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

за 2013 рік 
 № п/п Напрямок Проекти Витрати 

1. Дитячі будинки, 

Інтернати та спортивні 

школи 

 

 

 

 

 

Всього за рік: 

691 541,82 грн. 

 

1) Закінчення проекту «Дітям – безпечну воду!»,  Ладижинський дитячий 

будинок, Тростянецький район, Вінницька область, смт. Ладижин, вул. Троянди, 1. 

2) Проект «Подаруй дитині любов!»: допомога Пугачівському дитячому 

будинку-інтернату для дітей з глибокою розумовою відсталістю в с. Березневе, 

Коростенського району, Житомирської області в придбанні будівельних матеріалів, 

електротоварів; ремонтні роботи.   

3) Проект «Майбутнє – дітям!». Для Ладижинського дитячого будинку, 

Тростянецький район, Вінницька область, смт. Ладижин, вул. Троянди, 1, 

придбано металеві конструкції. 

4) Проект «Зігріємо дитинство турботою!». Центру соц.-псих. реабілітації 

«Мрія Переясловщини» в с. Циблі, Переяслов-Хмельницький район, Київська 

область, надано благодійну матеріальну допомогу у вигляді газонокосилки. 

5) Продовження проекту «Майбутнє – дітям!». Ладижинський дитячий будинок, 

Тростянецький район, Вінницька область, смт. Ладижин, вул. Троянди, 1. 

Придбано будівельні матеріали, металеві конструкції, проведено ремонтні роботи, 

виготовлено кухню. 

6) Проект «Здоровй діти!». Організація активного відпочинку дітей на базі 

відпочинку «Лісова казка» в смт. Ракитне  Київської області; послуги тимчасового 

проживання. 

7) Продовження проекту  «Майбутнє – дітям!». Ладижинський дитячий 

будинок, Тростянецький р-н, Вінницька область, смт. Ладижин, вул. Троянди, 1. 

Надана допомога: монтаж тротуарної плитки, виготовленння та встоновлення 

кухні, поручнів, передано телевізори, підгузники, подушки, матраци.    

Надано матеріальну допомогу, а саме: фланель - 420м, відро з кришкою - 10 шт., 

дермантин на ткан.основі - 2 рулона, комп’ютери б/у - 7 шт., кастрюля - 10 шт., 

пелюшки; підгузники для дорослих,  дітей, немовлят - 12 уп.; трави та медичні 

препарати, одеський сік  - 567 уп. .                                   

1) - 55 185,84 грн. 

 

2) – 39 272,73 грн. 
 

 

 

3) - 9 592,00 грн. 

  

 

4) -  3 100,00 грн. (мат.доп.) 

 

 

5) – 393 701,00 грн. 

 

 

 

6)  - 13 000,00 грн. 

 

 

7) – 109 755,69 грн.  

 

 

 

 

Всього надано матеріальну 

допомогу на суму:  

     - 67 934,56 грн. 

2. Дитячі лікарні, 

 пологові будинки,  

медичні заклади, медичні 

центри та онкологічні 

заклади 

 

 

Всього за рік: 

102 944,76 грн. 

 

1) Надання благодійної допомоги Київській міській клінічній лікарні № 10 для 

відділення хірургії – «101,447 панель для ніг, вставка». 

2) Назва проекту: "Допоможи почути світ!". Мета проекту: збір коштів на 

придбання і передачу Київському міському пологовому будинку № 3 

портативного скринингового аудіометра - апарату AccuScreen TE (Данія) для 

реєстрації отоакустичної емісії. Прилад дозволяє виявляти порушення слуху у 

новороджених немовлят на  2-й - 3-й день життя і своєчасно надати допомогу 

таким дітям відновлюючи слух. 

3) Проект «Майбутнє–дітям!», надання благодійної допомоги дитячому 

відділенню лікарні № 9 Подільського району м. Києва: закупівля будівельних 

матеріалів, ліноліуму, проведення сантехнічних та ремонтних робіт. 

1) - 10 000,00 грн. 

 

2) - 63 000,00 грн. 

 

 

 

 

 

3) - 29 944,76 грн. 

 

3. Екологія 1) Екологічний проект «Озеленимо Планету разом!» - висадка дерев на землях 1) – 217 770,00 грн. 



 

Всього за рік: 

585 554,69 грн. 

Жовківського лісгоспу. В рамках проекту: акції, програми, участь волонтерів. 

Організація та проведення екологічного заходу: створення захисних насаджень, 

висадка садженців червоного дуба. 

2) В рамках проекту «Озеленимо Планету разом!» проведення акції – висадка 

клумби у парку ім.Т.Г.Шевченка м. Києва с участю волонтерів, мешканців міста, 

дітей. 

3) Проведення акції «Місто – наш дім! Зробимо його красивим!». В м. Києві, по 

вул. Хрещатик, на схилі біля ст.м. Хрещатик висаджено квіткову клумбу. 

