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був ювілейним. Десять років бла-
годійної діяльності – це не лише 
безліч акцій та подій, а також - 
докладання чималих зусиль, щоб 
культура благодійництва стала 
потужним засобом розвитку гро-
мади, а прагнення безкорисли-
вої допомоги було нормою, а не 
тимчасовою модою. Успіхи Фон-
ду були б не можливими без ва-
шої, херсонці,  довіри. Дякуємо 
всім, хто зробив свій посильний 
внесок у починання та ініціативи 
“Захисту”. 

Завдяки підтримці Європей-
ського Союзу, Канадсько-україн-
ського фонда  “Демократія, інсти-
туція і практика”, Посольства Ка-
нади та Фонда громадських сво-
бод, Координатора проектів ОБСЄ 
в Україні та Міністерства закор-
донних справ Данії, Глобального 
фонда WINGS (The Global Fund for 
Community Foundations), Фонду 
ім. Ч.С.Мотта та ІСАР “Єднання” 
за десять років вдалося залучити 
чималі соціальні інвестиції в ре-
гіон та довести, що громадянське 
суспільство не стоїть осторонь роз-
витку рідного краю. 

У 2007 році Фонд визнано пе-
реможцем Національного конкур-

су “Благодійник року”  у номіна-
ції  “Благодійник року в Херсон-
ській області”, з 2012 року Фонд 
– оператор благодійної допомоги 
Української біржі благодійності, 
у 2013 році Фонд став переможцем 
регіонального туру Національного 
конкурсу “Благодійна Україна”. 

Ювілейний, 2013-й рік став ро-
ком чергових здобутків, цікавих 
проектів та акцій,  які були і ре-
зонансними, і результативними 
тільки тому, що були підтримані 
вами, шановні земляки. 

Сповідуючи принципи прозо-
рості та відкритості, фонд громади 
Херсона “Захист” презентує річ-
ний звіт про свою діяльність.

За підтримки Глобального фон-
ду WINGS протягом 2009 року “За-
хист”, який на той час працював 
як традиційний благодійний фонд,  
здійснив переформатування та пе-
рехід на принципи роботи фондів 
громад. Працює як фонд громади 
міста Херсон з 2010 року. 

З 2012 року за підтримки ІСАР 
“Єднання” та фонду ім. Ч.С.Мотта 
Фонд цілеспрямовано працює над 
своїм організаційним розвитком, 
посиленням прозорості та підзвіт-
ності як основними чинниками фор-
мування довіри населення та акти-
візації його на спільне вирішення 
місцевих проблем. 

ЗВІТ

 � Нам – 10 років!

Про фонд

Організаційна  
самОстійність
За  Фондом  не  стоять  будь-
які  впливові державні чиновники, 
фінансово-промислові, або комерційні  
структури . Втім,  це не  виключає 
співпраці  з  ними  на  благо соціального  
захисту населення. Фонд  не  віддає  
перевагу будь-кому,  керуючись  гуман-
ним закликом “Давайте  творити  добро  
разом!”  
Діяльність Фонду забезпечується 
виключно за рахунок пожертв 
підприємств, організацій, установ та 
приватних  осіб через їх широке залу-
чення до вирішення проблем громади. 
Правління Фонду стоїть на позиціях то-
го, що велику роль у вирішенні  цих  про-
блем відіграє не  гуманітарна допомога, 
що культивує в народі  утриманські  
настрої, а  мобілізація ресурсів громади.

місія фОнду
Покращення якості життя громади міста 
Херсон через заохочення місцевого 
бізнесу та  громадян до участі у благо-
дійній діяльності,  ґрантова підтримка 
місцевих громадських ініціатив, про-
сування громадянської участі.

напрямки діяльнОсті
• Розвиток територіальної громади на 
основі широкої участі громадян.
• Просування прав дітей.
• Участь громадськості та просування 
механізмів місцевої демократії.
• Розвиток благодійності. 

тематика прОграм 
фОнду:
• Місто, в якому жити комфортно
• Благополуччя дітей
• Чуття єдиної громади
• Культура благодійності

генеральний директор ВАТ 
«Херсонський облрембуттрест»

«Якщо кожен, хто може, надасть допо-
могу хоча б одному нужденному , життя 
стане набагато кращим»

керуюча справами, секретар ви-
конавчого комітету Дніпровської 
районної у місті Херсоні ради

«Працювати із незахищеними 
верствами населення - це не 

просто співпереживати, але й брати на себе 
відповідальність за розв’язання їх проблем.»

«Зміни – мій головний мотив у роботі Фонду. 
Поступальні, може не швидкі, але прозорі і від-
криті, ті, що здатні змінювати світ навколо».

