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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Ветеранський простір «ТЕРИТОРІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ»
м. Вінниця

VETERAN HUB ВІННИЦЯ
м. Вінниця

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР “4.5.0”
м. Хмільник



ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
5

Ветеранський простір 
«ТЕРИТОРІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ»

м. Вінниця, 
вул. Єрусалимка, буд. 8   

+38 067 959 4065

Напрями роботи: 

• надання психологічної допомоги 

• надання правової допомоги 

• проведення заходів для підвищення про-
фесійного рівня, професійної переорієнтації 

• організація занять спортом та проведення 
фізкультурно-спортивної реабілітації 

• функціонування Жіночого клубу 

• створення бізнес інкубаторів для ветеранів 

• організація роботи мобільних груп допомоги 

• організація діяльності регіонального тренін-
гового центру 

• функціонування центру дозвілля для цільової 
групи, проведення занять для дітей 

• моніторинг, аналіз, підготовка аналітичних 
документів та організація і проведення адво-
каційних кампаній для забезпечення прав ці-
льової групи.

ДІЯЛЬНІСТЬ

vtprostir.vn@gmail.com

ato.vmr.gov.ua

facebook.com/vtprostir    

Джерела фінансування: 

місцевий бюджет,  благодійна допомога фізичних і юридичних осіб
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Ветеранський простір входить до мережі 
“Veteran Hub”.

Надаються

• юридичні послуги  

• психологічна підтримка  

• допомога з працевлаштування та 
започаткування власної справи. 

Veteran Hub обладнаний спеціалізованими 
кімнатами для проведення конференцій та 
лекцій, а також воркзонами, де відвідувачі 
можуть попрацювати у мережі Інтернет. 
Ветеранський простір відповідає усім су-
часним вимогам доступності.

ДІЯЛЬНІСТЬ

VETERAN HUB ВІННИЦЯ

м. Вінниця, 
вул. 8-го  Березня, 29   

+380 67 348 2868

info@veteranhub.com.ua

veteranhub.com.ua

facebook.com/VeteranHubVinnytsia    

Джерела фінансування: 

проект реалізується за підтримки IREX in Ukraine в рамках Програми реінтеграції 
ветеранів за підтримки Державного департаменту США
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hm.ato@ukr.net

facebook.com/SportzalKhmelnikATO    

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР “4.5.0”

м. Хмільник (Вінниччина) 
вул. Літописна, 1 

+38 068 041 6013

Напрями роботи: 

• фізична та психологічна реабілітація  

• групи з єдиноборств - зендокай, карате-до 

• спортивні змагання   

• послуги масажу  

• тренінги,  зокрема з тактичної медицини  

• дитячий гурток зеленого туризму «Школа 
виживання» 

• уроки національно-патріотичного вихован-
ня дітей та молоді.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Джерела фінансування: 

обласний бюджет, місцевий бюджет, благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
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ЦЕНТР ДОПОМОГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ  “4.5.0.”
м. Луцьк
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tsentrdopomohyvv4.5.0@gmail.com

facebook.com/tsentr4.5.0

ЦЕНТР ДОПОМОГИ                       
ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ “4.5.0.”

Луцьк, 
вул. Привокзальна, 12  

+38 096 845 0450

Унікальність цього центру в тому, що при ньому працює мобільна група або група швид-
кого реагування, яка виїжджає на термінові виклики по області і працює з ветеранами 
за місцем їхнього проживання чи перебування. Це єдина область, де запущений подіб-
ний проєкт кризового реагування.

ДІЯЛЬНІСТЬ

У самому центрі є все необхідне:

• кухня 

• тренажерний зал 

• масажний кабінет 

• кімната відпочинку 

• кабінет психолога. 

З основних послуг, які надаються, –
психологічна реабілітація. Також 
проводяться різні заходи за участю 
ветеранів, у тому числі й арт-терапія. 
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VETERAN HUB ДНІПРО
м.  Дніпро
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VETERAN HUB ДНІПРО  

Ветеранський простір входить до мережі “Veteran Hub”.

