
назва мета вид занять адреса контакти відповідальний 

Християнський Благодійний 
Фонд “Силоам”-  

покращення 
матеріального становища і 
сприяння соціальній 
реабілітації осіб, які в силу 
своїх фізичних і розумових 
вад обмежені в реалізації 
своїх прав і законних 
інтересів та подання 
фізичним і юридичним 
особам матеріальної, 
фінансової,  

організаційна та інша 
благодійна допомога; 
підтримка розвитку охорони 
здоров’я, соціального захисту, 
освіти, культури. 

314034 м. Полтава, вул. Велико – Тирнівська, 
33/2, кв. .30 тел.  

4-33-59   

МАЛЬТІЙСЬКА СЛУЖБА 
ДОПОМОГИ, ГРОМАДСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ 

    Луцьк, вул. Кафедральна, 17  +380 (332) 726197   

МІЖНАРОДНИЙ 
ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

    Ковель    +380 (50) 5553756   

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ХРИСТИЯНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
МОЛОДІ ТА СІМ’Ї – УМСА" 

розвивати здібності молоді, дає 
можливість реалізовуватись 
молоді у різних програмах 
через обмін, спілкування, 
досвід різних країн. 

  
Луцьк, вул. Богдана Хмельницького 40   
volynymca@yahoo.com                                              
FB: https://www.facebook.com/VolynYMCA  

380503781674. 
Горбачук Іванна 
Григорівна 

ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ "СТАНИЦЯ 
ЛУЦЬК ПЛАСТУ - 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СКАУТСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ"  

  
Пласт – українська скаутська 
організація.  

Адреса: вул. Шопена 18, каб. 48, м. Луцьк, 
Волинська обл., Україна, 43021   E-mail: 
lutsk@plast.org.ua VK: 
https://vk.com/plastnavolyni FB: 
https://www.facebook.com/plastnavolyni/  

 +380931154474; 
+380502518164  

Олег Лапковський 

Карітас - Київ 
Центр надання соціальних 
послуг; Благодійна їдальня; 
Мобільна робота з молоддю;  

Домашня опіка; Національна 
мережа центрів для дітей та 
сімей (Простір дружній до 
дитини); Надання гуманітарної 
допомоги у вигляді одягу та 
взуття, продуктів харчування та 
медикаментів.  

м. Київ, вул. Івана Микитенка, 7-б  www.caritas-
kiev.org.ua   info@caritas-kiev.org.ua 
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Карітас Самбірсько-
Дрогобицької єпархії 

  

Реабілітаційний центр "Назарет" 
для узалежнених; Спільнота 
взаємодопомоги "Наша хата" 
для бездомних; Ресурсний 
центр для переселенців; 
Підтримка діяльності 
консультативних центрів для 
людей, що потерпіли від 
торгівлі людьми; Комплексна 
допомога дітям та їм сім'ям у 
важких умовах життя в Україні; 
Мережа центрів сім'ї та молоді; 
Соціальне кафе "Витанія"; 
Школа Сімейного Консультанта; 
Соціальний центр для людей з 
особливими потребами; 
Національна мережа центрів 
для дітей та сімей 

м. Дрогобич вул. Чорновола, 4,  www.caritas-
sde.org  karitas@mail.lviv.ua 
sde.caritas@gmail.com 

+ 38 (03244) 2-24-58   

Карітас Івано-Франківськ   

Домашня опіка та паліативна 
допомога; Національна мережа 
центрів для дітей та сімей;  
Соціальний центр для людей з 
особливими потребами; 
Надання соціальної, медичної, 
психологічної, інформаційно - 
консультаційної допомоги для 
малозабезпечених верств 
населення міста, людей 
похилого віку, важкохворих, 
жертв тоталітарних режимів;  
Соціальна інтеграція та 
адаптація у суспільстві дітей та 
молоді соціально – 
незахищених категорій (сироти, 
напівсироти, інваліди, діти із 
багатодітних та асоціальних 
родин, молодь з вадами 
розумового розвитку, соціальні 
сироти, діти, уражені ВІЛ 
інфекцією, діти ВПО та учасників 
АТО); Запобігання злочинам 
торгівлі людьми, (надання 
комплексної соціальної 
допомоги для потерпілих від 

с. Крихівці, вул. Крихівецька 102,  caritas-ivano-
frankivsk@ukr.net,  www.caritas.if.ua 

+38 (0342) 77-99-89;  
77-86-89 

  



торгівлі людьми та трудових 
мігрантів, проведення 
превентивних заходів); 
Сприяння у доступі до 
медичного обладнання 
соціально незахищених верств 
населення. 