директор херсонської філії  
компанії  «Інтер атлетика»

«Для мене можливість допомагати ін-
шим людям – це спосіб зробити наш світ 

кращим та досконалішим»

заступник директора обласної біблі-
отеки для юнацтва ім.Б.Лавреньова

«На мою думку, там, де є співчуття 
до чужої біди і бажання змінити світ 
на краще, і починається справжня 

благодійність.»

«Є багато заручників долі, особливо се-
ред дітей. Допомогти їм треба. А зро-
бити цю допомогу дійсно вагомою 

можна тільки об’єднавши зусилля»

заступник голови ХОО ВГО «Дія», 
приватний підприємець

«Я у фонді з перших днів. Й без цієї ді-
яльності себе вже не уявляю »

генеральний директор ТОВ Тор-
говий дім «Маркет-груп-Херсон», 
депутат Херсонської обласної ради

«Людина на те й людина, щоб до-
помагати. А благодійність — це не 

тільки гроші, але й особиста участь»

«Я відчуваю, що потрібна 
оточуючим, а це — головний стимул»

приватний підприємець

«Небайдужість. Це вона надихає 
мене робити добро.»

«Людина, в якої є серце, ніколи не 
переступить через чужу біду, бо її 
Бог - це її совість»

голова наглядової ради ПАТ «Херсон-
ській універмаг», депутат Херсонської 
міської ради  

«Завляки фонду ми вперше 
об’єдналися не заради політики або бізнесу, а задля 
допомоги. В першу чергу  - дітям, втім як і собі – по-
бачити цей світ чистішим та світлішим»

Настоятель Храму Святої Тройці ,
 протоієрей

«Та не збідніє рука, що дає!»

Сілюкова окСана 
олекСандрівна 
приватний підприємець

«Будь яка добра справа несе винаго-
роду насамперед самому собі»

Сіроштан Микола 
ГриГорович
директор ПФ „Техно Пак”

«Фонду вже 10 років, і це гово-
рить само за себе. Ми– команда 
однодумців, й є задоволення, що 

об’єдналися не дарма»

тютюник лариСа Михайлівна 

«Я хочу, щоб до людей повернулася 
Віра в те, що Добро ще зберіглося у 

цьому прагматичному світі»

херувіМов артур 
володиМирович

«Благодійність вважаю абсолютно 
природньою  для себе справою»

Ті, хто пріймає рішення
Фонд “Захист”  має свої керівні органи, до яких кожні два роки обираються авторитетні, знані люди міста, пред-
ставники різних прошарків громади. Сьогодні у складі правління та наглядової ради 13 представників місцевого 
бізнесу, 3 лидера громадських організацій, 2 представника місцевих ЗМІ, 1 – від закладів культури, 1 - від влади, 1 
представник  Української православної церкви Київського патріархату.

Фонд засновано у березні 2003 
року групою активістів неурядо-
вих організацій та представників 
місцевого бізнесу, які сповідують 

принцип соціальної відповідальності. 

Правління: 

БерГарт іГор володиМирович

драчук наталія юріївна

ЄліГулашвілі МакСиМ 
СерГійович

Журавльова тетяна 
володиМирівна

іГнатова тетяна ФедорівнакурдиновСька
Світлана  анатоліївна
засновник мережі магазинів  «Карандаш»

котляр надія іванівна

Маркелія Єліко руСланівна

МаруСенко тетяна іванівна

нечипуренко олена 
Миколаївна,

полівко олекСандр 
леонідович

Сидоренко ЄвГен 
ваСильович

ГраБар юрій ГриГорович

генеральний директор 
АТЗТ«Южспецгідрокомплект»

лариса польська,
голова правління хоБФ «Захист»

Сандик олекСандр БориСович

ЗуБко юрій володиМирович

курдиновСький  СерГій  
вадиМович

голова Наглядової ради фонду «За-
хист», генеральний директор ВАТ „Про-
ектно-будівельна фірма „Херсонбуд”

начальник Херсонського 
відділення «City Commerce Bank»

засновник мережі магазинів «Карандаш»

«Фонд працює відкрито, прозоро й підзвіт-
но.Так і повинно бути, щоб люди довіряли»

«Благодійністю займаюся вже багато ро-
ків , але тільки після  об’єднання у фонді 
відчув її справжню результативність»

«Діла нашого фонду говорять самі за 
себе! Хотілося б, щоб до фонду при-
єднувалося  більше бізнесменів, адже 

разом можна зробити для нашого міста ще більше»

Наглядова рада: 

Успішні усторії - 2013

У сім’ї Світлани З. з смт.Ан-
тонівка – шість дітей, які є її єди-
ною надією та опорою. Утримува-
ти таку сім’ю одній на зарплату 
прибиральниці – дуже непросто, 
й  тому про мрію дітей мати в домі 
телевізор й мови не могло бути. 
Телевізора  в родині з шістьма ді-
тьми не було НІКОЛИ!!! Нездій-
снена здавалося б мрія все ж-таки 
здійснилася: до Різдва Фонд при-
віз прямо додому дітям телевізор 
«Honda HD 241”. Щастю та захо-
пленню не було кінця!