Площа приміщення - 240 м2, в просторі є зони коворкінгу, 
консультацій, лаунж, кімната для приватних консультацій. 
Ветеранський простір відповідає усім сучасним вимогам 
доступності.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Надаються:

• юридичні послуги  

• психологічна підтримка  

• допомога з працевлаштування,  

започаткування власної справи.

м. Дніпро, вул. Мечникова, 19, 
БЦ Civilization, 17 поверх

+380 67 348 2868

info@veteranhub.com.ua

veteranhub.com.ua

facebook.com/VeteranHubDnipro

Джерела фінансування: 

проект реалізується за підтримки IREX in Ukraine та Державного департаменту США
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Центр ветеранів АТО та їх сімей «ПОРУЧ»
м. Краматорськ

Центр ветеранів АТО та їх сімей «ПОРУЧ»
м. Покровськ
У процесі створення
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Центр ветеранів АТО та їх сімей 
«ПОРУЧ»

м. Краматорськ, 
бул. Машинобудівників, 20   

+38 095 320 1172

Напрями роботи: 

• юридичні послуги 

• психологічна підтримка  

• розвиток ветеранського бізнесу 

• практики коучингу та менторства  

• заняття у спортзалі  

• родинні, дитячі заходи  

• походи у гори 

• сплави #адренaлінопригоди_Поруч, 

• розвиток громадянської свідомості Школа 
#Я_Громада.

Працює соціальна кав’ярня «Поруч». 

80% доходу з кафе йдуть на утримання Центру, 
інші 20% – на заклад.

ДІЯЛЬНІСТЬ

svatodon@gmail.com

facebook.com/poruchATO

Джерела фінансування: 

обласний бюджет, місцевий бюджет, донорські організації, соціальне підприємство при 
просторі, благодійна допомога від юридичних та фізичних осіб
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Центр ветеранів АТО та їх сімей «ПОРУЧ»
м. Покровськ
У процесі створення
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Ветеранський простір створюється за ініціативою ветеранів Громадської організації 
«Союз ветеранів АТО Донбасу». 

Приміщення для ветеранського простору пло-
щею 73 м2 надано рішенням Покровської міської 
ради. У 2020 році відремонтовано фасад, зараз 
завершується оздоблення приміщення всередині. 

Згідно з планом-схемою, у просторі будуть 
оздоблені:

• адміністративна зона  

• конференц-зал для проведення семінарів та 
тренінгів  

• кімнати для роботи психолога та масажиста.

Центр ветеранів АТО та їхніх сімей 
«ПОРУЧ»

м. Покровськ, 
м-н Шахтерський, 24-Б 

+38 095 320 1172

svatodon@gmail.com

facebook.com/Центр-ветеранів-АТО-та-їх- 
сімей-Поруч-Покровськ-103587391252700

В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ

Ремонтні роботи проводяться 
в межах Програми ООН із від-
новлення та розбудови миру 
за фінансової підтримки уряду 
Королівства Нідерландів та ви-
конуються учасниками бойо-
вих дій та волонтерами.



ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
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ДІМ ВЕТЕРАНА
м. Житомир
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«Дім» поділений на зони: кухня, конференц- 
простір, зона для роботи з комп’ютером, зона 
для бесід, ігрові майданчики для молодших та 
старших дітей, адміністративні приміщення. За-
думувався як «open space», за американським 
досвідом.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрями роботи:

• психологічна допомога   

• робота з сім’ями загиблих  

• юридичні консультації 

• проведення заходів арт-терапії для ветеранів 
та членів їхніх сімей  

• організація дитячого дозвілля для дітей вете-
ранів, військовослужбовців, дітей загиблих; 

• бізнес тренінги для ветеранів, які планують 
відкрити власну справу  

• майданчик для волонтерських проєктів  

• проведення конференцій та тренінгів.

