
 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Список благодійних фондів 

№ 
п/п 

Назва Керівник Адреса, телефон Види діяльності Контингент 

1. Підприємство 
об’єднання 
громадян 
«Агропристань» 
ВГОІ «Велід» 

Мельник 
Альона 
Вікторівна 

м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 
буд. 129, оф. 100, 
 
тел.: 0661086821 
agropristan@ukr.net 

Господарська 
діяльність 
(пакування, 
виробництво, оптова 
торгівля) 

Інваліди 1-3 група, що 
потребують допомоги у 
працевлаштуванні 

2. Запорізький 
обласний фонд 
милосердя і 
здоров’я 

Юхимчук 
Людмила 
Петрівна 

м. Запоріжжя, 
вул. Незалежної 
України, 51, 
 
тел.: 233-67-60  

Гуманітарна, 
фінансова допомога, 
організація 
благодійних акцій 

Важкохворі діти, 
 
діти-інваліди, воїни АТО, 
 
люди похилого віку, 
бездомні, онкохворі, 
гемодіаліз 

3.  БФ «Фонд 
добрих справ» 

Крамаренко 
Олеся 
Миколаївна 

м. Запоріжжя, 
вул. Перша ливарна, 
38, 69002 
 
тел.: 213-90-07, 
213-90-09 
 
vector.zp.ua 
zaporozhskijvektor@gm
ail.com 

Фінансова допомога, 
організація 
благодійних акцій, 
підтримка соц. 
проектів 

Важкохворі діти, 
 
діти-інваліди, ветерани 
війни, 
 
люди похилого 
віку, частково 
переселенці 

4. БФ 
«Християнський 
центр 
реабілітації» 

Волкова 
Олена 
Іванівна 

м. Запоріжжя, 
вул. Олександра 
Говорухи, 22/88, 69059 
 
тел.: 289-29-20 

Гуманітарна 
допомога, 
організація 
благодійних акцій, 
стаціонарна 
реабілітація, 
соціально-
психологічна 

Воїни АТО, 
бездомні, люди в 
кризовому стані 

5.  БФ «ЕОЦ 
Мазаль Тов» 

Носенко 
Інеcса 

м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 4 
 
inessanosenko@gmail.c
om 

Гуманітарна, 
фінансова допомога, 
організація 
благодійних акцій 

Важкохворі діти, 
 
діти-інваліди, 
 
люди похилого віку 

6. БФ «Ветерани 
Чорнобилю» 

Коваленко 
Олександр 
Анатолійович 

м. Запоріжжя, 
вул. Якова 
Новицького, 11, 69035 

Гуманітарна 
допомога 

Діти-інваліди, 
 
воїни АТО, ветерани 
війни, 
 
люди похилого віку, 
особи потерпілі внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи 



7. ЗОВ ВБО 
«Всеукраїнська 
мережа ЛЖВ» 

Литвин 
Ігор 
Васильович 

м. Запоріжжя, 
вул. Рекордна, 26, оф. 
307, 
 
тел.: 32-25-91 
факс: (061) 212-78-76, 
 
www.zpnetwork.org.ua 
network.zp@gmail.com 

Організація 
благодійних акцій, 
соц. супровід, 
профілактика ВІЧ/ТБ 

ВІЧ – позитивні, 
переселенці, 
люди з туберкульозом 

8. БФ «Щаслива 
Дитина» 

Павлов 
Альберт 

м. Запоріжжя, 
вул. Фортечна, 4, кв. 
36, 69002, 
 
тел.: 701-57-57 
 
www.deti.zp.ua 
info@deti.zp.ua 

Гуманітарна, 
фінансова допомога, 
організація 
благодійних акцій 

Важкохворі діти, 
 
діти-інваліди, 
 
сироти, підопічні з ПНІ, 
важкохворі дорослі, 
переселенці з зони АТО 

9. Запорізька 
обласна 
організація 
Товариства 
Червоного 
Хреста України 

Сілін 
Костянтин 
Олексійович  

м. Запоріжжя, 
вул. Поштова, 4а, 
69063 
 
тел.: 764-28-92 
 
redcross.zp.ua 
redcross.zp@gmail.com 

Гуманітарна, 
фінансова допомога, 
організація 
благодійних акцій, 
медико-соціальна 
допомога, 
інформаційно-
просвітницька 

Важкохворі діти, 
люди похилого віку, 
бездомні 

10. Запорізькій БФ 
«Єдність за 
майбутнє» 

Огородова 
Т.М. 