Багатодітна родина Вікторії 
С. мешкає у с.Киндійка у старень-
кому навпівзруйнованому будин-
ку, де зберіглася лише одна кім-

натка. Мама з Костиком-першо-
класником та трирічною Лілею 
ночують  в одному ліжку, а поруч 
у колисці –  Іллюшка, якому тіль-
ки один рік. І мрія у найстаршого 
шестирічного Кості – ані мобіль-
ний, ані комп’ютер або якась су-
часна іграшка, а мрія зовсім про-
ста – мати своє власне нормальне 
ліжко!.. Мрія здійснилася – під 
Різдво Фонд привіз Костикові но-
вий дуже зручний двоспальний 
диван.

В родині Д., що мешкає в 
с.Комишани, протягом двох ро-
ків сталося непоправне – у 2011-
му пішов з життя тато, у 2012-
му – мама ...Школярі Аня, Віра 
та Павло лишилися сам на сам у 
старому напівзруйнованому  бу-
динку, який давно потребував ре-
монту, адже  всі кошти уходили 
на лікування батьків. На допо-
могу сиротам прийшли сусіди – 
родина Луньових , які допома-
гали й при житті батьків. Дітей 

 � Акція «Мрії збуваються»

Другий рік поспіль  під ново-
річні свята за дорученням до-
нецької фірми “Электросвет” 
(керівник М.І.Брижак)  Фонд 

розшукував дітей, що опинилися в 
складних життєвих обставинах. Але 
це зовсім не означає, що вони не 
мріють.  Їх мрії здійснилися! Ось ці 
різдвяні історії:

продовження на наступній сторінці

керівник прес-клубу газети «Новий день»

президент Херсонської обласної 
молодіжної громадської організації 
«Молодіжний центр регіонального 
розвитку»

приватний підприємець, депутат Херсон-
ської міської ради, голова Херсонського 
грузинського культурного об’єднання «Ілорі»

директор ПП «Телерадіоорганиза-
ція «Булава», член Національної спілки 
журналістів України

За напрямком 
«Благополуччя дітей»



 Слова, які  стали так би мовити 
епіграфом до передпасхальної акції 
Фонду, яку ми назвали “Старості – в 
радість!”. 

Протягом місяця, з березня по кві-
тень, Фонд збирав в громаді гумані-
тарну допомогу для  людей похилого 
віку , які опинилися на старість  саме 
у таких соціальних закладах. Збира-
ли одяг, посуд, продукти харчування, 
засоби особистої гігієни тощо. Херсон-

ці активно підтримали цей проект, 
і за місяць було зібрано таку велику 
кількість допомоги, що її вистачило 
не тільки стареньким з хоспісу, але й 
бабусям та дідусям  Каховського гері-
атричного пансіонату та Херсонського 
психо-невралогічного дому-інтернату 
у Комишанах. 

Фонд дякує за небайдужість ко-
лективу ПрАТ “Круз” та заводу сухих 
будівельних сумішей  “ANSERGLOB” 
(керівник  Загребельна Ольга Павлів-
на), які збирали подарунки старень-
ким прямо на робочих місцях. Саме 
так робили  колективи Херсонського 
ліцею Херсонської облради,  обласної 
бібліотеки для юнацтва ім. Б. Лавре-
ньова, студенти  державного  аграрно-
го універсітету та ХДУ , ПП Гуськов , 

волонтерський  рух  “Власний вибір”, 
колектив ЗОШ №32. Здійснили по-
жертви  й окремі городяни - Пирожен-
ко Т.І. , Шаповалова І.М., М.Булат, 
Т.Глущенко, О.Демченко, Ірина, Світ-
лана і Володимир, які побажали ли-
шитися анонімними благодійниками. 

взяли під опіку, відремонту-
вали будинок, разом з дітьми зро-
били його комфортним. Діти – мо-
лодці: усі на доброму рахунку в 
школі, добре вчаться, ще й у гурт-
ках займаються... Єдине про що 
більш за все мріяли всі троє – мати 
комп’ютер, щоб не бігати по всьо-
му селу у пошуках, де можна зро-
бити складне завдання. До Різдва 
діти отримали такий бажаний но-
вий комп’ютер з монітором!

