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Напрямки діяльності ГО

1.

Київське відділення Української
спілки в’язнів – жертв нацизму

Сунєва
Любов Михайлівна

04053, м. Київ,
вул. Артема, 21, кім. 308,
(044) 560 50 52
sylumih@ukr.net

• привернення уваги громадськості
до проблем людей, життя яких було
понівечене війною;
• усунення соціальної ізоляції,
активізація, підтримка та стимул
життєдіяльності колишніх в’язнів –
жертв нацизму

2.

Громадська організація «Київська
спілка ветеранів війни з Росією»

Карась
Євген Васильович

02091, м. Київ,
вул. Тростянецька, 5, кв. 159
svvr.c14@gmail.com
olvoitko@gmail.com

• захист прав;
• фізична і психологічна реабілітація;
• соціальна адаптація ветеранів війни
з Росією, учасників АТО і ООС та
членів їх сімей

3.

Громадська організація
«Товариство ветеранів розвідки
Військово-морського флоту»

Мармашов
Олександр
Володимирович

04112, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 52, кім. 22
(044) 489 05 46,
marmashov@ukr.net

• об’єднання громадян: ветеранів
війни та праці, осіб, які захищали
незалежність та суверенітет і
територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в
антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення ;
• задоволення та захист соціальних,
економічних, творчих, вікових,
національних, культурних,
спортивних та інших спільних
інтересів;
• здійснення практичних польових
пошукових робіт на місцях боїв
світових війн та інших військових
конфліктів ХХ століття, що
відбувались на території України
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4.

Громадська організація «Київське
міське відділення Всеукраїнського
об’єднання ветеранів»

Гуляй
Володимир Іларіонович

01033, м. Київ,
вул. Саксаганського, 64-а,
м. Київ, вул. Толстого, 9
(044) 289 78 44

• захист законних прав та інтересів
ветеранів війни та праці, учасників
бойових дій, дітей війни, осіб, що
захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в
антитерористичній операції,
сприяння соціальній та психологічній
адаптації;
• національно-патріотичне виховання
молоді

5.

Громадська організація «Союз
ветеранів Ракетних військ
стратегічного призначення»

Філатов
Микола Михайлович

01021, м. Київ,
вул. Липська, 16-а
03057, м. Київ,
просп. Перемоги, 60,
під’їзд 3-а
n.filatov@ukr.net

• сприяння соціальному захисту
ветеранів війни, учасників бойових
дій, учасників АТО, інвалідів,
ветеранів-ракетників, ліквідаторів
ракетно-ядерної зброї в Україні;
• національно-патріотичне виховання
молоді;
• сприяння виконанню міжнародних
зобов’язань щодо України;
• сприяння покращенню медичного
забезпечення ветеранів війни,
учасників бойових дій, учасників
АТО, інвалідів, ветеранів-ракетників,
ліквідаторів ракетно-ядерної зброї в
Україні

6.

Громадська організація «Життя
після війни»

Рибальченко
Олег Ігорович

01030, м. Київ, вул. Івана • соціальна реабілітація ветеранів;
Франка, 17-в, кв. 39
• юридична допомога ветеранам та
м. Київ,
членам їх родин;
вул. Ярославів Вал, 9, оф. 3
• допомога дітям постраждалим від
oleg.ryba94@gmail.com
війни;
• волонтерство
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7.

Громадська організація
«Добровольці»

Демиденко
Ганна Павлівна

04806, м. Київ,
вул. Олени Теліги, 41, кв. 25
м. Київ, вул. Івана Франка, 17- в,
оф. 39, go.dobrovoltsi@gmail.com

• соціальна реабілітація учасників
антитерористичної операції,
учасників бойових дій та їхніх сімей

8.

Громадська організація
«Всеукраїнське об’єднання
«Громадянський рух «Добро
людям»

Соколов
Леонід Георгійович

03190, м. Київ,
вул. Магістральна, 5

• юридична допомога учасникам
бойових дій та членам їх родин;
• освітні проекти для учасників
бойових дій;
• проведення бізнес-тренінгів та
семінарів для учасників бойових дій;
• допомога у працевлаштуванні
учасників бойових дій та членів їх
родин;
• допомога у пошуку реабілітації,
оздоровлення та відпочинку для
учасників бойових дій та членів їх
родин;
• проведення тренінгів із
психологічної допомоги для
учасників бойових дій та членів їх
родин

9.

