










м.Киiв, Печерське районне управлiння юстицlr у MrCTt Киевi,
KoHTaKTHi данi: 01015, м.Киrвr вул. Рiзницька,
280_95_в], 2ва-19-92

(наiшrленуваннrl уповноваженого органу з IIитань реестрацii)

СВIДОЦТВО
про реестрацiю громадського об'еднання

як |ромадськоТ органiзацii чи громадськоi спiлки

L4 жовтня 20L4 р. Nь 1425Lзз

Найменування цромадського об'еднання громАдськА оргднIздцrя,,спIлкд
учАсникIв, BETEPAHIB, IнвАлIдIв Ато тА БоЙових дrЙ,,

Органи 1тlравлiння громадським об' еднаЕII;Iм
Бrлоконь Юрlй Федорович

загальнi збоои: кеrэiвник

Метагромадськогооб'еднання сприяння консолiдацir i координацii'
зусилЬ учасникiв, BeTepaHiB та iнвалiдiв байавих ДLй, що брали
безпосередню участь в антитеростичнiй операцir на територir
Укра:-ни, сiмей загиблих, вiЦськовополонених i тихl хто пропав
безвiсти пiл .зас антитерористичноr операцir на територir Украrни,
rx Об'еДНань у справi широкого, бiльш ефективного використання
наявних можливостей у забеспеченнi cBorx соцiальних, економiчних,
юридичних та полiтичних прав, наданню оздоровчоi, медичноi,
психологiчноr, моральноi та матерiальноr допомоги, у тому числi,
1 для сприяння вирiшенню житлових проблем, членам Органiзацiа, в
першу черrrу, iнвалlдам та сiм'ям загиблих.

МiсцезнаходжеЕня громадського об'еднання 0З150, м.Киrв, Печерський р.,
вул. Предславинська, ЗВ кв. 40

Керiвник уповноваженого оргtlну з питань реестрацii

начальник печерського районного
управлiння юсшицir у м.Киевi Журавко BiKTop Миколайович

(iнiцiали та прiзвище)



































































ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 
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Цим листом керівництво Київської міської наркологічної клінічної лікарні 

"Соціотерапія" підтверджує свою готовність сприяти громадській організації "Спілка 
Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та бойових дій" у реалізації проекту 
"Профілактика алкогольної залежності серед ветеранів АТО", зокрема в частині 
забезпечення проходження процедури детоксикації для киян-учасників АТО/ООС на 
безоплатній основі.  

Крім того, ветеранам, які проходитимуть процедуру детоксикації, та членам їх 
родин будуть надані рекомендації щодо подальшої участі у психотерапевтичних 
групах, організованих виконавцем проекту, з метою закріплення позитивного ефекту 
та покращення показників психічного здоров'я.  

Вважаємо дану ініціативу вкрай своєчасною та готові надати посильну 
підтримку під час проведення інформаційної кампанії, що має на меті актуалізацію 
проблеми профілактики та попередження алкогольної залежності у середовищі 
учасників бойових дій та подальше залучення широкого кола фахівців для її 
ефективного вирішення. 

 
 
 
 
Головний лікар        В.В. Ярий 


