№
п/п

Назва організації громадянського
суспільства

1.

Громадська організація
«Ініціативний центр сприяння
активності та розвитку
громадського почину «Єднання»

Шейгус
Володимир
Олександрович

м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 72
офіс № 8
(044) 201-01-60 (61)
office@ednannia.ua

- розвиток громадянського суспільства;
- підтримка локальної філантропії;
- зміцнення громадської безпеки;
- реформування української школи;
- аналізування публічних фінансів;
- посилення фінансової спроможності
органів місцевого самоврядування;

2.

Громадська організація
«Український незалежний Центр
політичних досліджень»

Лациба
Максим Валерійович

м. Київ,
вул. Антоновича, 10-А, оф. 3
(044) 599 42 51
ucipr@ucipr.org.ua

- підтримка громадянського суспільства
та розвиток механізмів участі; гарантування прав національних меншин,
корінних народів та антидискримінаційна
політика; - розвиток діалогу, суспільна
консолідація, вираження громадянських
свобод; - дослідження трансформацій
політичних систем у нових демократіях,
розвиток партійної, електоральної
політики і парламентаризму; - розвиток
представницької та прямої демократії на
національному і місцевому рівнях; зміцнення потенціалу національної
безпеки та підтримка безпечності
суспільного середовища, протидія
новітнім викликам (деокупація Криму,
реінтеграція Донбасу);
- промоція європейської та
євроатлантичної інтеграції.

3.

Міжнародна благодійна
організація «Фонд Східна
Європа»

Лях
Віктор В'ячеславович

01033, м. Київ,
вул. Саксаганського, 83,
(044) 200-38-24,
(044) 200-38-25,
(044) 200-38-26
info@eef.org.ua

- місцевий економічний розвиток;
- місцевий соціальний розвиток
- розвиток громадянського суспільства та
ефективне управління;
- екологія та енергоефективність

П.І.Б. керівника

Адреса, контактний телефон,
електронна адреса

Напрямки діяльності ГО

4.

Благодійна організація
«Український Форум
Благодійників»

Нюхіна
Поліна Олександрівна

04070, м. Київ,
вул. Іллінська, 18, оф.1
тел.: (044) 425 92 94
факс: (044) 425 92 95
polina.nyukhina@ufb.org.ua

- розробка і впровадження стандартів
ведення діяльності благодійних
організацій в Україні;
- активізація реформи соціальних послуг
в Україні;
- розвиток сектору благодійності в
Україні;

5.

Міжнародний фонд
«Відродження»

Сушко
Олександр Валерійович

м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 46
(044) 461 97 09
irf@irf.kiev.ua

- розширення можливостей
громадянського суспільства щодо
адвокації, впровадження і моніторингу
реформ;
- децентралізація та розвиток місцевої
демократії:
- підтримка громадських ініціатив;
- залучення інструментів європейської
інтеграції та трансатлантичних зв’язків
для підтримки нової України;
- сприяння реформі системи правосуддя:
охорона правопорядку, орієнтована на
громади і посилення підзвітності у
діяльності прокуратури

6.

Благодійний фонд «Творчий
центр ТЦК»

Паливода
Любов Михайлівна

02140, м. Київ,
просп. Бажана, 30, кв. 8,
(044) 574-6411,
(044) 574-6413
ccc@ccc.kiev.uа

- організаційний розвиток;
- розвиток партнерства ОГС на
європейському просторі;
- розвиток благодійності;
- розвиток громад;

7.

Ресурсний центр ГУРТ

Маслич
Богдан Володимирович

02094, м. Київ,
вул. Попудренка, 52, оф. 609
(044) 296-10-52
info@gurt.org.ua

- зміцнення основ громадянського
суспільства завдяки популяризації
волонтерства і розвитку малого
підприємництва;
- посилення голосу громадянського
суспільства завдяки ресурсній платформі
і медіа порталу ГУРТ;

- розвиток місцевих громад завдяки
впровадженню найкращих практик та
іншому поширенню;
- реформування України завдяки
реалізації проектів, що мають вплив на
прийняття державних рішень
8.