Богдан – один з сіми дітей в 
родині О. Він – особлива дитина: 
інвалід з дитинства. Але приклад 
життєлюбства, цілеспрямованос-
ті, стійкості надає не тільки в сво-
їй родині. Уявіть, він – перемо-
жець з настільного тенісу Всеу-

країнської спартакіади дітей-ін-
валідів “Повір у себе!”, а сьогодні 
– вже кандидат до збірної України! 
Найбільша мрія – отримати справ-
жню професійну ракетку, яка ко-
штує більш як тисячу гривень, що 
є неможливою сумою для багато-
дітної сім’ї! Ще й у Херсоні її ку-
пити неможливо, й тому ми шука-
ли таку ракетку по всій Україні, й 
знайшли аж у Львові.  Уявіть щас-
тя Богдана!

А ще 54 маленьких пацієнта 
єдиного в Україні реабілітаційного 
центру онкохворих дітей отримали 
на свята  великі фруктові набори.

Загальна сума подарунків за 
акцією “Мрії збуваються” склала 
більш  як десять тисяч гривень.

 До Дня Святого Миколая 
Фонд збирав фрукти та дитячі 
соки для маленьких пацієнтів 
гематологічного відділення об-
ласної дитячої клінічної лікар-
ні та міського і , до речі, єдиного 
в Україні центру реабілітації он-
кохворих дітей .  Заклик фонду  
“Захист” знайшов відгук в сер-
цях багатьох небайдужих людей, 
які приносили до Фонду вітамінні 
подарунки  хто пакетиками, а хто 
навіть ящиками. Загалом банк зі-
браних фруктів та соків виявився 
досить солідним: 112 кг. яблук, 
40 кг. гранат, 45 кг. цитрусових, 
96 пакетів соку!

Одночасно партнери фон-
ду – молодіжний проект “Неди-
тячі забавки”, учасники якого - 
міські молодіжні організації та 
волонтери факультету фізично-
го виховання ХДУ та колектив 
обласного художнього музею ім. 
О.О.Шовкуненка збирали для ді-
ток, які лікуються на стаціона-
рі, м’які та розвиваючі іграшки. 
Дуже зворушливою була пропо-
зиція від чудових жінок – Тетя-
ни Михальченко та Вікторії Сал-
міної, які виготовили власноруч 
симпатичні, теплі вітальні лис-
тівки з побажаннями: “Нехай твої 
мрії збуваються, як у казці!”

Тож у день Святого Миколая 
кожен з сорока онкохворих малю-
ків прямо у лікарні отримав пода-
рунок з побажаннями від херсон-
ців! А 50-ти дітям реабілітаційно-
го центру теж передано загалом 

20 кг. яблук, 10 кг. мандарин та 
25 кг.гранат. Більш як на тисячу 
гривень Фондом закуплений та 
переданий  реабілітаційному цен-
тру для онкохворих дітей   препа-
рат гропренозин. 

Акцію було вчасно завершено, 
а люди продовжували нести свої 
фруктові подарунки, тож  фонд 
“Захист”  ще й позапланово пере-
дав 43 кг. яблук и 10 кг. мандари-
нів  малечі  Херсонского обласно-
го центру соціальної реабілітації 
дітей-інвалидів.

ЗВІТ  � «Допоможи врятувати дитину!»

 � «Майстерня фантазерів»

Фонд “Захист” підтримує 
творчих дітей клубу “Фан-
тазери” вже не один рік.

 � «Фрукти – до дитячої онкології!»

За напрямком   «Чуття єдиної родини»

 � «Старості – в радість!»

 ЇЇ мета – збір благодійних по-
жертв на придбання вартісних ме-
дичних препаратів для онкохворих 
дітей. Вперше таку акцію музей та 
Фонд провели спільно у 2010-2011 
р.р. Тоді було зібрано 7400,00 грн. та 
на них передано хворим діткам такі 
необхідні ліки. Наступних два роки 
результатом була допомога від хер-
сонців на суми майже вісім з полови-
ною та у лютому 2013 року - майже 
тринадцять тисяч гривень!

У період з 18 грудня 2013 р. по 15 
лютого 2014 року у музеї будуть екс-

понуватися  цікаві виставки,  які за-
лучатимуть херсонців до музею. А ті 
в свою чергу зможуть взяти участь 
у акції, вкинувши до благодійних 
скриньок свою посильну пожертву. 
Завершення акції 15 лютого - зовсім 
не випадково, адже цей день визна-
чений міжнародною спільнотою як 
Всесвітний день онкохворої дитини. 
Наразі  у музеї  відкрито чотири екс-
позиції, дві з яких мають безпосеред-
нє відношення до самої акції – це ви-
ставка малюнків дітей- пацієнтів ге-
матологічного відділення обласної 
дитячої лікарні  “Пишу тобі, тому 
що вірю в чудеса!”.  Інша експози-
ція – це перша персональна виставка 
херсонської майстрині Ірини Сергеє-
вої   “Ляльковий вернісаж” -  вистав-
ка унікальних ляльок ручної роботи, 
які викликають і подив, і захоплен-

ня, і головне – теплий, добрий на-
стрій новорічних та різдвяних свят, 
коли дива трапляються, коли людям 
притаманне бажання робити добро!

