
















































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)



























 
 
 
Вих. №  18/08 від 18.08.2018                 
 

Першому заступнику Голови 
Державної служби України  
у справах ветеранів війни та учасників АТО 
 
Мальцеву І. В.  

 
Щодо проектів:  
«Центр розвитку ветеранського бізнесу»,  
«Форум розвитку ветеранського бізнесу»,  
"Створи свій бізнес! Школа для ветеранів АТО" 
  
 

Шановний пане Ігоре Всеволодовичу! 
 

За статистичними даними в Україні близько 340 тисяч учасників бойових дій, більша 
частина з яких – ветерани. Їх психологічний стан та незадовільне матеріальне становище 
створюють проблеми: їм складно знайти себе у мирному житті, та вони намагаються 
задовольнити потребу у працевлаштуванні та адаптації.  

З метою сприяння розвитку ветеранського бізнесу ГО «Спілка Учасників, Ветеранів, 
Інвалідів АТО та бойових дій» ініціює реалізацію проектів «Центр розвитку ветеранського 
бізнесу», «Форум розвитку ветеранського бізнесу», "Створи свій бізнес! Школа для ветеранів 
АТО" у 2018/2019 роках. 

Цим листом ми підтверджуємо, що обізнані з метою та цілями проектів і готові 
виступити інформаційним партнером у їх реалізації. Також, надати будь-яку іншу підтримку 
від ГО «Громадський хаб», передбачену в меморандумі про співпрацю. 

 
 

 
З повагою, 
 
Виконавчий директор 
ГО «Громадський хаб»                                                    Ігор Арбатов  
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