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www.plus.google.com - проект соціальної 
мережі від компанії Google. Сервіс надає 
можливість спілкування через Інтернет за  
допомогою спеціальних компонентів: Кола, 
Теми, Відеозустрічі, Мобільна версія. 
Компанія Google в анонсі мережі заявила, що 
основоположними принципами дії сервісу є: 
користувачі, приватність і живе спілкування . 
Інформація, якою діляться учасники мережі, 
впливає на персоналізовані результати 
пошуку Google 
 

 
www.odnoklassniki.ru - багатомовна соціальна 
мережа, використовувана для пошуку 
однокласників, однокурсників, колишніх 
випускників, а також рідних і близьких 
родичів і cпілкування з ними. Проект 
запущений 4 березня 2006 , його автором є 
російський веб-розробник Альберт Попков. 
 
 

www.my.mail.ru - Національна соціальна 
мережа, що формує профілі користувачів на 
основі їх інформацією в інших порталах 
Mail.ru. 
 
 
 

   
 

 

www.syla.org.ua  - Офіційний веб-сайт (портал) 
Всеукраїнської громадської організації «Сила 
Країни» - це абсолютно новий проект в історії 
правових сайтів українського сегменту 
Інтернету. 
Основною метою цього сайту є просвітницька 
діяльність, спрямована на надання 
населенню інформації, консультативної 
допомоги і роз’яснень законодавства. Тут 
можна знайти відповіді на питання, які 
цікавлять кожного. 
 
www.rivnepravo.com.ua  -  Юристи та адвокати 
ГО «ЮК «РП» надають безоплатну первинну 
правову допомогу всім громадянам та 
юридичним особам, які безпосередньо 
звертаються за такими послугами і в своїй 
діяльності повністю незалежні від державних 
чи управлінських органів суб’єктів влади і 
самоврядування. Попри складності в 
отриманні юридичної безоплатної допомоги в 
державних органах влади чи органах 
місцевого самоврядування, ГО «ЮК «РП» 
надає таку допомогу або відразу після 
безпосереднього звернення особи, або через 
E-mail–консультацію, що діє на цьому сайті. 
 
 

    
 
 

www.mlsp.gov.ua - Мінсоцполітики України є 
головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади з формування та 
забезпечення реалізації державної політики у 
сферах зайнятості населення та трудової 
міграції, трудових відносин, соціального 
захисту, соціального обслуговування 
населення, з питань сім'ї та дітей, 
оздоровлення та відпочинку дітей, а також 
захисту прав депортованих за національною 
ознакою осіб, які повернулися в Україну. 
 
www.ispf.gov.ua - Офіційний сайт фонду 
соціального захисту інвалідів 
 
 

 
 
 
 
 

www.svt.loga.gov.ua – офіційний сайт 
Сватівської районної державної адміністрації 
 
 
 
 

Юридична допомога 

 

Партнерська допомога 

 

Cоціальна допомога 

 

Спілкування в мережі 
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