Хочеться ще акцентувати: хер-
сонська  фармафірма “Медпрепара-
ти”  допомагає закупити дефіцитні 
ліки, шукаючи їх по всій Україні , 
та відпускають їх для акції без торгі-
вельних надбавок.

За ініціативою колективу об-
ласного художнього музею ім. 
О.О.Шовкуненка щорічно за 
підтримки Фонду "Захист" взимку 

проводиться міська благодійна акція "До-
поможи врятувати дитину!".

Саме під такою назвою 
10 днів у грудні тривала 
міська благодійна акція .

Коштів на платні гуртки у цих сі-
мей немає, навіть мольберти в май-
стерні - саморобні , виготовлені рука-
ми батьків. Батьки та керівник клубу 
Валентина Михайлівна Дунаєва від-
стояли права дітей на творче вихован-
ня та не допустили продажу цього ко-
мунального майна у центрі міста. Ме-
рія залишила за ними приміщення за 
умови, що батьки самі його відремон-
тують. До фонду “Захист” звернулася 
керівник клубу з проханням вряту-
вати приміщення від розрухи, яка з 
кожним роком стає все жахливішою, 
адже приміщення не ремонтувалося 
з радянських часів. Зрозуміло, що на 
ремонт приміщення потрібні чималі 
кошти, яких у “Фантазерів” не було. 
Тоді, у 2012–му,  питання стояло про 
хоча б косметичний ремонт, для яко-
го необхідно було сім тисяч гривень. 
Фонд “Захист” на Українській біржі 
благодійності, оператором якої він 
є по Херсонщині, виставив проект 
під назвою “Майстерня фантазерів”, 
де з серпня 2012р. по січень 2013р. 
були зібрані необхідні кошти. Але за 
ці півроку ціни на будівельні роботи 

та матеріали зросли. І знов довелося 
шукати вихід з ситуації. На допомогу 
прийшла громадськість Херсона, яка 
підтримала ініціативу Фонду й взяла 
участь у Благодійному балу, де збира-
лися пожертви на придбання апарату 
запаювання магістралей донорської 
крові для  центру крові. Грошей зі-
брали більше, ніж планувалося, тому 
різницю від зібраної суми учасники 
балу одностайно вирішили витрати-
ти на ремонт клубу дитячої творчості 
“Фантазери”. За ремонт приміщення 

взявся приватний підприємець Олек-
сандр Макаров, який заразився ду-
хом благодійництва і вийшов за межі 
узгодженого кошториса в розмірі сім-
надцять тисяч гривень, які витратив 
Фонд на цей проект, та  взяв на себе 
ще додаткові витрати на суму більш 
як вісім тисяч гривень! Таким чи-
ном загальний бюджет ремонту склав 
25195,00 грн. 

Подробиці на сайті
 https://ubb.org.ua/ru/project/440/

Вирішено було створити для 
дітей херсонського притулку уні-
кальну колекцію одягу, тому що 
діти, мають відчувати себе вихо-
ванцями закладу, який поважає 
їх гідність. 

Переконувати людей жертву-
вати було досить складно: протя-
гом півроку вдалося через Укра-
їнську біржу благодійності зібра-
ти  тільки п’ятнадцять  тисяч гри-
вень. Й невідомо, коли б вдалося 
зібрати всю суму, якби  не перемо-
жець програми «ШОУМАСТГОУ-
ОН» на Новому Каналі – відомий 
естрадний співак Олександр Кри-
вошапко, який віддав свій виграш 
у двадцять тисяч гривень саме на 

підтримку цієї ідеї фонду “Захист”.
Проект виконано – пошиті 20 

хлопчачих та 20 дівчачих унікаль-
них костюмів, у розробці дизайну 
яких брали участь и діти, і профе-
сійні дизайнери. Передані до при-
тулку також по сорок пар кімнат-
ного  та вуличного взуття , светрів 
та футболок. А ще Фонд надав при-
тулку  побутову хімію, засоби осо-
бистої гігієни для дітей, протипе-
дикульозні засоби. Крім матері-
альної допомоги, Фонд організував 
своїх волонтерів для роботи з дітка-
ми: з ними працює наш психолог, а 
студенти факультету фізичного ви-
ховання ХДУ проводять з ними за-
няття за програмою “Будь здоров!”. 

Загальний бюджет проекту 
склав 35302,00 грн. , витрати  у 
2013 році – 22000,00 грн. . 

