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

за 2011 рік 

 
 № 

п/п 
Напрямок Проекти Витрати 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитячі будинки, школи- 

інтернати  

 

 

Загальна сума: 

744 581,62 грн. 

Матеріальна допомога: 

123 981,16 грн. 

 

!) Для дитячого будинку «Мрія Переясловщини» (30 дітей від 3 до 16 років), 

с.Циблі, Переяслав-Хмельницького району, Київської області, в рамках проекту 

«Зігрій дитинство турботою!» блогодійна допомога: ремонтні роботи, 

металопластикові вікна, продукти, одяг, взуття. 

2) Назва проекту «Даруємо красу дітям!». Благодійна допомога Комунальному 

закладу Київської обласної ради «Таращанський навчально-реабілітаційний 

центр» (120 вихованців), смт.Тараща, Київської області: стільці, шафа для одягу, 

шафа середньотем., сантехніка, ліноліум, сенсорне обладнання, полиця, меблі, 

ортопедичні матраци. 

3) Продовження проекту: «Тепло дітям!». Мета проекту: благодійна допомога 

Київському міському будинку дитини ім. Городецького, смт. Ворзель: 

реконструкція існуючих приміщень, будівельні матеріали, здійснення технагляду. 

Матеріальна допомога: поліграфічні магніти, іграшкове обладнання, подушки, вода 

питна киснева «Vitaoxy V». 

4) Проведення акції: надання благодійної матеріальної допомоги Районній 

організації інвалідів, вул. Леніна, 5, м. Гадяч Полтавської області. 

5) Назва проекту: «Здорові діти!». Мета проекту: збір коштів на будівництво та 

облаштування кузні та столової на 50 чоловік, будівництво спортивного 

майданчика, реконструкцію місць загального користування, меблювання 

п’ятдесяти спальних місць в будиночках літнього дитячого табору «Лужок» в с. 

Кийлів Київської області. Передали посуд (291 предмет). 

6) Для Всеукраїнського культурно-просвітницького центру  «Нове життя»; м. Київ, 

вул. Мільчакова,  буд. 5-А, надана благодійна допомога – обладнання  для 

облаштування  сенсорного приміщення. 

7) Назва проекту: «І ваші діти будуть серферами!». Мета проекту: заснування  

Київської спортивної дитячо-юнацької школи віндсерфінгу, забезпечення 

матеріальної бази для тренувань дітей в школі віком від 10 до 17 р. безкоштовно. 

8) Назва проекту: «Спортивна дитина – здорова Україна!». Задача цього проекту 

– активна пропаганда спорту та здорового спосібу життя серед дітей і молоді 

України, заради майбутнього нації та спортивних досягнень наших спортсменів на 

міжнародній арені. Мета І етапу проекту: створення та облаштування мережі 

1) - 29 698,00 грн. 

 

 

 

2) – 58 442,00 грн. 

 

Матеріальна допомога: 

- 99 160,04 грн. 

 

3) – 521 091,62 грн. 

 

 

Матеріальна допомога: 

- 4 569,62 грн. 

4) матеріальна допомога 

- 20 251,50 грн. 

5) - 44 400,00 грн. 

 

 

 

 

6) – 32 400,00 грн. 

 

 

7) – 20 000,00 грн. 

 

 

8) -  38 550,00 грн. 

 

 

 



дитячих спортивних майданчиків у спортивних та загальних дитячих інтернатах, у 

тому числі для спортивних тренувань та для загального фізичного розвитку. 

 - Проведення акції: демонстрація фільму соціального призначення «Вірус добра». 

Мета: сприяти активній позиції громадян в суспільстві. 

 

 

 

2. Дитячі лікарні, 

 пологові будинки, медичні 

центри та онкологічні 

заклади 

Загальна сума: 

 61 962,52 грн. 

1) Проект «Подаруй дитині надію!». Благодійна допомога для Київської міської 

клінічної лікарні № 2: комплекти постільної білизни, медичний інвентарь.  

2) Надання благодійної допомоги Київському міському центру репродуктивної 

та перинатальної медицини  (КМЦРПМ) – повірка ЗВТ. 

3) Надання благодійної допомоги УДІР НМАПО ім. Щупика, кафедра 

акушерства та гінекології (КМЦРПМ) – культуральне середовище. 

- Проведення акції в рамках проекту «Допомога дітям – внесок у майбутнє!». 

Партнерами виступили громадська організація  «Мистецька платформа» (музичні 

вечори, концерти), ГО «Всеукраїнська організація здоров’я». Мета: привернути 

увагу громадськості до проблем лікування та реабілітації дітей-сиріт, 

малозабезпечених  та хворих дітей, збору коштів для закупівлі медичного 

обладнання та засобів для покращення умов знаходження дітей, які проходять 

лікування та період реабілітації в Обласному дитячому туберкульозному 

санаторії  «Новостав» за адресою: с. Новостав, вул. Колгоспна, 22, Рівненський 

район, Рівненська область.  