Громадська організація «Київ
мрії»

Кавацюк
Руслан Васильович

м. Київ,
вул. Л. Толстого, 3-а
editor.dreamkyiv@gmail.com

- DreamKyiv інтернет-видання для
небайдужих киян;
- гід мікрорайонами Києва;
- DreamKyiv Карти: взаємодія влади та
громади»;
- взаємодія поліції та громади;
- перший київський громадський город;

9.

Громадська організація
«Парк Наталка»

Чорногуб
Наталія Петрівна

04210, м. Київ,
вул. Прирічна, 37,
кв. 408
natalkapark@gmail.com
nata.chernogub@gmail.com

Створення за підтримки київської міської
влади публічного простору-парку вздовж
Оболонської набережної (парк
«Наталка»), сприяння розвитку
громадянського суспільства

10.

Громадська організація «МістоСад»

Кулеба
Євгенія Анатоліївна

01001, м. Київ, вул.
Омеляновича-Павленка, 4/6
pressmistosad@gmail.com

Формування в Україні громадянського
суспільства шляхом розвитку культури та
публічних просторів

11.

Громадська організація
«Об’єднання толока»

Яригін
Сергій Валентинович

04201, м. Київ,
вул. Петра Панча, 3, кв. 80
ysv@pp-ua.org

Об’єднання зусиль громадськості,
представників державних органів влади
та представників місцевого бізнесу для
реалізації низки проектів, які направлені
на покращення умов проживання в
Оболонському районі міста Києва

12.

Громадська організація «Форум
допомоги тваринам ЮА-ВЕТ»

Коваленко
Олексій Лелевич

м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 72, кв. 8
akconua@gmail.com

Стратегічне планування, командна
робота, пошук фінансування,
фандрайзінг, управління проектом,
кризовий менеджмент

13.

Громадська організація
«Укрмедіа»

Чеславський
Олег Євгенович

03150, м. Київ, вул.
Велика Васильківська, 100
info@ukrmedia.org

Сприяння розвитку комунікаційних
можливостей громади міста Києва,
формування громадянської медійної
культури та освіти

14.

Громадська організація
«Українська демократія»

Скакун
Марко Леонідович

м. Київ, вул. Велика
Васильківська 145/1,
кв. 125
ukrdemoc@gmail.com

Адвокація, аналітика, експертиза,
дослідження, лобіювання

15.

Всеукраїнська громадська
організація «Магнолія»

Ткаченко
Євгенія Володимирівна

01033, м. Київ,
вул. Гайдара, 58/10
(044) 206-99-84
tkachenko@magnolia.org.ua

Заснування та реалізація соціального
проекту «Служба розшуку дітей»

16.

Громадська організація «Спілка
ветеранів війни з Росією»

Карась
Євген Васильович

02099, м. Київ, вул.
Ялтинська, 5,
корп. Б, кім. 12
svvr.c14@gmail.com

Психологічна, юридична допомога,
реабілітація, працевлаштування, дозвілля
ветеранів

17.

Міжнародний благодійний фонд
«Волонтерське об'єднання
«Крила»

Токар
Ярослава Сергіївна

02068, м. Київ, вул.
Драгоманова, 1-а, кв.78
kryla_kiev@ukr.net

Благодійна допомога дітям з
інвалідністю, чорнобильцям,
багатодітним, сиротам, учасникам АТО,
організація відпочинку

18.

Всеукраїнський громадський
благодійний фонд
«Батьківська турбота»

Джейн Хаетт

04075, м. Київ,
вул. Квітки Цісик , 40
(044) 401-83-76
kovchegdeti@gmail.com

Комплексна соціальна реабілітація дітейсиріт, дітей ПБП, СЖО

19.

Міжнародна асоціація
«Об’єднані Україною»

Приймак
Богдан Іванович

01001, м. Київ,
вул. Хрещатик, 27-б
(044) 599-99-91
unitedbyukraine@gmail.com

Освіта, культура, спорт, медична,
психологічна допомога, адвокація.

20.