Громадська організація «Київська
міська спілка колишніх малолітніх
в’язнів фашизму»

Синюк
Георгій Якович

04111, м. Київ,
вул. Салютна, 10
(044) 449 00 09

• задоволення та захист політичних,
економічних, соціальних інтересів
членів організації, які зазнали лиха за
колючим дротом концатаборів, гетто
та інших місць примусового
утримання

10.

Громадська організація «Київська
організація ветеранів війни»

Мальований
Віктор Олександрович

01001, м. Київ,
вул. Хрещатик, 25
(044) 278 21 78, (044) 278 55 94,
(044) 278 41 00
mvamlm@ukr.net

• соціальна реабілітація та залучення
людей похилого віку до активної
участі в суспільному житті міста;
• національно-патріотичне виховання
молоді
3

11.

Громадська організація «Київське
міське «Товариство дітей війни,
ветеранів війни та праці»

Дишлова
Надія Миколаївна

02156, м. Київ,
вул. Кіото, 11, кв. 76
(044) 258 53 43,
pastuchenko_s@ukr.net

• сприяння порозумінню,
примиренню і консолідації всіх
ветеранів і пенсіонерів м. Києва,
зростанню їх громадянської,
патріотичної свідомості для
задоволення та захисту законних
спільних інтересів своїх членів

12.

Громадська організація «Київська
міська Спілка ветеранів
Афганістану»

Гончаренко
Микола Миколайович

03062, м. Київ,
просп. Перемоги, 67, кім. 3
м. Київ,
вул. Ярославів Вал, 36-є
(044) 272 53 16
kgsva.prav@gmail.com
kapizkaya@ukr.net

• національно-патріотичне виховання
молоді;
• проведення спортивних змагань та
фестивалів на честь загиблих воїнів в
Афганістані та в зоні проведення
ООС

13.

Громадська організація «Київська
міська спілка інвалідів
постраждалих від мін»

Нещерет
Михайло Васильович

02218, м. Київ,
вул. Петра Вершигори, 3,
кв. 34,
(044) 532 32 99
laz-@icntopos.com

• консолідація і координація зусиль
інвалідів, ветеранів війни, сімей
загиблих;
• захист своїх законних політичних,
економічних, соціальних прав

14.

Громадська організація «Київська
організація Спілки офіцерів
України»

Гнатюк
Любомир Миколайович

01030, м. Київ,
бульв. Тараса Шевченка, 26-а
redkofelix37@gmail.com

• сприяння вдосконаленню воєнної
організації держави;
• зміцнення національної безпеки;
• захист національних інтересів
України;
• національно-патріотичне виховання
молоді;
• соціальна реабілітація та залучення
людей похилого віку до активної
участі в суспільному житті міста

15.

Громадська організація «Київська
регіональна організація
миротворців»

Попович
Володимир Васильович

04073, м. Київ,
вул. Фрунзе, 160
01014, м. Київ,

• задоволення та захист законних
соціальних, економічних, вікових та
інших спільних інтересів своїх
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вул. Бастіонна, 11
krom.mir@ukr.net

членів;
• сприяння розвитку та втілення
принципу верховенства права в
державному, суспільному та
громадському житті, розвитку
правосвідомості суб’єктів права,
задоволення та захист прав та
законних інтересів своїх організації

16.

Громадська організація «Київська
міська асоціація ветеранівпідводників»

Голованов
Володимир Васильович

01015, м. Київ,
вул. Московська, 45/1
v.v.golovanov@ua.fm

• захист законних прав на соціальне
забезпечення своїх членів;
• участь у становленні та розвитку
ЗСУ та ВМС;
• національно-патріотичне виховання
молоді

17.

Громадська організація «Спілка
ветеранів Куби»

Успенський
Олексій Володимирович

02090, м. Київ,
вул. Лохвицька, 12
(044) 550 60 61,
alexuspenskiy1936@gmail.com

• консолідація учасників бойових дій,
ветеранів війни та праці, інвалідів
війни та сімей воїнів, що загинули на
Кубі

18.