м. Запоріжжя, 
пр. Соборний, 193, 
69006 
 
тел.: 236-70-00 
 
zm.ednist@inbox.ru 

Гуманітарна 
допомога, 
психологічна 
підтримка, юридичні 
консультації 

Малозабезпечені сім’ї з 
категорії тимчасових 
переселенців 

11. Благодійна 
організація 
«Карітас 
Запоріжжя» 

 м. Запоріжжя, 
пров. Семафорний, 8, 
 
тел.: 0676111303, 
0509560538 

Гуманітарна, 
фінансова 
 
допомога, 
психологічна 
підтримка, 
соціально-правова 
допомога 

Внутрішньо переміщені 
особи 

12. Запорізькій БФ 
«Щит» 

Кайола 
Наталья 
Анатоліївна 

м. Запоріжжя, 
вул. Покровська, 10, 
69063 
 
тел.: 769-31-33 
 
bfchit@ukr.net 

Фізична, 
психологічна 
реабілітація, 
юридичний супровід, 
матеріальна 
допомога 

Інваліди, 
 
діти-інваліди, ветерани, 
учасники бойових дій в 
зоні АТО, пенсіонери, 
малозабезпечені сім’ї, 
члени сімей учасників 
загиблих  в зоні АТО 

13. Благодійна 
організація 
«Храм» 

Мануйло 
Сергій 
Іванович 
 
Дмитрив 
Ірина 
Сергіївна 

м. Запоріжжя 
вул. Перемоги, 91 
 
тел.: 270-44-60 

Гуманітарна, 
психологічна, 
допомога 

Люди, які опинились у 
складних життєвих 
обставинах, члени сімей 
учасників загиблих в зоні 
АТО 

http://www.zpnetwork.org.ua/
http://www.deti.zp.ua/


14. Громадська 
організація 
«Запорізькій 
міський конгрес 
інвалідів» 

Качалов 
Юрій 
Анатолійович 

м. Запоріжжя, 
вул. Пушкіна,4, к. 107 
 
тел.: 707-18-76 
 
www.fond.zp.ua 

Гуманітарна 
допомога 

Внутрішньо переміщені 
особи, учасники бойових 
дій, учасники АТО, члени 
їх сімей; громадяни з 
обмеженими фізичними 
можливостями (вадами 
здоров’я), багатодітні 
родини 

15. БФ «Надай 
надію» 

Куриленко 
Лариса 
Володимирівна 

м. Запоріжжя 
пр. Соборний, 111, оф. 
701 
 
тел.: 787-66-44 
787-66-42 

Гуманітарна 
допомога, 
психологічна 
підтримка, навчання, 
допомога у 
працевлаштуванні 

Внутрішньо переміщені 
особи, люди, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах 

16. Благодійна 
організація 
«Благодійний 
фонд «Джерело 
Єдності» 

Омельчак 
Андрій 
Олегович 

Україна, 69014, 
Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, 
вул. Олександрівська, 
104, прим. 66 
 
тел. +380675006019 

 
https://soucf.org.ua 

Гуманітарна 
допомога, 
запобігання 
природним і 
техногенним 
катастрофам та 
ліквідація їх 
наслідків, опіка і 
піклування, 
представництво, 
правова допомога, 
соціальний захист, 
соціальні послуги, 
сприяння 
обороноздатності, 
мобілізаційній 
готовності, права 
людини, розвиток 
територіальних 
громад, міжнародної 
співпраці, 
стимулювання 
економічного 
розвитку, сприяння 
здійсненню 
державних, 
регіональних, 
місцевих та 
міжнародних 
програм, 
спрямованих на 
поліпшення 
соціально-
економічного 
становища 

Збройні Сили України, 
інші військові 
формування, 
правоохоронні органи, 
органи цивільного 
захисту, добровольчі 
формування, особи 
постраждалі, чи можуть 
постраждати від збройної 
агресії, постраждалі 
внаслідок катастроф, 
нещасних випадків, 
біженці, особи, які 
перебувають у складних 
життєвих обставинах 

 

https://soucf.org.ua/