Громадська організація
«Малененьке серце з
мистецтвом»

Смірнова
Євгенія Ігорівна

м. Київ, а/с 46, 01021
(044) 228-60-89
info@smallheartwithart.org

Забезпечення доступу до лікування й
кваліфікованої психологічної допомоги,
допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на
СНІД дітям в Україні

21.

Громадська організація «Наша
Оболонь»

Гончарук
Василь Віталійович

04212, м. Київ, вул. Зої
Гайдай, 6, кв.200
nasha.obolon@i.ua

Надання волонтерської допомоги,
покращення благоустрою Оболонського
р-ну, сприяння розвитку спорту

22.

Громадська організація
«Громадянський рух підтримки
реформ»

Савчук
Сергій Вікторович

02068, м. Київ, а/с 38
(044) 227-55-79
go-grpr@ukr.net

Захист інтересів, прав і свобод мешканців
Дарницького району, підвищення
правової освіти різних категорій
громадян

23.

Громадська організація
«Відкритий Університет
Майдану» (ВУМ)

Хіль Олена Іванівна,
Стасів Остап

03035, м. Київ, вул. Митр.
Липківського, 37А, кв. 97
ostasiv@vumonline.ua

Сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні через неформальну
освіту, мережування громад, розвиток
громадської компетенції та проекти
соціальної дії

24.

Громадська організація
«Освітня асамблея»

Панченко Микола
Миколайович

02099, м. Київ,
вул. Ялтинська, 5-Б, кім. 12
osvita@ea.org.ua

Професійний та загальноосвітній
розвиток молоді

25.

Громадська організація «Наукові
пікніки»

Семенова
Ксенія Ігорівна

03161, м. Київ,
вул. М. Донця 2-а, кв. 766
scientific.picnic@gmail.com

Популяризація науки по всій країні

26.

Благодійна організація
«Ансамбль танцю «Вітамінчики»

Мельник
Олег Йосипович

03134, м. Київ, вул.
Симиренка 14/9, кв. 360
vitaminchiki@ukr.net

Популяризація культуру і традиції
регіонів України та народів світу

27.

Громадська організація «Артсцена»

Кудря
Олександр Миколайович

02091, м. Київ,
вул. Харківське шосе, 55, кв.7
artscena77@gmail.com

Проведення конференцій, тренінгів,
семінарів, громадських обговорень та
інших публічних заходів

28.

Громадська організація
«Голосіївська Криївка»

Андрійко
Руслан Юрійович

03022, м. Київ,
вул. Васильківська, буд. 27,
корпус 2, офіс 1
golosiivska_kruivka@ukr.net

Культурно-просвітницька, освітня,
наукова, розважально-виховна
діяльності та надання соціальної
допомоги мешканцям столиці

29.

Благодійна організація
«Благодійний фонд
«Дніпровський»

Павленко
Анатолій Микитович

02100 м. Київ, вул.
Будівельників, 34/1, офіс 1-а,
(044) 292-86-37
pavlenko50@ukr.net

Благодійна допомога, захист соціальних,
правових,економічних, творчих,
духовних інтересів мешканців

30.

Футбольна асоціація
жінок м. Києва

Гончарук Василь
Віталійович

04210, м. Київ, просп.
Героїв Сталінграду, 24-а,
корпус-Б
nasha.obolon@i.ua

Розвиток жіночого футболу в Києві

31.

Всеукраїнська громадська
організація «Спілка
християнських письменників
України»

Шаповалов
Костянтин Андрійович

02160, м. Київ,
вул. Регенераторна 4,
корп. 2, кв. 273
spilka_chpu@ukr.net

Підняття рівня культури, поширення
моральних цінностей і поліпшення
духовного стану суспільства

32.

Громадська організація «Інститут Хотенко
податкових реформ»
Олена Анатоліївна

01033, м. Київ,
вул. Тарасівська, 4, оф. 2
ngo.ipr@gmail.com

Реформування податкової політики задля
забезпечення сталого суспільноекономічного розвитку

33.

Громадська організація
«Громадський рух «Інтереси
киян»

Малич
Гліб Артурович

01021, м. Київ,
вул. Інститутська, 24/7,
(044) 253-86-98
elitecompany81@gmail.com

Надання первинної юридичної допомоги
мешканцям міста Києва

34.

