний комплекс Надза-
ладеві; Н(Н)ЮО «Розвиток тенісу», спортивний комплекс Ісані-
Самгорі та його структурні підрозділи: спортивний центр Ліло, 
майданчик для регбі Вазісубані, тенісні корти, зал боротьби 
Варкетілі, плавальний басейн Ліло;
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  Культурні центри
Національний палац студентів і молоді, Тбіліський Літера-
турно-меморіальний музей Іллі Чавчавадзе, Тбіліський Ме-
моріальний будинок-музей Закарія Паліашвілі, Тбіліський Ме-
моріальний будинок-музей Ніколоза Бараташвілі, Галактіона 
Табідзе, Тбіліська Меморіальна квартира-музей Вахтанга Ча-
букіані, Тбіліська Меморіальна квартира-музей Коте та Сосо 
Церетелі, Тбіліський драматичний театр імені Сандро Ахметелі, 
Державний театр пантоміми, Тбіліський театр «Глобус», Театр 
Царського Кварталу, багатофункціональне об›єднання бібліо-
тек при мерії Тбілісі та його філії; Школа мистецтв №1 імені А. 
Мізандарі при мерії Тбілісі, Школа мистецтв №2 імені Закарія 
Паліашвілі при мерії Тбілісі, Школа мистецтв №6 імені Іполи-
това-Іванова при мерії Тбілісі, Школа мистецтв №7 імені Коте 
Поцхверашвілі при мерії Тбілісі, Школа мистецтв №8 імені М. 
Костава при мерії Тбілісі, Школа мистецтв №10 імені Арама 
Хачатуряна при мерії Тбілісі, Гімназія мистецтв імені Анастасії 
Вірсаладзе при мерії Тбілісі, Школа мистецтв №14 імені Дави-
да Андгуладзе при мерії Тбілісі, Школа художнього мистецтва 
№1 імені Соліко Вірсаладзе при мерії Тбілісі, Хореографічна 
школа-студія грузинських танців імені І. Сухішвілі при мерії 
Тбілісі, Коледж традиційних та сучасних  мистецтв імені Серго 
Закаріадзе при мерії Тбілісі.
Веб-сторінка: https://tbilisi.gov.ge/news/12664?fbclid=IwAR2_
qa3GxjjweSY_NUu3-rtyGRWHZh_ALMdhihz4nA-
rOpJZTQciFVook2Q&lang=ge 

https://tbilisi.gov.ge/news/12664?fbclid=IwAR2_qa3GxjjweSY_NUu3-rtyGRWHZh_ALMdhihz4nA-rOpJZTQciFVook2Q&lang=ge
https://tbilisi.gov.ge/news/12664?fbclid=IwAR2_qa3GxjjweSY_NUu3-rtyGRWHZh_ALMdhihz4nA-rOpJZTQciFVook2Q&lang=ge
https://tbilisi.gov.ge/news/12664?fbclid=IwAR2_qa3GxjjweSY_NUu3-rtyGRWHZh_ALMdhihz4nA-rOpJZTQciFVook2Q&lang=ge
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ПРОЇЗД

  Грузинська залізниця – громадянам України Грузинська залізни-
ця надає можливість безкоштовного проїзду на будь-який рейс 
у масштабі всієї країни.
Зацікавлені особи мають звернутися за квитком до будь-якої каси 
Грузинської залізниці та подати паспорт громадянина України.
https://tbilisi.gov.ge/news/12803?fbclid=IwAR35a60cqx_K-WVauY
REHqGXKG4Q30yYXR2HKIJNx0dlmvcDzh6D--a3PN8 

  Безкоштовний проїзд в Тбілісі від Компанії «Автобас». 
Компанія «Автобас» забезпечує безкоштовне перевезення гро-
мадян України до Грузії з аеропорту Тбілісі до потрібної адреси 
до Тбілісі та назад.
Звертайтеся до Компанії «Автобас» за телефоном 
+995 322 999 222.

  Безкоштовний проїзд маршрутом Тбілісі-Батумі автобусом «Ме-
тро Джорджія».
Громадяни України, які перебувають у Грузії, можуть безко-
штовно проїхати з Батумі до Тбілісі та з Тбілісі до Батумі авто-
бусом Метро Джорджія.
Телефон: +995422242244.

https://tbilisi.gov.ge/news/12803?fbclid=IwAR35a60cqx_K-WVauYREHqGXKG4Q30yYXR2HKIJNx0dlmvcDzh6D--a3PN8
https://tbilisi.gov.ge/news/12803?fbclid=IwAR35a60cqx_K-WVauYREHqGXKG4Q30yYXR2HKIJNx0dlmvcDzh6D--a3PN8
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ХАРЧУВАННЯ

  Безкоштовне харчування в ресторані «Ага» 
Ресторан «Ага» частує громадян України безкоштовними обо-
дами та ужинами. У меню входять як холодні, так і гарячі блюда.
Адреса: Тбілісі, майдан Героїв, поблизу території цирку.
Телефон: +995 574 16 63 73.
Ресторан працює щодня з 11:00 до 00:00. 
На місці необхідно надати паспорт громадянина України.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5542981412
397115&id=853865424642094 

  Кафе «Хурма» запрошує українців у Грузії на безкоштовний обід
Українців у Грузії чекає безкоштовний обід у кафе «Хурма». Кафе 
знаходиться в Тбілісі, за адресою: проспект Петре Мелікішвілі 
16. Телефон: +995591 10 00 97.