Громадська організація «Союз
ветеранів десантників»

Худенко
Олег Петрович

03164, м. Київ,
вул. Олевська, 3
м. Київ,
вул. Тростянецька, 5-б
vdv.kv.ua@ukr.net

• захист та надання допомоги для
забезпечення захисту своїх членів:
ветеранів війни, інвалідів, ветеранів
повітряно-десантних, аеромобільних
десантних військ, військ
спецпризначення, їхні родини;
• національно-патріотичне виховання
молоді

19.

Громадська організація «Спілка
колишніх політичних в’язнів
фашистських концтаборів»

Гулей
Анастасія Василівна

01025, м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 12
(044) 234 52 37
uobao@ukr.net
valeg@ukr.net

• соціальна реабілітація та залучення
людей похилого віку до активної
участі в суспільному житті міста;
• національно-патріотичне виховання
молоді
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20.

Громадська організація «Київська
міська спілка ветеранів АТО»

Марі
Ігор Владиславович

01004, м. Київ,
бульв. Т. Шевченка, 3
spilkaveteranato@gmail.com
rodriguez.letty79@gmail.com

• сприяння консолідації і координації
зусиль ветеранів АТО, сімей
загиблих, їх об’єднань у справі
широкого, більш ефективного
використання наявних можливостей
у забезпеченні захисту своїх
політичних, економічних, соціальних
прав, наданню оздоровчої, медичної,
психологічної, моральної та
матеріальної допомоги, у тому числі і
для сприяння вирішенню житлових
проблем

21.

Громадська організація «Київська
міська організація інвалідів війни,
збройних сил та учасників
бойових дій»

Ярош
Петро Митрофанович

01004,
м. Київ, вул. Антоновича, 4/6
(044) 235 21 79
(044) 427 07 49 (ф),
(044) 289 51 28
оivvs@ukr.net

• реабілітація і соціальний захист
учасників ООС, інвалідів війни та
військової служби, учасників
бойових дій; залучення їх до
повноцінного способу життя та
сприяння у реалізації їх прав та
свобод, надання їм моральної та
гуманітарної допомоги

22.

Київська міська Організація
ветеранів України

Мартинов
Микола Єгорович

01004, м. Київ,
вул. Терещенківська, 13
01021, м. Київ, вул. Липська, 16
(044) 253 80 40,
(044) 253 22 12,
(044) 253 80 30
kievovu@gmail.com

• задоволення та всебічний захист
законних прав, соціальних,
економічних, вікових інтересів
ветеранів всіх категорій;
• медичне забезпечення ветеранів;
• національно-патріотичне виховання
молоді

23.

Професійна спілка
військовослужбовців – ветеранів,
учасників бойових дій, учасників
АТО та поліцейських

Маматов
Олександр Леонідович

01001, м. Київ,
вул. м. Грушевського, 4-в
udaw-2013@ukr.net

• захист службових, індивідуальних
та колективних, трудових,
економічних, соціальних, культурних
прав і інтересів членів організації;
• захист права членів організації на
працю у відповідності з одержаним
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військовим фахом, ремеслом;
• піклування про професійну
підготовку кадрів, підвищення їх
кваліфікації, економічних та
правових знань
24.

Київська міська організація
інвалідів «Відлуння війни»

Тимченко
Володимир Іванович

01034, м. Київ,
вул. Ярославів Вал, 8-б
01014, м. Київ,
вул. Бастіонна, 11
(044) 285 52 66

• задоволення та захист своїх
законних соціальних, економічних,
творчих, вікових, національно –
культурних та інших спільних
інтересів своїх членів;
• сприяння забезпеченню рівних
можливостей для інвалідів війни у
суспільному житті, залучення їх до
посильної праці, вирішення їх
соціальних і побутових питань

25.

Громадська організація «Київська
міська організація Українського
добровільного історикопросвітницького правозахисного
благодійного товариства
«Меморіал» імені Василя Стуса»

Окоєв
Іван Миколайович

03040, м. Київ,
вул. М. Стельмаха, 6-а
okoev.i@gmail.com

• культурно – просвітницька робота;
• відновлення історичної
справедливості;
• патріотичне виховання молоді через
висвітлення героїчних і трагічних
сторінок історії міста Києва та
України в цілому;
• залучення людей похилого віку до
активної участі у суспільному житті
міста

26.