Подробиці - на сайті 
https://ubb.org.ua/ru/project/55/ 

 � Завершення проекту   
«Гостинний дім, а не вбогий сиротинець»

У січні 2013-го Фонд завершив 
проект , унікальний за своєю 
ідеєю, можна сказати – піо-
нерський проект в Україні.

Для когось Бог – на небі, а для 
когось – у власному серці. І цей 
Бог в серці не дає опуститися 
нижче певного людського рівня... 

Він не дозволить вдарити ногою собаку, 
образити старого, погано відноситися 
до батьків...”(Євген Лєонов).

 � «Здай кров –врятуй життя!»

Ініціативу  ХДУ підтримала мо-
лодь аграрного та технічного універ-
ситетів. В результаті  40 студентів 
стали донорами крові  для  онкохво-
рих дітей. Висловлюємо повагу до мо-
лоді, яка віддала свою "краплю кро-
ві" хворим діткам, адже для них це 
не менш важливо, чим дорогі ліки. 
Допомога - бесцінна! 

Жодна людина не може передба-
чити своє майбутнє, і коли ми стика-
ємося із тією чи іншою проблемою, 
тільки тоді починаємо шукати мож-

ливості її вирішення. Тому заклика-
ємо всіх небайдужих взяти участь 
у відродженні традиції донорства в 
Херсоні. 

За телефоном  обласного Центру 
крові 42-03-72 можна отримати кон-
сультацію та призначити день особис-
тої благодійної акції.

За ініціативою студент-
ського волонтерського 
центру «Власний вибір» 
при ХДУ кожного року 

проводиться день до-
нора-студента, який було 
організовано й у листопаді  
цього року.



Саме на роботу з дівчатами на-
цілений проект Херсонської об-
ласної бібліотеки для юнацтва ім. 
Б.Лавреньова “Моє здоров’я — в 
моїх руках”, з яким вона стала пере-
можцем конкурсу проектів співпра-
ці бібліотек з місцевою громадою “Бі-
бліотеки і охорона здоров’я” . Про-
ект триватиме з грудня 2013 року по 
березень 2014 року. Фонд  “Захист” 
підтримав ініціативу та став офіцій-
ним партнером бібліотеки у здійсне-
ні проекту.  

Відтепер у  бібліотеці діятиме ін-
формаційний майданчик з питань 
охорони здоров’я жінок з доступом 
до Інтернет-ресурсів, лінією он-лайн-
консультування, відкритий для усі-
єї громади. 

У грудні 2013-го  у книгозбірні 
розпочав роботу дівочий клуб “Ка-
мея” для учениць Херсонського лі-
цею Херсонської обласної ради. Це ді-
вчата з сільських районів  області, які 
почали самостійне життя, адже зна-
ходження у ліцеї - цілодобове. Впро-
довж трьох місяців на них чекають 
зустрічі з медиками і психологами, 
вони будуть учасницями тренінгів з 
ІТ-технологій, практичних занять у 

недільній школі здоров’я, оволоді-
ють навичками фотозйомки, пілате-
су та основ самооборони. 

Фонд “Захист”  як фінансовий 
оператор проекту  вже у грудні пе-
редав до бібліотеки комплект муль-
тимедійного обладнання : проектор 
Epson EB-X18, фотоапарат Nikon 
D3100 18-55VR Kit та  экран Sopar 
New Spring. Загальна вартість  облад-
нання склала 8605,07 грн. 

 Десять років тому фонд “Захист” 
допоміг  таким сім’ям об’єднатися у 
клуб  матерів дітей-інвалідів “Сер-
це матері”, потім  було створено гро-
мадську організацію “За рівні мож-
ливості”. Вони вийшли за межі влас-
них домівок : у своєму клубі займа-
ються спортом, малюють, співають, 
танцюють! А в цьому році  створили 
унікальний театр дітей-інвалідів та 
їх батьків! 

Театр став переможцем конкур-
су “Православна ініціатива -2012”, 
який проводився координаційним 
комітетом з підтримки соціальних, 
освітніх, інформаційних, культур-
них ініціатив під патронатом Патрі-
арха Всієї Русі Кирила: отримана до-
помога на декорації, костюми, робо-
ту режисера... 

Але для повноцінних виїзних ви-
став, які плануються у дитячих ко-

лективах міста, потрібна була тех-
ніка: ноутбук з проектором та му-
зичний центр. На допомогу прий-
шов фонд “Захист” й у жовтні  роз-
почав реалізацію проекту “Театр ді-
тей-інвалідів. Шок?  Захоплення!”, 
який розмістив за Угодою з Україн-
ською біржею благодійності на їх веб-

ресурсі для збору он-лайн пожертв. У 
листопаді збір необхідних коштів у 
сумі 8109,00 грн. було завершено,  й 
в цьому ж місяці театр отримав таке 
бажане та очікуване мультимедійне 
обладнання. 