Благодійний фонд
«Народні Скарби»

Аракелян
Артур Олександрович

02217, м. Київ,
просп. В.Маяковського, 26
artdesn@gmail.com

Освітні, екологічні, культурні,
патріотичні заходи

35.

Громадська організація
«Нова надія – 2012»

Радзівіл Сергій Якович

04214,
м.Київ, вул. Північна, 3
asat@bigmir.net

Сприяння заходам,
спрямованим на поліпшення
спортивного, культурного та

Буднік Андрій
Володимирович

newrentalgroup@gmail.com

просвітницького розвитку мешканців
міста Києва

02098, м. Київ,
вул. Шумського, 10
(067) 693 42 12
Nord251@ukr.net

Забезпечення можливості
працевлаштування та соціалізації осіб з
інвалідністю, людей похилого віку, осіб,
які приймали участь в АТО

36.

Київська організація інвалідів
«Ірида»

37.

Благодійна організація «Освітній Кузнєцов
благодійний фонд Українського
Петро Борисович
коледжу імені В.О.
Сухомлинського»

02160, м. Київ,
вул. Регенераторна, 4
Kpb08_00@ukr.net

Поліпшення спортивного, культурного та
просвітницького розвитку мешканців
міста Києва

38.

Громадська організація
«Культурне об’єднання
«Хронотоп ЮЕЙ»

Корчагін
Михайло Михайлович

02068, м. Київ,
вул. Ревуцького, 25
Hronotop.ua@gmail.com

Відродження занедбаних історичних
будівель Києва, спортивний, культурний
та просвітницький розвиток мешканців
міста Києва

39.

Громадська організація
«Всеукраїнська ініціатива»

Губаренко
Павло Сергійович

04119, м. Київ,
вул.Мельникова, буд.36/1,
кв.1006
Sanders052@gmail.com

Сприяння заходам, спрямованим на
поліпшення спортивного, культурного та
просвітницького розвитку мешканців
міста Києва

ukrbook@gmail.com
40.

Благодійна організація
«БФ «Фонд сприяння місцевому
самоврядуванню в Україні»

Мицканюк
Іван Петрович

41.

Громадська організація
«Всеукраїнська організація
інвалідів війни,збройних сил,
рятувальників, поліцейських,
учасників бойових дій та АТО»

Травянко
Олександр Іванович

04060, м. Київ,
вул. Щусєва, будинок 10-А,
Verax@ukr.net
01010, м. Київ,
вул. І. Мазепи, 3, оф. 108
(044) 240-19-88
office@alexcenter.com.ua

Сприяння створенню сприятливих умов
щодо реалізації законних прав власників
житла в управлінні власним житловим
фондом в багатоквартирних будинках
Підтримка активного довголіття літніх
людей, Сприяння заходам, спрямованим
на поліпшення спортивного, культурного
та просвітницького розвитку мешканців
міста Києва

42.

Громадська організація
«Арт Барбакан»

Гречуха
Світлана Сергіївна

м. Київ,
просп. Бажана, 12, кв. 299
grechukha@gmail.com

Сприяння заходам, спрямованим на
поліпшення спортивного, культурного та
просвітницького розвитку мешканців
міста Києва

43.

Громадська організація «Творче
об’єднання дітей і молоді з
фізичними обмеженнями «Студія
ДІМФО»

Тетервачук Анна
Анатоліївна

м. Київ,
просп. Оболонський, 39-в
(044) 413-68-61
To.dimfo@gmail.com

Сприяння заходам, спрямованим на
поліпшення спортивного, культурного та
просвітницького розвитку мешканців
міста Києва

44.

Громадська організація
«Соціальна справедливість
«Совість»

Сорока
Сніжана Леонідівна

03191, м. Київ,
вул. Юрія Смолича,
6-В, кв. 111
(044) 585-37-97
info@sovist.org.ua

Сприяння заходам, спрямованим на
поліпшення спортивного, культурного та
просвітницького розвитку мешканців
міста Києва

45.