Карітас Коломийсько-
Чернівецької єпархії 

  

Домашня опіка; Соціальна та 
психологічна допомога дітям та 
молоді, які мають труднощі з 
навчанням та соціалізацією"; 
Розвиваючий центр ""Сад 
талантів"; Благодійна їдальня; 
"Університет третього 
покоління"; Соціальний центр 
для людей з особливими 
потребами; Національна 
мережа центрів для дітей та 
сімей. 

м. Коломия,  вул. Гетьманська, 36 
karitas.kolomya@gmail.com www.caritas-
kolomyya.org  

+38 (03433)4 78 64   

Карітас Тернопіль   

Домашня опіка; Мобільна 
робота з молоддю; Соціальний 
центр для людей з особливими 
потребами; Благодійна їдальня. 

м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 1 
http://caritas.te.ua/  caritas.ternopil@gmail.com 

+38 (0352) 52-36-84, 
+38 (068) 949-29-49 

  

Карітас Хмельницький   

Соціальне таксі;  Соціальна 
ініціатива "Хтось не зробить"; 
Благодійна їдальня;  Мистецька 
студія "Арт-Карітас",  Мобільна 
робота з молоддю 

м. Хмельницький, вул. Зарічанська 10/3, caritas-
km@ukr.net, www.ugcc.km.ua 

+38 (0382) 78-59-89 
(88), 

  

Карітас Волинь   

Національна мережа центрів 
для дітей та сімей; Соціалізація 
та реінтеграція жертв націонал- 
соціалізму на базі діяльності 
центру «Довіра»; Надання 
гуманітарної допомоги;  Виїзна 

м. Нововолинськ, вул. св. Володимира, 3 
caritas_volyn@yahoo.com, ugcc@ukr.net, 
www.caritasvolyn.com 

+38 (03344) 6-32-12,   

mailto:karitas.kolomya@gmail.com
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служба паліативної допомоги. 

Карітас  Стрийської єпархії   

Соціальний центр для людей з 
особливими потребами; Центр 
дозвілля для дітей з кризових 
родин; Національна мережа 
центрів для дітей та сімей. 

м. Стрий, вул. Дрогобицька, 61 
stryjcaritas@gmail.com 

(+38 03245) 5-83-87; 5-
20-85 

  

Карітас Бучацької єпархії   

Соціальний центр для людей з 
особливими потребами; 
Домашня опіка та паліативна 
допомога 

м. Чортків, вул. Монастирська, 1 
myriany_buchach@ukr.net 

+38 (096) 480-54-34   

Карітас Сокальської єпархії   

Благодійна їдальня, Центр 
допомоги учасникам АТО;  
Притулок для жінок - 
соціальний центр для одиноких 
матерів; Центр для людей 
похилого віку. 

м. Сокаль, вул. Івана Франка 11 
caritassokal@ukr.net 

+38 (03257) 2-11-98, 2-
15-81 

  

Карітас Харків   

Домашня опіка; Проект зі 
сприяння у доступі до 
медичного обладнання 
соціально незахищених верств 
населення;  Центр для дітей та 
сім’ї; Юридична допомога; 
Розбудова миру; Медична 
допомога;  Психологічний 
супровід; Соціальна шафа; 
Центр підтримки сім’ї; Протидія 
торгівлі людьми; Волонтерський 
центр «Разом»; 

м. Харків, вул. Молочна, 3 (2 поверх) 
http://caritas.kharkiv.ua/ caritas-kharkiv@ukr.net 
caritas.kh@gmail.com  

380 503 000 248   

Карітас Донецьк у Дніпрі   

Єдиний Центр Соціальних 
Послуг; Мобільна робота з 
молоддю; Домашня опіка; 
Благодійна їдальня; Екстрена 
гуманітарна допомога - гігієнічні 
і продовольчі набори, гранти на 
базові потреби, Підготовка до 
зими; Медичний супровід; 
Психо-соціальний супровід: 
індивідуальні психологічні 
консультації, психосоціальна 
підтримка, освітні заходи; 