ДІМ ВЕТЕРАНА

м. Житомир, 
Чуднівський шлях, 1   

+38 067 783 4814 

tolmachova808@gmail.com  

facebook.com/Громадська-спілка-Дім-
Ветерана-327193404736404/  

Джерела фінансування: донорські організації
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БАНДЕРІВСЬКИЙ СХРОН: 
Центр для учасників АТО та їхніх сімей
с. Клубівці
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БАНДЕРІВСЬКИЙ СХРОН: 
Центр для учасників АТО та їхніх сімей 

Напрями роботи: фізичне відновлення, психологічна 
допомога, соціальна адаптація; трудо- та арт-терапія, 
організація дозвілля. Протягом 2016-2018 рр. проводилися 
відпочинкові заїзди для груп ветеранів, а з березня 
2017 одночасно з проведенням заїздів Центр працює як 
Будинок ветерана, де ветерани у кризових ситуаціях мають 
можливість тимчасового проживання у колі побратимів. 
Принцип роботи Центру - “рівний-рівному”. 

ДІЯЛЬНІСТЬ

с. Клубівці, 
Івано-Франківська область

+38 067 946 7374

banderivskyshron@gmail.com

shron.org.ua

facebook.com/BanderivskyShron

Джерела фінансування: 

благодійна допомога, соціальний бізнес «Кава зі Схрону» та «Іграшки зі Схрону».
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ та м.Київ

VETERAN HUB МОБІЛЬНИЙ ОФІС
Київська область

ЯРМІЗ: 
Центр реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС 
м. Київ

VETERAN HUB КИЇВ
м. Київ
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VETERAN HUB Київ

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42, 
телецентр Олівець, 20 пов. 

+380 67 348 2868

Напрями роботи: 

• юридична підтримка та консультації 

• психотерапія  

• медіація конфліктів  

• робота з собаками-терапевтами   

• працевлаштування  

• HR-консультації 

• підтримка при відкритті власної справи  

• консультації для підприємців.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Ветеранський простір входить 
до мережі «Veteran Hub».

info@veteranhub.com.ua

veteranhub.com.ua

facebook.com/VeteranHubUa

Джерела фінансування: 

Cпільний проєкт фондів Олени та Віктора Пінчуків і громадської організації «Побратими»
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ та м.Київ

Напрями роботи:

• спортивний простір 

• сеанси масажу 

• виїзні спортивні активності  

• танцювальні класи  

• індивідуальні психологічні консультації, 
групові терапії  

• освітні та тренінгові програми 

• супровід та підтримка на шляху побудови 
власної кар’єри  

• створення освітньої та творчої платформи, 
проєкт «КреативЯрмізХаб» 

• тренінги на різні актуальні питання 
соціального спрямування 

• робота історичного та філософського 
дискусійного клубу, мовного клубу  

• патріотичне виховання молоді «Україну 
треба любити».

ДІЯЛЬНІСТЬ

ЯРМІЗ: Центр реабілітації та 
реадаптації учасників АТО та ООС 

м. Київ, 
провулок Музейний, 6    

+38 073 891 1450

yarmizcentr@gmail.com

yarmiz.org.ua

facebook.com/yarmizkyiv   

Джерела фінансування: 

благодійна допомога фізичних осіб, донорські організації

В Центрі Ярміз діє Клуб вихідного дня:  
музичні вечори, кінопокази та об-
говорення, бібліотека ветеранської, 
класичної та історичної літератури, 
ветеранські літературні читання.
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VETERAN HUB мобільний офіс

Мобільний офіс

+380 67 348 2868

Мобільний офіс входить 
до мережі «Veteran Hub».

У Київській області ветерани можуть 
викликати собі мобільний офіс та отримати

• юридичні консультації 

• психологічну підтримку  

• консультації з пошуку роботи. 