Громадська організація
«Пляжний патруль»

Марченко Олег
Володимирович

м. Київ,
просп. Палладіна, 7/60
lifeguard@i.ua

Лайфсейвінг клуб Венеція (Venice Surf
Lifesaving Club), Сприяння заходам,
спрямованим на поліпшення
спортивного, культурного та
просвітницького розвитку

46.

Громадська організація
«Демократичні та громадські
ініціативи»

Шамков
Юрій Михайлович

04201, м. Київ, просп. Героїв
Сталінграду 27а, кв. 741
schamkov@gmail.com

Сприяння розвитку міста Києва у сфері
правової освіти населення та формування
громадянської культури

47.

Громадська організація
«Деснянська Січ»

Сатановський
Сергій Васильович

02097, м. Київ,
вул. Бальзака, 83/2
Lubasha91@bigmir.net

Сприяння заходам, спрямованим на
поліпшення спортивного, культурного та
просвітницького розвитку

48.

Громадська організація
«Всеукраїнське об’єднання
«Розвиток.Розвиток.»

Борзова
Ірина Наумівна

04119, м. Київ,
вул. Мельникова, 36/1
Rozvytok.rozvytok@gmail.com

Залучення до громадської
діяльності,активного відпочинку,
культурного життя людей з інвалідністю

49.

Громадська організація
«Молодіжний клуб Джура»

Грива
Анатолій Миколайович

м. Київ,
вул. Ярославів Вал, 9, офіс 5А,
(044) 235- 28-32
sokil.dzhura@gmail.com

Сприяння заходам, спрямованим на
поліпшення спортивного, культурного та
просвітницького розвитку мешканців
міста Києва

50.

Громадська організація
«Сучасне українське кіно «СУК»

Сочивець
Валерія Юріївна

01001, м. Київ,
вул. Прорізна, 22, оф. 24
sochyvets@gmail.com

Сприяння заходам, спрямованим на
поліпшення спортивного, культурного та
просвітницького розвитку мешканців
міста Києва

51.

Громадська організація
«Твердиня»

Федоренко
Юрій Сергійович

м. Київ,
просп. Степана Бандери, 16-а,
gotverdynya@gmail.com

Захист прав і свобод,
громадянського суспільства

52.

Громадська організація «Застава
Караваєві Дачі»

Харченко
Василь Петрович

м. Київ,
вул. В. Гетьмана, 46-а, оф. 310
zastavakd@ukr.net

Благоустрій території, активізація
громадянського суспільства

53.

Громадська організація
«Наша Пуща-Водиця»

Анікін
Владислав Валерійович

м. Київ,
вул. Федора Максименка, 16
p.voditca@gmail.com

Благоустрій
території,
реалізація
соціальних, екологічних, культурнопросвітницьких
проектів,
охорона
навколишнього
середовища
та
збереження Пуща-Водиці тощо

54.

Громадська організація
«Український народний вектор»

Білаонов
Павло Павлович

м. Київ,
вул. Курганівська, 3, оф. 80
gromunv@gmail.com

Благоустрій території району та міста,
озеленення, розширення зони відпочинку
тощо

55.

Благодійна організація
«Благодійний фонд «КарітасКиїв»

Сиротич
Роман Ілліч

м. Київ,
вул. Микитенка, 7-б
(044) 512-00-85,
syrotych@ukr.net

Опіка над дітьми, інвалідами та іншими
незахищеними верствами населення:
мобільна робота з дітьми, молоддю і
сім’ями у СЖО

56.

Громадська організація «Спілка
багатодітних сімей «Шанс»

Бовтун
Наталія Миколаївна

м. Київ,
просп. Палладіна, 13, оф. 150
bovtun.nataliya@gmail.com

Проведення заходів, спрямованих на
всебічну підтримку багатодітних сімей в
місті Києві

активізація

57.

Громадська організація
«Трансформація»

Державіна
Алла Іванівна

м. Київ,
пров. Коломийський, 5/2, к. 66
alladergavina45@ukr.net

Проведення навчальних програм
«Профілактика та попередження»,
тренінгів, супервізій, груп підтримки
осіб, що пережили травмуючі події

58.