м. Дніпро, вул. Кабардинська 5 
caritas_dn@ukr.net, http://www.ugcc.dn.ua/ 

(098) 665 73 88, (095) 
459 55 20,     (063) 920 
41 15,  
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Відновлення засобів 
життєздатності: перенавчання, 
перекваліфікація, бізнес гранти 
на розширення, відновлення 
бізнесу; Коворкінг 

Карітас Краматорськ   

Напрямки роботи: Домашня 
опіка; Підготовка до зими в 
буферній зоні; Медичний 
супровід; Психологічна 
допомога; Національна мережа 
центрів для дітей та сімей у 
Сєвєродонецьку та Словянську 
(Простір дружній до дитини); 
Екстрена гуманітарна допомога 
- гігієнічні і продовольчі набори, 
гранти на базові потреби;  
Психо-соціальний супровід: 
індивідуальні психологічні 
консультації, психосоціальна 
підтримка, освітні заходи; 
Відновлення засобів 
життєздатності: перенавчання, 
перекваліфікація, бізнес гранти 
на розширення, відновлення 
бізнесу. 

м. Краматорськ, пр. Миру, 5, Пн - чт, з 9.00 до 
17.00 П`ятниця - не прийомний день                      
Багатофункціональний соціальний центр вул. 
Південна, 9 Понеділок - пятниця, з 9.00 до 17.00 
kram_kar@ukr.net http://caritas-kram.org.ua/ E-
mail: kram_kar@ukr.net 

066 993 28 00 (гаряча 
лінія)               063 826 
50 03, 067 163 26 80             
063 826 50 03; 066 993 
28 00;            067 163 26 
80 

  

Карітас Запоріжжя   

Національна мережа центрів 
для дітей та сімей (Простір 
дружній до дитини); Підготовки 
до зими у буферній зоні;  
Екстрена гуманітарна допомога 
- гігієнічні і продовольчі набори, 
гранти на базові потреби; 
Психо-соціальний супровід: 
індивідуальні психологічні 
консультації, психосоціальна 
підтримка, освітні заходи;  
Відновлення засобів 
життєздатності: перенавчання, 
перекваліфікація, бізнес гранти 
на розширення, відновлення 

м. Запоріжжя, пров. Семафорний, 8. caritas-
zp@ukr.net 

Телефони: +38050 
322-46-00, +38097 20-
22-098 

  



бізнесу, бізнес центри. 
Медичний супровід; 
Миротворчий проект. 

Карітас Маріуполь   

Кризовий консультант - Простір 
підтримки - +38 (097) 171 54 61, 
+38 (050) 423 36 51  Кейс 
менеджери - Простір підтримки 
- +38 (097) 175 18 43, +38 (050) 
423 36 52 Психологічна 
допомога - Простір підтримки - 
+38 (068) 661 40 42  
Психологічна допомога - Basic 
needs - +38 (067) 644 07 11, +38 
(050) 359 65 95 Гуманітарна 
допомога в буферній зоні - Basic 
needs - +38 (096) 586 01 02 +38 
(050) 929 72 78  Медична 
допомога у буферній зоні - 
Health_ADA - +38 (067) 644 03 03 

Адреса: м. Маріуполь, пров. Банний, 4 еmail: 
caritasmariupol@gmail.com 

Адміністратор: +38 
(067) 623 52 21 +38 
(050) 480 73 38 Гаряча 
лінія Соціальний Хаб: 
+38 (097) 174 31 54 
+38 (050) 423 36 50 
Щодо питань 
співпраці: +38 (096) 
193 89 25 +38 (050) 
423 36 56 

  

Карітас Кривий Ріг   

Національна мережа центрів 
для дітей та сімей (Простір 
дружній до дитини); Екстрена 
гуманітарна допомога - гігієнічні 
і продовольчі набори. 