Команда «мобільного хабу»: 

• юрист  

• психолог 

• кейс-менеджер 

• водій.

ДІЯЛЬНІСТЬ

info@veteranhub.com.ua

veteranhub.com.ua

facebook.com/VeteranHubUa

Джерела фінансування: 

проєкт реалізується за підтримки IREX in Ukraine та Державного департаменту США у 
партнерстві з канадською благодійною організацією Help Us Help
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Реабілітаційний центр «БЕРЕЖА» 
м. Лисичанськ

Ветеранський простір
м. Рубіжне
У процесі створення

Креативно-суспільний простір STB city Hub
м. Старобільськ



             ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ    
25

БЕРЕЖА - це реабілітаційний центр з соціаль- 
но-психологічної реабілітації ветеранів, членів 
їхніх сімей та всіх, хто постраждав від збройно-
го конфлікту на Сході України. Позиціонується 
та працює як центр розвитку громади.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрями роботи:

• соціально-психологічні тренінги 

• індивідуальна психологічна допомога  

• заняття з неформальної освіти  

• трудотерапія 

• апітерапія  

• проведення масових заходів. 

Простір відкритий для інших громадських 
організацій для проведення заходів з ре-
інтеграції ветеранів до цивільного життя.

Реабілітаційний центр «БЕРЕЖА»

м. Лисичанськ
Луганська область         

+38 095 463 4549

veteransato@ukr.net  

facebook.com/groups/103658403654105

Джерела фінансування: 

благодійна допомога від фізичних осіб, донорські організації
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Ініціатор - громадська організація «Спілка вете-
ранів АТО м. Рубіжне». Зараз проходять перемо-
вини з місцевою владою щодо виділення примі-
щення. Це буде відкритий простір для ветеранів 
та громадських організацій, що працюють у 
сфері ветеранських справ.

Серед послуг заплановано: 

• надання психологічної допомоги  

• юридичних консультацій  

• допомога з працевлаштуванням  

• проведення заходів  

• спортзал  

• національно-патріотичне виховання.

Як частина майбутнього ветеранського просто-
ру вже працює Музей АТО в Рубежанському ін-
дустріально-педагогічному коледжі.

ВЕТЕРАНСЬКИЙ ПРОСТІР

м. Рубіжне, 
вул. ак. Померанчука, 28

+38 095 463 4549

veteranato.blogspot.com

facebook.com/groups/1240650705970333

У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ
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Простір організовано громадською організацією 
«Центр спільного розвитку «Дієва громада», 
яка була заснована внутрішньо переміщеними 
особами з Донбасу. Працюють з ветеранами, 
переселенцями та залучають до діяльності хабу 
місцевих жителів.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрями роботи:

• соціально-психологічна реабілітація 
ветеранів  

• майстер-класи  

• фотовиставки  

• спортивні заняття  

• показ фільмів  

• проведення тематичних зустрічей  

• літній табір для дітей. 

КРЕАТИВНО-СУСПІЛЬНИЙ ПРОСТІР
STB city Hub

м. Старобільськ
вул. Чернишевського, 23-А            

+38 066 065 8125

dievagromada@gmail.com

facebook.com/stbcityhub

Джерела фінансування: 

донорські організації, благодійна допомога
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БУДИНОК ВОЇНА, 
комунальний заклад Львівської обласної ради
м. Львів

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій,
комунальна установа Львівської міської ради
м. Львів

РеХаб: Перший жіночий ветеранський простір
м. Львів

БУДИНОК ВОЇНА,
м. Новояворівськ
У процесі створення
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БУДИНОК ВОЇНА, комунальний заклад 
Львівської обласної ради 

У Будинку представлені мілітарні експозиції, є 
зала для великих презентацій. Особливо частими 
гостями є школярі та молодь, з якими працюють 
в рамках проектів національно-патріотичного 
виховання.