Громадська організація
«Джерело надії та життя»

Огороднікова
Галина Іванівна

м. Київ,
вул. Стельмаха, 6, кв. 43
ogorodnikova48@ukr.net

Сприяння соціальній реабілітації
малозабезпечених, кризових сімей,
онкохворих дітей та їх батьків,
психологічна допомога

59.

Громадська організація «Ліга
медіаторів України»

Зубачова
Ганна Володимирівна

м. Київ,
вул. Сирецька, 96
(044) 223-35-39,
info@limu.gov.ua

Розвиток сімейної медіації та
популяризація мирного способу
вирішення сімейних конфліктів,
соціально-психологічна реабілітація
тощо

60.

Громадська організація «Фонд
«Намисто»

Туржанська
Юлія Сергіївна

м. Київ,
Харківське шосе, 21, оф. 120
Namysto5@i.ua

Підтримка соціально незахищених верств
населення, проведення різноманітних
заходів соціального спрямування

61.

Громадська організація
«Інвалідів-чорнобильців
«Земляки»

Красіцька
Тамара Леонідівна

м. Київ,
вул. Бальзака, 22
(044) 534-43-32
zemlyaki-tamara@ukr.net

Поліпшення морально-психологічного
стану та оздоровлення осіб з
інвалідністю, проведення культурнопросвітницьких заходів, пропагування
здорового способу

62.

Благодійна організація
«Благодійний фонд «Майбутнє
Батьківщини»

Калько
Олександр Данилович

м. Київ, вул. Береті, 18
(044) 546-75-25,
a-kalko@ukr.net

Надання благодійної допомоги
малозахищеним верствам населення,
інвалідам, будинкам-інтернатам, школамінтернатам, багатодітним, ветеранам
війни та АТО

63.

Громадська організація «Центр
Кашпур
допомоги дітям «Місто щасливих Юрій Михайлович
дітей»

м. Київ,
вул. Полярна, 7-а
(044) 464-10-65,
mistoditey@gmail.com

Згуртування людей навколо проблем
сирітства та дитячого насилля.

64.

Благодійна організація
«Катюша»

65.

Джежула
Андрій Володимирович

м. Київ,
пров. Лабораторний, 1, оф. 752
(044) 537-61-15
djedjulaandrey@gmail.com

Організація благодійних заходів,
сприяння благодійній діяльності,
розвитку громадянського суспільства в
місті Києві

Благодійна організація
Швець
«Благодійний фонд «Сприяння та Наталія Олександрівна
розвитку»

м. Київ,
вул. Панаса Мирного, 7, оф. 4
info@helppeople.com.ua

Соціальна реабілітація внутрішньопереміщених осіб, в тому числі дітей, які
постраждали внаслідок проведення
бойових дій на сході України

66.

Благодійна організація
«Благодійний фонд сприяння
розвитку навчальних закладів
«Школа майбутнього»

Завіновський
Ігор Станіславович

м. Київ,
вул. Воздвиженська, 36, оф. 1
t.movcha@gmail.com

Благодійна діяльність, направлена на
допомогу хворим дітям, дітям-сиротам,
малозахищеним верствам населення

67.

Всеукраїнська благодійна
організація «Конвіктус Україна»

Кувшинова
Євгенія Валентинівна

01024, Київ-24, а/с 133
(044) 592-58-47,
info@convictus.org.ua

ВБО працює з вразливими верствами
населення, надає допомогу хворим на
СНІД, туберкульоз, інші соціальнонебезпечні захворювання

68.

Всеукраїнська громадська
організація «Всеукраїнський
парламент працездатних
інвалідів»

Петровський
Володимир Борисович

м. Київ,
вул. Вербицького, 11, к. 191
(044) 223-13-29,
vuppi@ukr.net

Організація заходів спрямованих на
підтримку інвалідів та зокрема людей з
вадами зору тощо

69.

Київська міська організація
Товариства Червоного Хреста
України

Гоєнко
Тетяна Іванівна

м. Київ, вул. Софіївська, 10-б
(044) 235-80-00,
kyiv_rc@i.ua

Попередження та полегшення людських
страждань під час збройних конфліктів,
стихійного лиха, катастроф та аварій,
надання допомоги медичній службі
Збройних Сил і органам охорони
здоров’я

70.