м. Кривий Ріг, вул. Бєляєва 14 
talauloivan@ukr.net 

+38 050 553 9259 +38 
(099) 6484268 +38 
(098) 8959514 

  

Карітас Кам'янське   

Національна мережа центрів 
для дітей та сімей (Простір 
дружній до дитини); Екстрена 
гуманітарна допомога - гігієнічні 
і продовольчі набори. Психо-
соціальний супровід: 
індивідуальні психологічні 
консультації, психосоціальна 
підтримка, освітні заходи; 

м. Кам'янське, просп. просп. Василя Стуса 
(Комсомольський) 1А karitasdndz@gmail.com 

099 127 41 15, 068 560 
73 88 

  

Карітас Кремінна   
Підготовка до зими; Екстрена 
гуманітарна допомога - гігієнічні 
і продовольчі набори. 

м. Кремінна, вул. Лиманська (Куйбишева), 51 099 662 34 04   



Карітас Полтава   

Національна мережа центрів 
для дітей та сімей (Простір 
дружній до дитини); Психо-
соціальний супровід: 
індивідуальні психологічні 
консультації, психосоціальна 
підтримка, освітні заходи; 
Відновлення засобів 
життєздатності: перенавчання, 
перекваліфікація, бізнес гранти 
на розширення, відновлення 
бізнесу; Екстрена гуманітарна 
допомога - гігієнічні і 
продовольчі набори, гранти на 
базові потреби 

м. Полтава, Пилипа Орлика 20/1 050 607 58 87   

Карітас Полтава Всесвіт   
Екстрена гуманітарна допомога 
- гігієнічні і продовольчі набори, 
гранти на базові потреби; 

м. Полтава, вул.Пушкіна, 56, Пн, ср, пт з 8.30-
11.30 

0663730789, 
0971843166 

  

Карітас Краматорськ у 
м.Слов'янськ 

  

Простір, дружній до дитини, 
Відновлення засобів 
життєздатності: перенавчання, 
перекваліфікація, Відновлення 
житла в буферній зоні 

. Слов'янськ,  вул.Вчительська, 2  
099 284 81 21, 099 284 
21 81 

  

Карітас Борислав   

Домашня опіка;Соціальний 
центр для людей з особливими 
потребами; Національна 
мережа центрів для дітей та 
сімей; Психо-соціальний 
супровід: індивідуальні 
психологічні консультації, 
психосоціальна підтримка, 
освітні заходи 

м. Борислав, вул. Грушевського, 26 
IvankaMOP@i.ua 

(032 48) 4 20 05   

Карітас Броди   

- благодійна їдальня для бідних 
- гуманітарна допомога для 
потребуючих - «Клуб сеньйорів» 
для осіб старшого віку - 
організація та проведення 
благодійних акцій для дітей 
сиріт, дітей з особливими 
потребами 

м. Броди, вул.Виговського, 6 caritas-
brody@ukr.net 

тел. (03266) 2-77-30,    



Карітас Львів   

Домашня опіка; Дошкільний 
заклад «Кризовий центр «Діти 
вулиці»; Мобільна робота з 
молоддю; Соціальний центри 
для людей з особливими 
потребами; Комплексна 
освітньо-консультативна 
програма з допомоги 
внутрішньо переміщеним 
особам та ветеранам АТО; 
Надання гуманітарної допомоги 

м. Львів вул. Коперника, 31/1,  www.caritas-
lviv.org  caritaslviv@gmail.com 

+38 (032) 261-3538   

Карітас Мелітополь   
GMFA3 «Забезпечення основних 
потреб постраждалих від 
конфлікту на сході України» 

м. Мелітополь,  Осипенко, 81 prpbm@ukr.net     

Карітас Краматорськ   
Центр сім`ї та молоді  Четвер, з 
12.00 до 16.00 

м. Лиман, Південна сторона, БК "Артема", 099 284 21 81   

Карітас Краматорськ у 
Святогірську 

  
пансіонат "Святі гори" Середа, з 
15.00 до 20.00 

м. Святогірськ, вулиця Івана Мазепи, 9,  099 284 21 81   

Карітас Краматорськ у 
Мирнограді 

    м. Мирноград, м-н Молодіжний, 16/44 066 043 91 56   

Карітас Сєвєродонецьк   
Центр дитячого розвитку 
"Простір, дружній до дитини" 
БФ "Карітас-Сєвєродонецьк" 