Послуги: 

• юридична, психологічна підтримка  

• інформаційно-консультаційні  

• соціальні, культурно-просвітницькі  

• здобуття нових компетенцій  

• дозвільні заходи. 

Залучає до підтримки ветеранів благодійні, гро-
мадські та релігійні організації, медичні установи, 
заклади освіти, підприємців.

ДІЯЛЬНІСТЬ

м. Львів, 
вул. В. Короленка, 1А    

+38 098 519 8920

boodunok.voina@gmail.com

facebook.com/boodunok.voina

Джерела фінансування:  обласний бюджет 

Будинок воїна створений у 2019 році. Позиціонує себе як майданчик для психологічної 
та юридичної  підтримки, а також як локацію для проведення ветеранських заходів та 
подій. Заклад активно займається вихованням патріотичної молоді.
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ЛЬВІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ ПОСЛУГ УБД,
комунальна установа Львівської міської ради

Центр надає консультативну допомогу та сприяє учасникам АТО щодо отримання 
необхідних документів, оформлення пільг та соціальних гарантій.

Також надає інформаційні, соціальні, психологічні та юридичні послуги бійцям та їхнім 
сім’ям, допомагає у працевлаштуванні, скеровує на оздоровлення, організовує освітні, 
культурні та розважальні заходи та проєкти. Центр здійснює прийом документів на 
міські програми соціального захисту бійців АТО та членів їхніх сімей.

м. Львів,  вул. Пекарська, 41 

+38 032 254 6116,  +38 067 962 8325 
+38 050 788 7238

centr.ubd@gmail.com

https://t.me/lcnpubd

facebook.com/LCNPUBD

Джерела фінансування:  місцевий бюджет, донорські організації 

РеХаб: Перший жіночий ветеранський простір 

Простір  надає послуги:  профілактика, діагностика, лікування проблем зі 
здоров’ям, психологічна підтримка і реабілітація, організація освітніх лекцій 
на різну тематику,  проведення майстер-класів, творчих мистецьких заходів.

Планується впровадження танцювальних занять як терапії і психоемоційної розрядки,  
юридичного консультування

м. Львів, вул. Короленка, 1а 

+38 097 952 0290

rehub.lviv@gmail.com

facebook.com/Перший-жіночий-
ветеранський-простір-Рехаб- 
112859137216281

Джерела фінансування: благодійна допомога



   ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
31

БУДИНОК ВОЇНА

Будинок воїна планується розмістити в приміщенні 
(понад 160 м2), яке перебуває на балансі міської 
ради Новояворівська (зараз там розташований 
місцевий волонтерський центр АТО) - рішення про 
передачу у некомерційну оренду було прийнято 
міською радою у жовтні 2020. 

Також обговорюється можливість створення 
Будинку воїна як комунального закладу при 
міській раді.

Заплановані напрями послуг: 

• реабілітаційні  

• правові   

• інформаційні 

• спортзал. 

м. Новояворівськ
вул. Т. Шевченка, 2    

+38 097 979 7970

В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ

 

Ініціатива місцевої громадської організації «Спілка 
соціального захисту учасників АТО та сімей 
загиблих Яворівщини». 
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Міський центр підтримки ВПО та ветеранів АТО, 
комунальна установа Миколаївської міської ради 
м. Миколаїв
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Міський центр підтримки ВПО та 
ветеранів АТО, комунальна установа 
Миколаївської міської ради

м. Миколаїв, 
провулок Кобера, 13А/8

+38 063 397 35 93

Будівля Центру поділена на зони: 

• відкритий простір (коворкінг) для 
відвідувачів

• «зона здоров’я» - тренажерна зала з 
елементами реабілітаційних програм  

• кімната для групових занять, йога, фітнес   

• зона для роботи громадських організацій  

• кімнати для групових та індивідуальних 
психологічних занять та тренінгів  

• зона для дітей та молоді.