Подробиці на сайті 
https://ubb.org.ua/ru/project/736/

ЗВІТ

За напрямком «Місто, в якому жити комфортно»

 � Проект «Театр дітей-інвалідів. Шок?  Захоплення!»

 � Старт проекту «Моє здоров’я – в моїх руках»

 � «Посади свій платан на Суворова!»

Продовження на наступній сторінці

Проект “Крапля крові - крапля 
життя”,  метою якого був збір благо-
дійної допомоги на придбання апа-
рату герметичного запаювання кон-
тейнерів з донорською кров'ю, у чому 
гостро потребував обласний Центр 
служби крові, не залишив байдужи-
ми херсонців. 

Першими відгукнулися на наші 
прохання про допомогу  у проведен-
ні Благодійного Балу івент-агент-
ство “Карамель”,  Дім марочних ко-
ньяків  “Таврія”, акціонерне товари-
ство “Князя Трубецького”, Херсон-
ський суднобудівний завод,  ресто-
ран "Платон" і  київська компанія 
“Роял-груп”. Саме ці підприємства і 
сам фонд  “Захист” й забезпечили ви-
тратну частину балу так, щоб він став 
справжньою подією в місті.

   З чим стикалися? З невір'ям, що 
в Херсоні можливо провести бал на 
високому рівні. З недовірою, що зі-
брані кошти підуть не в кишені, а за 
призначенням.

    Сама програма викликала за-
хват у бувалих бізнесменів: бал був 
вишуканим та змістовним. Особли-

во цінним  було те, що всі учасники 
розважальної програми виступали на 
благодійних засадах: це  і студія баль-
ного танцю Ігоря та Ольги Бондарен-
ко, і відома естрадно-циркова студія 
“Джин рох”, і вокальний колектив 
ХГУ “Vox & Go”. Дебютантками бала 
стали юні моделі агентства “Catwalk 
models”, зробивши свій перший ви-
хід у світ і продемонструвавши дуже 
красиву колекцію вечірніх суконь. 

    Одним з інтригуючих і драйво-
вих частин бала був благодійний аук-
ціон робіт херсонських майстрів різ-
них жанрів: картина “Мороз і сонце” 
Оксани Оснач - члена Національної 
Спілки художників України, старто-
ву  ціну якої  було визначено в одну 
тисячу гривень, а продано картину за 
чотири тисячі! Інтерес учасників аук-
ціону викликали і авторські ляльки 
роботи нашої землячки Ірини Сергєє-
вої, пару яких у національних вбран-
нях було продано за сімсот гривень, а 
пару ведмедиків у бальних нарядах – 
майже за півтори тисячі. Виставлено 
було на аукціон й унікальний торт ро-
боти Тетяни Богун з логотипом бала, 

який фінішував з сумою в чотириста 
гривень, а букет з екзотичних кві-
тів роботи Світлани Кордяк (мага-
зин квітів “Жасмин” ) був проданий 
за півтисячі гривень. 

   Головні підсумки оповісти-
ли прямо на Балу - зібрано пожертв 
від реалізації благодійних квитків 
і проведеного аукціону - 61236,55 
грн.  при тому, що на придбання 
HEMATRON III необхідно було зі-
брати 54 тисячі грн.

Різницю від зібраної на балу суми 
учасниками було вирішено направи-
ти на ремонт кімнати школяра "Фан-
тазери", де займаються художньою 
творчістю діти з незабезпечених сі-
мей у приміщенні, яке не знало ре-
монту з радянських часів. 

Через тиждень після Балу апа-
рат герметичного запаювання донор-
ської крові HEMATRON III було Фон-
дом придбано та передано обласному 
центру служби крові, а у червні завер-
шено ремонт клубу дитячої творчості 
“Фантазери”.

Подробиці на сайті
 https://ubb.org.ua/ru/project/539/

 � Благодійний Бал відгримів, мету досягнуто!

Напевно, не було в Херсоні 
такої людини, яка б не знала, 
що в місті відбувався  Благо-
дійний Бал. Помітили тому, 

що інформаційна кампанія, яку 
проводили на благодійних засадах 
ХОДТРК «Скіфія», телеканали «Хер-
сон плюс», « ЯТБ » і « Твій плюс », 
радіо «Таврія», «Дніпро», «Шансон», 
«Наше радіо» та «Софія», була 
бесперецендентною. Десять біл-
бордів, встановлених рекламним 
агентством «Елвін» у вигляді благо-
дійного внеску в загальну справу, 
по-справжньому прикрасили місто.