м. Сєвєродонецьк, вулиця Маяковського, 5б 
caritas.severodonetsk@gmail.com 
https://www.facebook.com/caritas.severodonetsk/ 
https://www.facebook.com/UGCC.Severodonetsk/ 

тел. +38 095 596 2744                              
+38 067 701 6844 

  

Карітас Волноваха     
м. Волноваха, вулиця Центральна, 16-а 
caritas_volnovakha@ukr.net 

066-113-84-76 096-
126-24-11 

  

Карітас Миколаїв     с. Шевченкове, вул. Першотравнева, 5,     

Карітас Одеса   

Національна мережа центрів 
для дітей та сімей; Домашня 
опіка;  Соціально-інтеграційний 
центр для ВІЛ-інфікованих, 
інвалідів, одиноких людей 
похилого віку;  Консультативний 
центр із запобігання торгівлі 
людьми та трудової 
експлуатації; Немедичний та 
медсестринський домашній 
догляд за ЛЖВ;  Миротворчий 
проект "Я живу в Одесі" 

м. Одеса, вул. Південна,40\1 
caritasodessa@ukr.net www.caritas.odessa.ua 

+38 (048) 712-38-60; 
798-69-28, 

  

mailto:caritasodessa@ukr.net
mailto:caritasodessa@ukr.net


Християнська Мобільна 
Медична Команда (ХММК) 

  

надання різноманітної 
благодійної допомоги. Команда 
волонтерів (лікарів, медичних 
сестер, фельдшерів,  психологів 
та ін.) разом із представниками 
євангельських церков, 
місцевими працівниками сфери 
охорони здоров’я та іншими 
організаціями надає 
безкоштовні медичні 
консультації, проповідує Слово 
Боже, проводить просвітницьку 
роботу щодо здорового способу 
життя і профілактики 
розповсюджених хвороб. 

https://mobileclinic.in.ua/about     

Благодійний фонд «АВЕ»     м. Одеса, вул. Преображенська, 61, кв. 9 771-77-51 
Колобова Рита 
Валеріївна 

Благодійний фонд Дон Боско 
Виховання доброго 
християнина , чесного 
громадянина 

Позашкільна діяльність серед 
дітей та молоді, розвиток 
волонтерства, різні виховні 
заходи 

Одеса, вул. Малиновського, 35-а     

МАЛЬТІЙСЬКА СЛУЖБА 
ДОПОМОГИ У ЛЬВОВІ 

  
Допомога дітям / Акції до дня 
Святого Миколая / Благодійна 
Кухня 

Фактична адреса:79005, м. Львів, вул. 
Богомольця, 8, к. 2  E-
mail:malteser@malteser.lviv.ua 
Сайт:http://malteser.ua/ 

Телефони:(032) 
2751200 

  

МИЛОСЕРДЯ, МАРІЙСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО 

    Фактична адреса:79008, м. Львів, вул. Руська, 10 :(032) 2986134   

НОВЕ ЖИТТЯ, БЛАГОДІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

Львівський Християнський 
Соціальний центр. Благодійний 
фонд 

  79057, м. Львів, вул. Залізняка, 21 :(032) 2370992   

ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО 
ХРЕСТА 

    
м. Львів, вул. Левицького, 71  E-
mail:apostoljuk@bigmir.net Сайт:www.lviv-
redcross.at.ua 

:(032) 2755573, (098) 
4574120 

  

ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО 
ХРЕСТА СИХІВСЬКОГО 
РАЙОНУ 

Лікування самотніх людей, 
сиріт, членів малозабезпечених 
сімей. Збір благодійних коштів. 

  м. Львів, просп. Червоної Калини, 57 :(032) 2230272   

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ 
ДОПОМОГИ ЧЕРВОНОГО 
ХРЕСТА 

Соціальна допомога. 
Безкоштовні курси: догляд за 
хворими в домашніх та 
стаціонарних умовах; курси 
масажу; курси по наданню 
першої долікарської допомоги. 