Напрями діяльності: 

• соціальна, психологічна допомога  

• заняття в спортивній залі   

• юридичне консультування 

• професійна переорієнтація та сприяння у 
розвитку власної справи  

• захист прав людини.

 В Центрі приймає військовий капелан. 

ДІЯЛЬНІСТЬ

zentr_ato@ukr.net

zentrato.mkrada.gov.ua

facebook.com/nikzentrato

Джерела фінансування:  міський бюджет, донорські організації, благодійна допомога

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Ветеранський простір створено за ініціативи ветеранів у співробітництві з 
місцевою владою. 
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Veterans Hub ODESA 
м. Одеса

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
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Простір створений задля підтримки соціалізації 
ветеранів війни та волонтерів, повернення їх до 
активного суспільного життя, конструктивної 
діяльності на основі принципу «ветеран для ве-
терана (рівний – рівному)».

ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрями роботи:

• психологічна допомога 

• профорієнтація та допомога у відкритті 
власної справи  

• юридична підтримка 

• спортивна реабілітація  

• дитяче дозвілля та програми розвитку 

• групи «рівний – рівному» 

• підтримка ініціатив громадських об’єднань  

• освітні програми  

• арт-терапія, кіберспорт  

• коворкінг, клубна робота   

• Театральний простір “4.5.0.”.

Veterans Hub ODESA
м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 26                                         

+38 048 753 0302

Джерела фінансування: 

місцевий бюджет, донорські організації, благодійна допомога юридичних та фізичних осіб, 
Міністерство у справах ветеранів, Український культурний фонд

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

sagofont@gmail.com

hub.ato.od.ua

facebook.com/veteranshubodesa



36

ВЕТЕРАНСЬКИЙ ПРОСТІР, 
комунальний заклад Рівненської обласної ради
м. Рівне

БУДИНОК ВЕТЕРАНІВ РІВНЕ
м. Рівне

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
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ДІЯЛЬНІСТЬ

Простір створений у 2020 році як ініціатива 
Координаційної ради ветеранів, учасників 
бойових дій при Рівненській ОДА. 

Напрями роботи:  

• інформаційні послуги 

• консультативні послуги  

• психологічна допомога  

• соціальний супровід  

• допомога з працевлаштуванням  

• перенаправлення.

Джерела фінансування:  обласний бюджет

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВЕТЕРАНСЬКИЙ ПРОСТІР, 
комунальний заклад 
Рівненської обласної ради

м. Рівне,
Майдан Просвіти, 1, к. 221

+38 067 474 8434

veteranskijprostir@gmail.com

facebook.com/КЗ-Ветеранський-простір- 
РОР-100666435082732 
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
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ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрями роботи: 

• психологічна реабілітація, 
• соціальна адаптація, 
• арт-терапія, 
• проведення тренінгів, 
• проведення командних заходів. 

Має досвід: 

• в організації відпочинку для дітей з родин 
загиблих,

• проведення заходів з національно-
патріотичного виховання в школах,

• участі в загальноміських заходах,
• проведення творчих вечорів для 

письменників АТОвців.

У просторі є кабінет психологічної допомоги, 
зал для проведення тренінгів і групових занять, 
простір для спілкування «Коло друзів», дитяча 
кімната.

Джерела фінансування:  

обласний бюджет, місцевий бюджет, Міністерство у справах ветеранів, благодійна допо-
мога від юридичних та фізичних осіб, донорські організації, доходи від соціального під-
приємства при просторі

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

БУДИНОК ВЕТЕРАНІВ Рівне

м. Рівне, вул. Гур’єва, 2  

+38 067 121 1515
facebook.com/BudynokVeteranivRivne
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ЦЕНТР УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, 
комунальна установа Сумської міської ради 
м. Суми

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
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Єдиний центр в Україні, при якому працює 
ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг). 
Пріоритет надається ветеранам, але центр має 
вільний доступ, тож користуватися можуть всі 
бажаючі.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Послуги, які надаються:
• соціальна підтримка 
• психологічна допомога (групова, 

індивідуальна) 
• юридичне консультування 
• амбулаторне консультування лікарями 

(терапевт, невролог, фізіотерапевт, 
психотерапевт) 

• бальнеологія, електролікування, оздоровчий 
масаж 

• організація дозвілля.

