
ПРОЄКТ
“112.in.ua”



З 11.02.2008 року короткий номер 112 є 

стандартизованим номером виклику екстреної 

допомоги для Європейського Союзу.

Використовуючи цей номер, громадяни ЄС та 

гості Євросоюзу можуть безкоштовно викликати 

допомогу без набору коду міста та країни з усіх 

стаціонарних та стільникових телефонів.

В Україні законодавчо закріплено курс до 

вступу в ЄС.



Наразі діє Закон України «Про систему 

екстреної допомоги населенню за єдиним 

телефонним номером 112» № 766-VIII від 

10.11.2015, де жодним чином не 

врегульовано питання, що робити в 

екстрених випадках людям з порушенням 

слуху, мовлення, зору, опорно-рухового 

апарату, аутизму коли у звичайний спосіб 

голосове повідомлення вони здійснити 

не можуть.



За офіційними даними                

в Україні близько 4 мільйонів 

людей з інвалідністю





Для таких спеціальних випадків за 
громадської ініціативи був 
розроблений спеціальний мобільний 
Додаток «112.IN.UA».

Який дозволяє користувачам в пару 
натискань викликати відповідну 
екстрену службу та отримати допомогу.

Також Додаток може бути корисним всім 
іншим людям, що знаходяться у стані 
функціонального обмеження чи 
небезпеки без можливості говорити.





ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ У 112:UA
ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ДРУГИЙ РІВЕНЬ ТРЕТІЙ РІВЕНЬ

Вся інформація 

зберігається та 

передається у 

шифрованому вигляді, а 

доступ до неї у випадку 

екстреної ситуації можуть 

отримати лише 

акредитовані у наданні 

допомоги служби.

ЧЕТВЕРТИЙ РІВЕНЬ



Затискаємо качельку гучності на 4 секунди 

- йде запис аудіо 

- надсилається інформація про подію, 

місцезнаходження та анкета абонента

- підтвердження про отримання виклику 

диспетчерами (інфо, вібро, звук).

ГАРЯЧІ КЛАВІШІ



Після натискання 

кнопки виклику на 

диспетчерський пульт 

надходить інформація 

про геолокацію і 

медичні дані 

користувача.

ПЕРЕДАЧА ДАНИХ



ВИКЛИК SOS 

Кнопка SOS знаходиться у швидкому 

доступі в нижній панелі меню, що дає 

можливість в два кліка викликати 

допомогу у двох режимах: звичайному 

або тихому.



СПРОЩЕНИЙ РЕЖИМ
Служба порятунку чи правоохоронні органи отримують 

інформацію про місце і деталі події скорочуючи час на 

реакцію.

Люди з хворобами Альцгеймера, ДЦП, порушенням 

роботи головного мозку можуть передавати інформацію 

про небезпеку за допомогою гарячої клавіші SOS.

Незалежно від своїх особливостей люди можуть 

передавати інформацію для диспетчерів просто 

обравши необхідні піктограми в програмі або 

повідомивши про подію.



ДАШБОРД



Додаток дає можливість 

взаємодії з населенням 

шляхом екстреного 

інформування про локальні 

чи загальнодержавні події, 

попередження про стихійні 

лиха чи катастрофи.



Збір додаткової інформації від громадян 

допоможе підвищити ефективність 

роботи екстрених служб, а користувач 

завжди зможе повідомити про подію, 

надзвичайну ситуацію чи ДТП у 

відповідний департамент без телефонного 

дзвінка.

ПЕРЕВАГИ



ТАБЛИЦЯ ПОРІВНЯННЯ З ІНШИМИ ДОДАТКАМИ 

Назва програми

Виклик екстрених служб

Виклик 
спеціаліста

GPS
Дата 

створен
ня

Швидка 
допомога

Патрульна 
поліція

ДСНС
Пожежна 

служба

  DocRadar - - - - + (ел.форма) + 2019

  112.in.ua +(дзвінок,текстове 
повідомлення+фото)

+(дзвінок,текстове 
повідомлення+фото)

+(дзвінок,текстове 
повідомлення+фото)

+(дзвінок,текстове 
повідомлення+фото) + + 2019

  Проект 
  "Централь 103"

+ (ел.форма) - -
-

+ (ел.форма) - 2018

  My Pol - + (ел.форма) - - - + 2016

  Патруль + (дзвінок) + (дзвінок) + (дзвінок)
-

+ (дзвінок) + 2015



Ми продовжуємо отримати десятки відео-

звернень від людей в підтримку проєкту, 

серед них: Vova Zi Lvova, Ірина Чепчина 

(Голова УТОГ), Yarek (гурт "Мері"), Nazar Savko 

("Голос Країни"), Віктор Винник (соліст гурту 

"Мері"), Наталія Петренко (Голова фонду 

"Вийди з тиші"), Тарас Гаврик (Львівська 

хвиля), Тетяна Радченко, студенти 

Львівського торговельно-економічного 

університету, та багато інших. 

ПРОЄКТ ВІДГУКНУВСЯ 
У СЕРЦЯХ БАГАТЬОХ ЛЮДЕЙ



Статті та відео-репортажі у Новинах на 

головних каналах України.

Підписані Меморандуми, Конференції та 

зустрічі з Управлінням ДСНС у різних містах 

країни: Київ, Львів, Тернопіль, Черкаси, 

Ужгород, Чернівці та інші.

Інформація на сторінці проєкту у facebook:

www.facebook.com/112.in.ua

ПРО “112.IN.UA” ГОВОРЯТЬ У ЗМІ

https://www.facebook.com/112.in.ua


ПІДПИСАНІ МЕМОРАНДУМИМЕМОРАНДУМИ, ЛИСТИ



ПІДПИСАНІ МЕМОРАНДУМИМЕМОРАНДУМИ, ЛИСТИ

Підписані меморандуми про співпрацю і 

тримає робота над системою зі сторони:

Українське Товариство Сліпих

Українське Товариство Глухих

Обласне Управління ДСНС у 

Тернопільській області 



1. Версія для iOS

2. IP телефонія

3. Довідник

4. Взаємодія між службами при 

опрацюванні викликів

5. Каталог спеціальних установ

ПЛАН РОЗРОБКИ НОВИХ ФУНКЦІЙ 
ДОДАТКУ



www.112.in.ua

www.112.in.ua/en/charity-en

www.facebook.com/112.in.ua

сайт проєкту:

допомогти проєкту:

проєкт у фейсбук:

www.makeit.technology

makeit_team

сайт розробника:

instagram:

https://112.in.ua/en/charity-en/
https://112.in.ua/en/charity-en/
https://www.facebook.com/112.in.ua
https://makeit.technology/
https://www.instagram.com/makeit_team/