  79007, м. Львів, вул. Лепкого, 5, к. 2 :(032) 2550878   



Кіровоградська станиця 
Української 
скаутської організації "Пласт" 

      
тел. 8-095-794-30-72  
(Бучукурі Євген - 8 096 
125 18 71), 

Лебідь Зоя 
Леонідівна 

Міська громадська 
організація "Християнська 
асоціація молоді та сім'ї 
"УМСА" 

    м. Кіровоград, вул. Металургів, 21, кім.417   
Жабковський 
Євген Григорович 

Благочинний культурно-
освітній фрнд ім.Патріарха 
Йосипа Сліпого 

    
м.Івано-Франківськвул.Зразкова, 122-39-68, 97-
91-28 

  Дичковська Г.О. 

Благодійна організація 
“Карітас-Івано-Франківськ 
УГКЦ»” 

    м.Івано-Франківськвул.Л.Українки, 12-43-59   Сімкайло М. 

Благодійна організація 
“Мальтійська служба 
допомоги” 

    м.Івано-Франківськвул.Л.України, 12-52-01   Яручик Р. 

Калуський благодійний фонд 
допомоги важкохворим 
імені св.Терези 

    м.Калушвул. Каракая, 25   Угач Р. 

Благодійний фонд “Карітас”     м.Коломия вул.С.Петлюри, 98   Сімкайло Г. 

Вано-Франківська благодійна 
організація “Святого духа”   

    м.Івано-Франківськвул.Вірменська, 5    Малярчук Р.В. 

Благодійна організація 
“Милосердя” 

    м.Бурштинвул. Шухевича, 1   Рошко М.І. 

Братерство мирян “Онова” 
ім. Святого Йосифа 

    м.Івано-Франківськвул.Сорохтея, 37/9   Манюх Ю.В. 

Благодійний фонд 
“Богуслава” 

    м.Калушвул.Драгоманова, 8/28   Буздуган Я.М. 

Івано-Франківський 
благодійний культурно-
просвітницький центр “Ор-
Авнер” “Хабад Любавич” 

    м.Івано-Франківськвул.Страчених, 7   Колесник В. 

Снятинське відділення 
міжнародного 
Християнського Благодійного 
Фонду Св. Феодосія 
Печерського 

    м.Снятинвул. 1 грудня, 110   Лавринтович Р. 

Благодійна організація 
“Спасіння” 

    м.Івано-Франківськвул.24 серпня, 7/12   Гургула В. 

Благодійна організація 
“Карітас-Івано-Франківськ” 

    м.Івано-Франківськвул.Л.Українки, 7   Микитин А. 



Благодійна організація 
“Карітас-Івано-Франківськ” 

    м.Івано-Франківськвул.Л.Українки, 7   Микитин А. 

Благодійний фонд допомоги 
невиліковнохворим “Мати 
Тереза” 

    м.Івано-Франківськвул.Симоненка,12/62   Андріїшин Л. 

СОНЯЧНИЙ СВІТ, 
міжнародний християнський 
благодійний фонд 

    58022, м. Чернівці, вул. Федьковича, 37/1,     

ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО 
ХРЕСТА УКРАЇНИ, 
Чернівецька міська 
організація 

    58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 31,     

ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО 
ХРЕСТА УКРАЇНИ, 
Чернівецька обласна 
організація 

    58003, м. Чернівці, вул. Маяковського, 31,     

ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО 
ХРЕСТА, мед.-благод. центр, 
міськ. орг-ція 

    
58029, м. Чернівці, вул. Небесної Сотні (вул. І. 
Стасюка), 28, 

    

Громадська організація  
АСОЦІАЦІЯ ХРИСТИЯН 
СПОРТСМЕНІВ 

    
Україна, м. Рівне, вул. П. Могили, 28, 33010 
fcaukr.info@gmail.com 

+380(63)-717-05-18   

Християнська Україна   

Мета організації: сприяння 
формуванню державницької 
ідеології і побудова 
християнської Держави. 

  
Львів, смт. Рудно, вул. Центральна, 
3hrystmajdan@ukr.net 

050-371-68-03   

Родина 

молодіжна християнська 
організація при храмі Св. 
Климентія Папи «Біблійне 
коло», спільна молитва, 
допомога дітям-сиротам, 
харитативна діяльність, спільні 
прощі. 

  Львів, вул. Чупринки, 70 237-66-58   

 