Громадська організація
«Соціальна взаємодія. Ініціатива.
Творчість. Інновації»

Бєлова
Олена Миколаївна

м. Київ,
бульв. Русанівський, 3, кв. 27
elena.belova@i.ua

Реалізація навчальних проектів,
проведення семінарів, тренінгів: шкільної
програми превентивної освіти

71.

Громадська організація «ЖінкиБерегині»

Сова
Світлана Миколаївна

м. Київ,
вул. Уборевича, 18, оф. 33
ivvasylchenko_7@ukr.net

Культурно-просвітницька діяльність для
жителів столиці, малозахищених, воїнів
АТО, Збройних Сил України, дітей та
молоді

72.

Громадська організація «Варта
народу»

Татарчук-Гірфанова
Наталія Миколаївна

м. Київ,
вул. Теремківська, 2-а, кв. 90
(044) 229-29-60,
vartanarodu@gmail.com

Організація проводить культурнопросвітницькі, спортивні та інші заходи,
направлені на потреби жителів столиці, а
також заходи, пов’язані з волонтерською
діяльністю

73.

Громадська організація «Жінки
майбутнього»

Черватюк
Людмила Дмитрівна

м. Київ,
вул. Софіївська, 10-а
(044) 587-87-45,
education_2010@ukr.net

Організація культурно-мистецьких
заходів, просвітницької роботи, активної
роботи з владними структурами та КДО

74.

Громадська організація
«Спортивний клуб «Файтер»

Кривицький
Роман Віталійович

м. Київ,
бульв. Верховної Ради, 22
kyokushinkai-kan@ukr.net

Допомога спортсменам, пропагування
фізичної культури, спорту, здорового
способу життя

75.

Громадська організація «Клуб
спортивного танцю «Аматор
спорт данс»

Кеба
Мирослав Євгенович

м. Київ, вул. Машинобудівна,
11, оф. 71, (044) 457-48-20,
keba.kiev@ukr.net

Популяризація танцювального спорту,
підготовка спортсменів з танцювального
спорту; організація змагань

76.

Громадська організація
Українська федерація
натурального пауерліфтінгу

Ярмак
Сергій Валерійович

м. Київ,
просп. Маяковського, 26
green36@ukr.net

Розвиток та популяризація силових видів
спорту

77.

Громадська організація
«Футбольний клуб імені Льва
Яшина»

Щиголь
Олег Миколайович

м. Київ,
вул. Пасхаліна, 16/32,
(044) 566-19-83,
onsch@ukr.net

Створення умов для соціальної адаптації
дітей та підвищення рівня залучення до
активного, змістовного дозвілля та
відпочинку дітей, юнаків та їх батьків

78.

Благодійна організація
«Благодійний фонд «Оберіг»

Бобось
Леонід Миколайович

м. Київ, вул. Курчатова, 11,
оф. 122, (044) 519-17-55,
irinabobos@ukr.net

Підвищення самосвідомості дітей та
молоді; сприяння просвітницькому руху

79.

Громадська організація
«АртМіст»

Шрамко
Тетяна Вікторівна

м. Київ, вул. Героїв
Севастополя, 17а, оф. 22
Pso.bridgeart@gmail.com

Сприяння створенню відкритого
громадянського суспільства,
самореалізації наукового, творчого та
організаційного потенціалу громадян
України

80.

Громадська спілка
«Всеукраїнський громадський
рух «Лівий берег»

Куценко
Роман Олександрович

м. Київ,
бульв. В. Ради, 10, кв. 2
livuybereg@gmail.com

Впровадження проектів зі сприяння
розбудови громадянського суспільства,
безпеки і добробуту населення столиці

81.

Громадська організація
«Юнацький корпус»

Дорошенко
Дмитро Васильович

м. Київ,
вул. Привокзальна,
14-а, оф. 68
youngcorpus@gmail.com

Ведеться активна робота зі сприяння
розвитку молодіжного громадянського
суспільства. Реалізація проектів
організації літніх таборів

