
Українська Спілка Нижньої Саксонії була 
заснована у 2015 році в місті Ганновер.

ОСНОВНІ ЦІЛІ СПІЛКИ:

Інформаційна та інтеграційна 
підтримка українців за кордоном

Освітньо-наукова діяльність

Збереження української культури 
та традицій

Благодійна діяльність

Наш гуманітарний центр Ганновер-Борнум 
концентрується на благодійності і працює 
в двох наступних напрямках:

допомога біженцям з України у
Німеччині

допомога потребуючим в Україні

З березня по кінець квітня 2022 року ми 
збирали та надавали допомогу в 
павільйоні 19 виставкового центру міста 
Ганновера.

З травня 2022 роки наш гуманітарний 
центр знаходиться на новій локації в 
районі Ганновер-Борнум.

ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР 
ГАННОВЕР-БОРНУМ 

УКРАЇНСЬКА СПІЛКА НИЖНЬОЇ 
САКСОНІЇ

АДРЕСА:
Nenndorfer Chaussee 9, 30453 Hannover

ГРАФІК РОБОТИ:

Пн - Пт: 11:00 - 18:00

         Сб: 11:00 - 15:00

КОНТАКТНІ ДАНІ:

електронна пошта:

info.uvnev@gmail.com

тел.: + 49 (0) 157-53087566

         + 49 (0) 157-34539284

веб-сторінка: www.uvnev.de

ГУМАНIТАРНИЙ ЦЕНТР 

ГАННОВЕР-БОРНУМ

Разом допомагаємо 
Україні



ЧИМ ВИ МОЖЕТЕ ДОПОМОГТИ?

Натуральні пожертви для України:

- продукти харчування

- засоби особистої гігієни

- медикаменти та медичне обладнання

- дитяча їжа та гігієна

- їжа для тварин

- спальники, каремати, батарейки, тощо

Натуральні пожертви для переселенців:

- чоловічий, жіночий та дитячий одяг

- нова спідня білизна та взуття

- дитячі візочки та автокрісла

- дитячі іграшки та книжки

- постільна білизна

- велосипеди та запчастини до них

- валізи та сумки

- посуд і тому подібне

Більше на сайті www.uvnev.de

ГРОШОВІ ПОЖЕРТВИ:

Назва організації: 
Ukrainischer Verein in Niedersachsen e. V.

IBAN: DE37 2519 0001 0707 5049 00

BIC (SWIFT-Code): VOHADE2HXXX

Мета переказу: 
Гуманітарна допомога Україні

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

- прийом та сортування пожертв

- надання інформації відвідувачам

- викладення товару в магазині

- допомога в офісі

- завантаження машин

- ремонт велосипедів

- розповсюдження інформації

- залучення нових благодійників

- допомога в організації та проведенні 
благодійних заходів

НАША СТАТИСТИКА:
(станом на кінець червня 2022)
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відвідувачів отримали речі 
першої необхідності

благодійників приносять 
пожертви щодня

добровольців допомагають 
щодня в нашому 
гуманітарному центрі

вантажівка була надіслана в 
Україну

тонн гуманітарного вантажу 
розприділено по 

містам України за допомогою 

коопераційних партнерів в 
Україні та закордоном