Громадська організація «Київська Рушев
міська організація «Всеукраїнської Юрій Єрмолайович
Спілки радянських офіцерів»

03067, м. Київ,
вул. Гарматна, 44/2, кв. 67

• захист конституційних, соціально –
політичних, соціально-економічних,
юридичних, моральних, творчих та
інших спільних прав і законних
інтересів своїх членів, а також членів
їх сімей; • соціальна реабілітація та
залучення людей похилого віку до
активної участі в сусп. житті міста
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27.

Громадська організація «Київська
міська організація колишніх
партизанів і підпільників Великої
Вітчизняної війни»

Маянський
Максим Федотович

04050, м. Київ,
вул. Мельникова, 81
01014, м. Київ,
вул. Бастіонна, 11
(044) 286 00 20

• задоволення та захист своїх
законних соціальних, економічних,
творчих, вікових, національнокультурних та інших спільних
інтересів своїх членів;
• сприяння забезпеченню рівних
можливостей для інвалідів війни у
суспільному житті, вирішення їх
соціальних і побутових питань

28.

Громадська організація «Центр
допомоги і адаптації ветеранів,
інвалідів, бійців АТО та інших
учасників бойових дій»

Люти
Володимир Іванович

03126, м. Київ, просп. Відрадний,
40, кв. 82
м. Київ,
вул. Виборзька, 38/19
stetsenkoyurakiev@gmail.com

• здійснення безкоштовної
матеріальної, психологічної,
соціальної допомоги, реабілітації та
адаптації ветеранів, інвалідів, бійців
ООС та інших учасників бойових дій;
• сприяння розвитку, популяризації
та пропаганди ветеранського руху в
Україні, підвищення його ролі у
формуванні гідної громадянської
позиції

29.

Громадська організація «Київська
організація ветеранів ракетних та
космічних військ»

Наумов
Олександр Миколайович

01021, м. Київ,
вул. Липська 16-а
annaumov1901@gmail.com

• задоволення та захист законних
прав, соціальних, економічних,
творчих, вікових, національнокультурних, спортивних,
професійних та інших інтересів
членів організації, спільної реалізації
їх прав і свобод;
• збереження та висвітлення
історичних фактів створення
діяльності Ракетних військ
стратегічного призначення,
космічних військ, космічних
полігонів;
• національно-патріотичне виховання
молоді
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30.

Громадська організація «Київська
міська ветеранська організація
Громадської організації
«Асоціація ветеранів Міністерства
внутрішніх справ України»

Куліков
Анатолій Михайлович

01025, м. Київ, вул.
Володимирська, 15, каб. 142
(044) 271 68 18,
08805542@ukr.net

• забезпечення соціального та
правового захисту ветеранів війни,
органів внутрішніх справ, військової
служби та пенсіонерів ОВС України,
учасників бойових дій АТО

31.

Громадська організація
«Київський міський історикопатріотичний клуб «Пошук»

Кукуруза
Сергій Вікторович

04053, м. Київ,
вул. Артема, 55-в
sergeyk22@ukr.net

• здійснення пошуково-меморіальної
діяльності, спрямованої на
виявлення, встановлення імен та
гідне поховання загиблих захисників
Вітчизни, постійне піклування про
ветеранів, охорона, збереження та
захист пам’яток історії;
• національно-патріотичне виховання
молоді;
• соціальна реабілітація учасників
ООС, учасників бойових дій та їх
сімей;
• проведення конференцій та
семінарів історичної спрямованості,
екскурсій та виставок

32.

Громадська організація «Ветерани
праці - Діти війни»

Назарова
Лєра Гаптулаївна

м. Київ,
вул. Жукова, буд. 41-а, кв. 35
(044) 242-27-56
(044) 547-33-90

Напрямки діяльності:
Надання всебічної допомоги та
сприяння категорії громадян «Діти
війни»

Алексеєва Тамара
Юхимівна
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