4)  Екологічна акція зариблення  малька товстолоба та амура. 

5) Проведення акції «Купив авто? Посади дерево!» - висадка парку садових 

культур: садженцв сакури та інш. дерев, рослин, кущів, оформлення декоративної 

річки із щебню.  

6) Екологічний проект «Я – за чисте місто!» - облаштування парку «Нивки» в м. 

Києві: встановлення композитної садово-паркової лави, вуличних урн; монтаж 

вуличних тренажерів. 

Надана благодійна матеріальна допомога у вигляді спортивного обладнання. 

 

 

 

2) – 52 549,13 грн. 

 

 

3) – 32 772,00 грн. 

 

4) – 10 400,00 грн. 

5)- 193 987,41 грн. 

 

 

6) - 64 330,00 грн. 

 

 

мат.доп. 13 746,15 грн. 

4. Адресна допомога  

 

Всього за рік: 

54 178,00 грн. 

 

1) Благодійна акція – допомога Головіній Людмилі Ігорівні на проведення 

операції. Співучасть - Українська Біржа Благодійності. 

2) Проект «Ціна порятунку Яни» щодо надання адресної благодійної допомоги 

Тимчишиній Яні, яка хворіє на загальний веріабельний імунодефіцит у вигляді 

хронічного мононукліозу ЕВV – онкології з гренуметозним лімфоденігом. 

Придбання медичних препаратів. Співучасть - Українська Біржа Благодійності. 

3) Благодійна допомога медпрепаратами Чепурній В.П. 

4) При сприянні МБФ «Українська Біржа Благодійності» проект «Піднімемо Колю 

з інвалідного візка!» - надання  благодійної допомоги 12-річному Миколі Туру 

для проходження курсу лікування, в  2 роки йому поставили діагноз: ДЦП - нижній 

спастичний парез. 

5) При сприянні МБФ «Українська Біржа Благодійності» проект «Подаруйте 

життя без болю» - надання благодійної допомоги для оплати курсу лікування 

(медичний препарат р-н Хумира Адалимумаб)  24-річного хлопця з Закарпаття 

Василя Диковця, який страждає на хворобу Бехтерева, діагноз: Анкілозуючий 

спондилоартрит. 

6) Продовження проекту «Ціна порятунку Яни: 2 етап зборів», купівля медичних 

препаратів для Тимчишиної Яни. 

1) – 10 000,00 грн. 

 

2) - 9 750,00 грн. 

 

 

 

3) – 680,00 грн. 

4) примітка- проект 

продовжиться навесні 2014 р. 

 

 

5) – 13 988,00 грн. 

 

 

 

 

6) - 19 760,00 грн. 

5. Допомога людям 

похилого віку 

Загальна сума мат.доп.: 

24 116,57 грн. 

1) Продовження проекту «Надія є!». Мета проекту: підтримка людей, які 

проживають у «Будинку ветеранів сцени ім. Н. М. Ужвій», Пуща Водиця, 

м. Київ. Надання матеріальної допомоги: ліки, одяг, посуд, книги, миюча машина, 

холодильник. 

1) - 24 116,57 грн. (мат.доп.) 

  По проектам: 1 349 438,56грн.; 

мат.допомога: 108 897,28 грн. 

Загальна сума за весь період: 1458345,84 грн. 

 

                                                    



 

 

Фінансовий звіт Міжнародного благодійного фонду "Україно! Я за тебе!" за 2013 рік 
  

            
гривня 

 

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

НАДХОДЖЕННЯ 230404,28 37069,8 49980 503487,3 84621,75 18207,69 95658,12 4055 85064,63 212498,6 5343,17 78272,52 1404662,83 

ВИДАТКИ 176640,44 11446 66695,97 142780,7 240220 173040,5 148103,8 7965,76 22394,06 286627,8 26092,3 131191,8 1433199,2 

                            

НАДХОДЖЕННЯ 230404,28 37069,8 49980 503487,3 84621,75 18207,69 95658,12 4055 85064,63 212498,6 5343,17 78272,52 1404662,83 

Благодійна допомога  229295 35969 49980 501738,5 80190 18207,69 91738,35 4055 82550 211620 4350 77714,7 1387408,24 

Пасівні доходи 1109,28 1100,8 0 1748,81 4431,75 0 3919,77 0 2514,63 878,56 993,17 557,82 17254,59 

Надходження (у 
натуральній формі)                           

                            

ВИДАТКИ (у грошовій 
формі) 168485,74 10000 59750 136477,1 234612,4 167441,5 140906 0 13988 280342,4 19091,25 118344,2 1349438,56 

Адміністративні 
видатки 8154,7 1446 6945,97 6303,59 5607,6 5599,02 7197,82 7965,76 8406,06 6285,43 7001,05 12847,64 83760,64 

                                                     


