
Витрати по проектам Міжнародного благодійного фонду «Україно! Я за тебе!» 

за 2008 рік 

 
№ п/п Напрямок Проекти Витрати 

 

1. Дитячі будинки,  

школи- інтернати та 

спортивні школи 

 

 

 

 

 

 

 

 
Загальна сума: 

886 690,26 грн. 

 

1) Назва проекту: «Наші діти!». Мета проекту: допомога Бабанській 

спеціальній загальноосвітній школі-интернату -  ремонт приміщень, 

придбання компьютерів, речей, обладнання.  

2) Назва проекту: «Будинок дитини». Мета проекту: допомога 

«Спеціалізованому Обласному будинку дитини  м. Біла Церква». 

3) Назва проекту: «Промінь надії». Мета проекту: капітальний ремонт 2-х 

кімнат с переобладнанням в сенсорну кімнату та в методологічний кабінет в 

«Спеціалізованому Обласному будинку дитини м. Біла Церква». 

4) Назва проекту: «Успішні українці – майбутнім олімпійцям». Мета проекту: 

привернути увагу суспільства до молодіжного олімпійського руху, нагадати 

йому про цінність індивідуального фізичного розвитку та призвати українців 

вести активний здоровий образ життя. Допомога Київській обласній школі 

вищої спортивної майстерності № 2, м. Бровари. 

5) Продовження проекту: «Будинок дитини». Мета проекту: допомога 

«Спеціалізованому Обласному будинку дитини  м. Біла Церква». 

6) Назва проекту: «Україно! Я за тебе!». Мета проекту: допомога в придбанні 

устаткування, обладнання та матеріалів для дітей Глінської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату в Сумській області. 

7)  Назва проекту: «Сонячний». Мета проекту: реконструкція Вишгородського 

районного дитячого будинку змішаного типу «Сонячний» в с.Жукін 

Вишгородського району. 

8) Назва проекту: «Сонечко» - в рамках загального проекту «Шлях дітей 2009» 

включає 10 дитячих будинків в Київській області. Мета проекту: допомога 

дитячому будинку змішаного типу «Сонечко», місто Васильків, Київської 

області - ремонтні роботи для полагодження системи опалення в дитячому 

будинку «Сонечко». 

9) Допомога Таращанському ЦСССДМ в м. Тараща, вул.Короленко, буд.9: 

капітальний ремонт покрівлі. 

1) - 116 600,80 грн. 

 

 

2) - 197 559,47 грн.  

 

 

3) - 88 360,00 грн. 

 

 
4) - 107 117,05 грн. 

 

 

 

5) - 89 000,48 грн.  

 

6) - 12 994,00 грн.  

 

 

7) - 230 365,20 грн. 

 

 

8) - 5 693,26 грн. 

 

 

 

 

9) - 39 000,00 грн. 

2. Дитячі лікарні, пологові 

будинки, медичні центри та 

онкологічні заклади. 

 

 

 

 

1) В рамках проекту „Перший подих!” благодійна допомога ДУ «Інститут 

педіатріїї, акушерства та гінекології» придбання та передача - планшетний 

розмішувач, два апарата ШВЛ, аналізатор, інше медичне обладнання. 

2) В рамках проекту «Врятуй моє життя!» благодійна допомога  ДУ 

«Національний Інститут раку» - комплект мікроскопів та камери. 

3) В рамках проекту „Перший подих!” благодійна допомога Київському 

міському пологовому будинку № 1 - апарат ШВЛ, інкубатор для н/н. 

1) - 521 954,85 грн. 
 

 

2) -- 67 472,00 грн. 

 

3) - 180 516,00 грн. 

 



 

Загальна сума: 

1 885 095,94 грн. 
 

 

 

4)  В рамках проекту „Перший подих!” благодійна допомога Смілянській 

центральній районній лікарні - прилад ультразвуковий скануючий, інше 

медичне обладнання. 

5) В рамках проекту «Врятуй моє життя!» благодійна допомога Київському 

обласному онкодиспансеру - сепаратор крові. 

6) Продовження  проекту «Перший подих!». Мета проекту: збір коштів на 

придбання обладнання для виявлення симптомів боротьби з наслідками 

багатьох інфекційних хвороб для Київської міської дитячої клінічної 

інфекційної лікарні (КМДКІЛ), реконструкця реанімаційного відділення. 

4) - 680 655,00 грн. 

 

 
5) -  370 000,00 грн. 

 

6) - 64 498,09 грн. 

 

3. Екологія 

 

 

 

1) В квітні 2008 року, в рамках проекту «Посади дерево!» відбулась спільна з 

компанією АЛД Автомотів (ALD Automotive) акція, що мала на меті 

заміщення/компенсацію викидів СО2 автомобілів шляхом створення зелених 

насаджень. Це можливість для клієнтів компанії сплатити додатковий внесок за 

кожен додатковий транспортний засіб, який вони замовляють у АЛД Автомотів 

і який бажають «відшкодувати». Розрахунок базується на витратах на викиди 

CO2 транспортним засобом залежно від об’єму двигуна на період дії лізингової 

угоди і складає від 10 грн. на місяць. 
2) Весною 2008 року було закладено сквер на Троєщині по вул. Закревського, в 

якому посаджено близько 100 кленів та лип. 

 

4. Проекти адресної допомоги 

та позапроектна допомога 

Загальна сума: 

38 760,89 грн. 

 

1)  Проект «Жити на всі 100». Мета проекту: адресна допомога Руслану Тітелу 

(6 років) із Мукачівського району на проведення операції зі зміни дії внутрішніх 

органів. 

2) Надання благодійної допомоги РЦ «Іван» - лікувальний стіл, циліндр для 

вправ. 

3) Благодійна допомога Олександру Чайчевському на лікування та на 

придбання товарів медичного призначення.   

4) Благодійна допомога Реабілітаційному Центру «Іван» м. Запоріжжя.  

 

 

 

2) – 21 360,00 грн. 

 

3) -  12 400,89 грн. 

 

4) - 5 000,00 грн. 

  Загальна сума по проектам за весь період: 2 810 547,09 грн. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 