  «Чвені Єзо»  запрошує українців у Булучаурі 
Ресторан «Чвені Єзо»  безкоштовно частує всіх громадян Украї-
ни та допоможе з їжею. 
Ресторан розташований на повороті Булачаурі, на центральній дорозі.
Телефон: +995599 80 18 01.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5542981412397115&id=853865424642094
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5542981412397115&id=853865424642094
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  Круасан та кава безкоштовно в QooQy Bakery
Кафе QooQy Bakery запрошує громадян України на круасан та 
каву безкоштовно.
Адреса: Тбілісі, проспект Важа-Пшавела №7.
Телефон: 032 288 74 87.

  Безкоштовний обід в ресторані «Квеврі»  
Ресторан «Квеврі»  запрошує громадян України на безкоштов-
ний обід. На місці необхідно надати паспорт.
Прийом гостей з 10:00 до 15:00.
Адреса: Тбілісі, вулиця Акакі Беліашвілі №101.
Телефон:  +995 591 00 55 33.

  Ресторан «Пасанаурі» чекає українських  гостей 
Ресторан «Пасанаурі» безкоштовно частує громадян України в Грузії 
Необхідно надати паспорт у будь-якої філії ресторану. 
Адреси в Тбілісі та контактні телефони:  
Вулиця Леонідзе №7/2, +995595 63 00 03
Вулиця Долідзе №1, +995595 26 22 77
Вулиця Горгасалі №1, +995595 54 77 55
Проспект Казбегі №42, +995595043322
Вулиця Бараташвілі №17, +995595362288.

  Кондитерська MEGA Boss обслугує українців безкоштовно
Кондитерська MEGA Boss безкоштовно частує громадян Украї-
ни в Грузії. 
На місці необхідно надати паспорт громадянина України. 
Адреса: Тбілісі, вулиця Симона Чіковані №4/6/8/10 (колишня 
вулиця Хіліані).
Телефон: 032 224 03 00

  Безкоштовний  обід та допомога з харчуванням від  MAL-MALE
Ресторан MAL-MALE готовий безкоштовно прийняти грома-
дян України в Грузії та допомогти їм з харчуванням.
Адреса: Тбілісі, вулиця Векуа №3.
Телефон: +995593 17 18 01.
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  Веганський обід  у кафе KIWI 
Веганське кафе KIWI безкоштовно частує українських го-
стей. Кафе розташовано в Тбілісі, за адресою: вулиця Іване 
Мачабелі №6.
Телефон: +995514 00 01 75.

  Безкоштовний обід в ресторані  «Асі Хінкалі»
Ресторан «Асі Хінкалі» пропонує громадян України на безко-
штовний обід. Необхідне попереднє бронювання та уточнення 
кількості гостей. На місці необхідно надати паспорт громадяни-
на України.
Телефон: +995555 55 57 20.
Адреса: Тбілісі, вулиця Ушангі Чхеїдзе №19. 

  Ресторан «IRON» частує громадян України бургерами  
Ресторан «IRON» безкоштовно частує українців в Грузії, за адре-
сою:  м. Тбілісі, вул. Тамарашвілі №13  
Телефон: +995511 101 101.

  Кафе «Лаїла» в Местії  безкоштовно обслугує українців 
Кафе «Лаїла» безкоштовно частує їжею українців, які прибули 
до Местії. «Лайла» розташоване у Сванеті, за адресою: Местія, 
майдан Сеті №7. В кафе є безкоштовний Wi-Fi.

  Грузинський ресторан «Гуда» безкоштовно частує громадян 
України. 
Грузинський ресторан «Гуда» безкоштовно частує громадян 
України, які не можуть повернутися на батьківщину. В ресто-
рані гостей чекає хінкалі та прохолодні напої «Води Лагідзе». 
Для користування запрошення необхідно подати надати па-
спорт громадянина України. Ресторан знаходиться в селище 
Пасанаурі.  Контактний  телефон  +995599 577 500.
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МІСЦЯ РОЗВАГИ/ВІДПОЧИНКУ 

  Аудіовізуальний музей Holoseum прийме українських дітей
Аудіовізуальний музей Holoseum запрошує українських дітей. 
Відвідувачам надається можливість завітати до музею в рам-
ках акції «Плати скільки хочеш». Відвідувач платить будь-яку 
суму, нехай навіть 1 ларі та має можливість побачити цифрову 
виставку відомих картин живопису. В даний час у музеї прохо-
дить виставка картин Ніко Піросмані.
Holoseum відкритий щоденно з 11:00 до 21:00.
Адреса: Тбілісі, вул. Бетлемі №10.  
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  Цифровий простір Тбілісі/Tbilisi Digital Space – безкоштовно 
обслугує громадян України 
Протягом наступних місяців  Цифровий простір Тбілісі/Tbilisi 
Digital Space – запрошує на безкоштовну виставку громадян 
України разом з дітьми.
Цифровий простір Тбілісі  – це музей, де щоденно проходить 
виставка творів світового мистецтва у цифровому форматі. У 
маленьких українців також буде можливість побачити виставку 
підводного світу та галактик на великих екранах.
Музей знаходиться в Тбілісі, за адресою: Торговій Центр «Тбілісі 
Молл», 3-ий поверх. 
Контактний  телефон +99557700075.