4) Надання благодійної допомоги Київській міській клінічній лікарні № 12 – 

медичне обладнання, медичні матеріали. 

5) Надання благодійної допомоги Київській міській клінічній лікарні № 3 – 

медпрепарат стетоскоп. 

1) – 28 555,00 грн. 

 

2) – 18 867,72 грн. 

 

3) – 7 362,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) – 3 285,00 грн. 

 
5) – 3 892,80 грн. 

3. Екологія 

Загальна сума: 

101 869,70 грн. 

1) Назва проекту: «Врятуй озеро!». Мета проекту: очищення та відновлення 

екосистеми озера «Лебедине» між просп. Бажана та вул. Драгоманова, м. Київ. 

Благоустрій прилеглої території озера з залученням до цього процесу максимальної 

кількості мешканців масиву, проведення заходу по зарибленню озера. Привернути 

увагу суспільства до проблеми нестачі чистої води, погіршення екосистеми 

київських озер, яка у найближчому майбутньому може перерости в  екокатастрофу. 

2) Назва проекту: «Живи екологічно!». Партнер проекту компанія  «ТОЙОТА –

Украєна». Мета проекту: щороку в усіх містах України вирубуються тисячі 

дорослих та здорових дерев заради будівництва бізнес-центрів, будинків, 

супермаркетів. Незаасфальтованими залишились хіба що дитячі пісочниці у 

дворах. Міжнародний Благодійний Фонд «Україно! Я за тебе!» намагається 

виправити ситуацію шляхом відновлення зелених насаджень в Києві та Україні. 19 

жовтня 2011 року у м. Києві за адресою: проспект Московський, 24-Б була 

1) - 840,00 грн. 

 

 

 

 

 

2) – 101 029,70 грн. 



організована акція посадки 200 садженців дерев та кущів із запрошенням ЗМІ. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти адресної допомоги  

. 

Загальна сума: 

 

11 058,60 грн. 

 

1) Благодійна акція Першого українського DrumSTRONG -  привернути увагу 

громадськості до проблем онкологічних захворювань серед дітей та зібрати кошти 

на лікування дворічного Владика Горголи, м. Лубни, якому поставлено діагноз 

гострий лімфобласний лейкоз. Перший український DrumSTRONG – це частина 

міжнародного руху, що існує вже чотири роки і використовує універсальну мову 

ритму для боротьби із раком. В Україні проект стартував за підтримки 

Міжнародного благодійного фонду «Україно! Я за тебе!» та компанії «Юритмікс».  

2) В рамках проекту МГО « Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму - «Дитина 

з майбутнім» благодійна допомога Варюхно Олексію за перебування в 

спецзакладі – Навчально-виховне об’єднання «Перлина» для дітей хворих на 

аутизм, м. Київ 

1) - 9 758,60 грн. 

 

 

 

 

 

 

2) - 1 300,00 грн. 

 

  По проектам: 919 472,44 грн.  
Матеріальна допомога: 123 981,16 грн. 

Загальна сума за весь період: 1 043 453,60 грн. 

 

 

:  



 

 

Фінансовий звіт Міжнародного благодійного фонду "Україно! Я за тебе!" за 2011 рік 
  

            
гривня 

 

                січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень ВСЬОГО 

НАДХОДЖЕННЯ 16574,56 73296,34 425176,6 4495,16 12771,67 30434,68 23681,07 98309,82 31199,63 155453,75 51272,29 73328,18 995993,72 

ВИДАТКИ 43426,03 37986,17 71192,92 2428,51 12525,37 252069,7 81152,36 212844,3 44421,5 110549,71 4451 166582,7 1039630,37 

                            

НАДХОДЖЕННЯ 16574,56 73296,34 425176,6 4495,16 12771,67 30434,68 23681,07 98309,82 31199,63 155453,75 51272,29 73328,18 995993,72 

Благодійна допомога  16195 72790,2 424792 3100 10448 29170 22712 98087 31100 155407,26 50527,8 73328,18 987657,44 

Пасівні доходи 379,56 506,14 384,57 1395,16 2323,67 1264,68 969,07 222,82 99,63 46,49 744,49 0 8336,28 

Надходження (у 
натуральній формі)                           

                            

ВИДАТКИ (у грошовій 
формі) 34064 35071,2 56647,6 0 2307,36 244480,6 73738,17 159511,1 44400 104657,7 4125 158912,9 917915,64 

Адміністративні 
видатки 9362,03 2914,97 14545,32 2428,51 10218,01 7589,17 7414,19 53333,22 21,5 5892,01 326 7669,8 121714,73 

 