У Центрі обладнано: 

бальнеологічний кабінет, кабінет електроліку-
вання, залу лікувальної фізкультури, залу пси-
хологічного розвантаження, дитячу кімнату.

Джерела фінансування:  міський бюджет

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ЦЕНТР УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, 
комунальна установа Сумської міської ради

м. Суми, 
вул. Г. Кондратьєва, 165/71    

+38 050 107 9453

centrubd@ukr.net

atocentr.sumy.ua 

facebook.com/rehabilitationcentreATOSumy
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ДІМ ВЕТЕРАНА
м. Тернопіль
У процесі створення
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Ветеранський простір створюється за ініціати-
ви ветеранської спільноти. Приміщення площею 
253 м2  надано Тернопільською міською радою у 
безоплатну оренду. 

Заплановані напрями роботи:

• юридична допомога 

• психологічна реабілітація 

• тренінги, лекції  

• уроки музики  

• допомога у працевлаштуванні 

• допомога у започаткуванні власної справи 

• підготовка дітей до ЗНО.

ДІМ ВЕТЕРАНА

м. Тернопіль,  просп. Злуки, 53                                         

Ветеранський простір створюється за рахунок коштів «Громадського бюджету» Терно-
поля, а також благодійних коштів. Ремонтні роботи виконують ветерани, їм допомагають 
студенти Тернопільського центру професійно-технічної освіти.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ
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ВЕТЕРАНСЬКИЙ ПРОСТІР Хмельниччини
м. Хмельницький
У процесі створення

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
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Ініціатива громадської спілки «Ветеранський 
простір Хмельниччини». 

Завершуються перемовини з міською владою, 
як приміщення для простору розглядається      
Будинок молоді «Проскурів» на вулиці Хото-
вицького площею 1600 м2. 

Концепт ветеранського простору передбачає 
створення умов для:

• надання психологічної підтримки  

• юридичної допомоги  

• проведення соціальних активностей  

• спортивних занять 

• проведення змагань для людей з 
обмеженими можливостями  

• створення інформаційно-культурного 
центру.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВЕТЕРАНСЬКИЙ ПРОСТІР Хмельниччини

м. Хмельницький, 
вул. Хотовицького, 3

У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ
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БУДИНОК ВЕТЕРАНІВ імені Євгена Подолянчука
м. Черкаси

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
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Крім цього, у приміщенні Будинку Ветеранів 
працює музей, створений самими ветеранами, 
який відкритий для всіх охочих, в планах - дитяча 
телестудія «Черкаси24».

Одне із приміщень Будинку Ветеранів від-
дали для занять пластунів.

ДІЯЛЬНІСТЬ

У Будинку Ветеранів надають:

• психологічні послуги 

• юридичні послуги  

• проводять заходи для захисників України, 
їхніх родин та родин загиблих. 

У ветеранському просторі пацює хостел, де 
ветерани та ветеранки зможуть безкоштовно 
залишитися у разі потреби.

Джерела фінансування:  благодійна допомога

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

БУДИНОК ВЕТЕРАНІВ
імені Євгена Подолянчука

м. Черкаси, 
вул. Чехова, 112  

+38 067 785 7667 
(психотерапевт)

+38 063 329 9578 (юрист)

instagram.com/house_of_veterans

facebook.com/groups/823378541412230
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в рамках проєкту «Ветеранські простори, центри підтримки ветеранів і 
переселенців як засіб реінтеграції через діалог і взаємодопомогу».
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