  Футбольна школа «Селеро» безкоштовно прийме українських 
дітей 
Футбольна школа «Селеро» безкоштовно прийме українських 
дітей для занять у відповідних вікових групах. 
Контактний  телефон: +995551 00 55 50.

  Безкоштовне відвідування Батумського ботанічного саду для 
громадян України
Першого дня кожного місяця відвідування Батумського бо-
танічного саду для громадян України є безкоштовним. У касі 
необхідно подати паспорт громадянина України.
Адреса: Батумі, Зелений Мис.
Телефон: 0422 27 00 33.
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ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

  TBC Банк – Безкоштовні перекази на допомогу Україні
Користувачі ТИБИСИ БАНК зможуть виконувати перераху-
вання на мету допомоги Україні без сплати комісійних зборів. 
Комісійні збори сплатить банк.     
Використання знижки можливе через відділення TBC та Інтер-
нет-банкінг. Для перерахування без комісії користувачам необ-
хідно вибрати відповідне позначення – Sha
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  Liberty –  в Ліберті Банк громадяни України зможуть користувати-
ся міжнародними грошовими переказами без комісійних зборів: 
https://libertybank.ge/ka/chven-shesakheb/kompaniis-shesakheb/
siakhleebi-da-pres-relizebi/427/libertishi-ukrainis-moqalaqeebi-
saertashoriso-puladi-gzavnilebit-sargeblobas-sakomisios-gareshe-
shedzlebe 

  Громадяни України зможуть безкоштовно користуватися деяки-
ми послугами Кредо Банк
Кредо Банк безкоштовно пропонує такі послуги громадянам Украї-
ни у всіх відділеннях країни:
Мультивалютний розрахунковий рахунок – без плати за послуги
Безкоштовна картка Mastercard
Зняття готівки в ларі, євро та доларах США без комісійних зборів
Використання безкоштовного Інтернету та мобільного банкінгу 
Mycredo – навіть якщо закінчилися Інтернет мегабайтів. 

  Банк Грузії – Громадянам України в Грузії не доведеться сплачу-
вати комісійні збори.

  Re|Банк сплатить комісійні збори за переказ в Україні.
Банк покриє комісійні збори грошей, переведених до Украї-
ни через Rebank. Зокрема, зацікавленим особам повертаються 
комісійні збори в обмін на будь-який переказ на будь-який ра-
хунок в Україні та для будь-яких цілей.

https://libertybank.ge/ka/chven-shesakheb/kompaniis-shesakheb/siakhleebi-da-pres-relizebi/427/libertishi-ukrainis-moqalaqeebi-saertashoriso-puladi-gzavnilebit-sargeblobas-sakomisios-gareshe-shedzlebe
https://libertybank.ge/ka/chven-shesakheb/kompaniis-shesakheb/siakhleebi-da-pres-relizebi/427/libertishi-ukrainis-moqalaqeebi-saertashoriso-puladi-gzavnilebit-sargeblobas-sakomisios-gareshe-shedzlebe
https://libertybank.ge/ka/chven-shesakheb/kompaniis-shesakheb/siakhleebi-da-pres-relizebi/427/libertishi-ukrainis-moqalaqeebi-saertashoriso-puladi-gzavnilebit-sargeblobas-sakomisios-gareshe-shedzlebe
https://libertybank.ge/ka/chven-shesakheb/kompaniis-shesakheb/siakhleebi-da-pres-relizebi/427/libertishi-ukrainis-moqalaqeebi-saertashoriso-puladi-gzavnilebit-sargeblobas-sakomisios-gareshe-shedzlebe
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ПОШТА

  «Пошта Грузії»  Безкоштовно прийме та надішле гуманітарні 
посилки в Україну від фізичних осіб.

ОРГАНІЗАЦІЇ/АСОЦІАЦІЇ 

  Джепра – безоплатно виділить робочі місця громадянам Украї-
ни. https://www.facebook.com/gepra/posts/5097103453674773 

  Карітас-Грузія – прийме до 60 дітей у денних центрах Тбілісі, 
Кутаїсі та Руставі. Дітям надається психологічна допомога. 
https://www.facebook.com/CaritasGeorgiaOfficial/
posts/4908000709278455

https://www.facebook.com/gepra/posts/5097103453674773
https://www.facebook.com/CaritasGeorgiaOfficial/posts/4908000709278455
https://www.facebook.com/CaritasGeorgiaOfficial/posts/4908000709278455
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