Страшно,  неможливо собі уявити 
трагедію родин, де народжуєть-
ся дитина із синдромом Дауна. 
Таких в Херсоні чимало…

Збереження репродуктивного 
здоров'я населення  України 
сьогодні стає з урахуванням 
невтішної демографічної 

ситуації проблемою загально-
державною. Особливої уваги 
потребують дівчата-підлітки. 

Потрібно поступати примі-
ром так, як херсонці колективу 
кур’єрської служби “Адресат”, 
які не просто побачили  та усвідо-
мили, що місто втрачає алею пла-
танів, але й вирішили спробувати 
поновити її, піднявши для цього 
городян. Фонд “Захист” підтри-
мав цю ініціативу та взяв на себе 
організаційні клопоти. У листо-
паді відбулася міська громадська 
акція “Посади свій платан на Су-
ворова!”. Протягом тижня виса-
джувати саджанці платанів ви-

ходили представники колективів 
Херсонської митниці Міндоходів, 
системи аптек “Крок”, відділення 
“Ощадбанку Росії”, активісти гро-
мадських організацій, херсонсько-
го клубу волонтерів, представники 
козацтва та просто небайдужі хер-
сонці з дітьми. Посаджено 22 пла-
тани, а ще колектив планетарію 
висадив 7 кущів можжевельника 
козацького.

 З рахунку фонду витрачено на 
придбання саджанців 1414,00 грн., 
інші витрати покрила кур’єрська 
служба “Адресат” із  зібраних само-
стійно благодійних пожертв.

Платани висаджено, тепер за-
дача – зберегти їх. 

Ми любимо своє місто. Але 
говорити – замало, від цьо-
го нічого не змінюється.

Програми організаційного розвитку
Одним з найважливіших напрямків внутрішньої роботи Фонду є подальший 
організаційний розвиток. Допомогу у цьому професійному зростанні ми два 
роки отримуємо, навчаючись у Школі фондів громад, яку  запровадила в Україні 
громадська організація “Ініціативний центр сприяння активності та розвитку гро-
мадянського почину “Єднання” (ІСАР “Єднання” ) за підтримки фонду ім. Чарльза 
Стюарта Мотта. Завдяки цій програмі у 2013 році ми брали участь у П Форумі 
організаційного розвитку, переймали досвід фондів громад  у  Києві, Донецьку, 
Польщі, Чехії та Словаччині, отримали нову комп’ютерну та розмножувальну 
техніку, видали кишенькові календарики та надрукували річний звіт. На ці цілі фонд 
отримав у 2013 році зовнішню фінансову підтримку  у сумі  51118,94 гривень. В 
кінці року підписано Меморандум про співпрацю з ІСАР “Єднання” на 2014 рік. Тож 
роботу з організаційного розвитку буде продовжено. Вдосконаюємося.

Міжнародні донори: Фонд 
Ч.С.Мотта, ІСАР “Єднання”, Рада 
міжнародних наукових досліджень 
та обмінів IREX.

Підприємства, організації: ПАТ 
“City Commerce Bank”, Друге хер-
сонське відділення “Ощадбанку Ро-
сії”, Дім марочних коньяків “Тав-
рія”, акціонерне товариство “Кня-
зя Трубецького”, Херсонський суд-
нобудівний завод, завод будівель-
ний сумішей “ANSERGLOB”, ПрАТ 
“Круз”, ТОВ “Дунапак Таврія”, 
МЧП “Опал”, охоронне агентство 
“Арсенал-С”, івент-агенство “Ка-
рамель”,  рекламні агентства “Ел-
він” та “Еволюція”, мережа мага-
зинів “Карандаш”, “KARE”, “Інтер-
атлетика” та “Жасмін”, ТОВ Тор-
говий дім “Маркет-груп-Херсон”, 
ресторан “Платон”, система еко-
ном-аптек “Медпрепарати”, ТОВ 
“Екомед”, система аптек  “Крок”, 
кур’єрська служба “Адресат”, “Хер-
сон Таксі”, естрадно-циркова студія 
“Джин рох”, вокальний колектив 
ХДУ “Vox & Go”, модельне агент-
ство “Catwalk models”, ПП Гуськов,  
фірма “Бакмед” (м.Київ), магазини 
цифрових рішень “MOYO” (Київ), 
компанія “Роял-групп” (м.Київ), 
рекламне агентство “H-Media” 
(м.Київ),  фірма “Электромир” 
(м.Донецк), ПРУ АТ “Банк “Фінан-
си та кредит” (м.Миколаїв),

Друковані ЗМІ:  газети “Новий 
день” , “Вгору” , “Гривна”, “Таврій-
ський регіон”, “Рідне місто”, газета 
“День” (м.Київ), журнал “Контак-
ти” (м.Київ)

Сайти: “Захист”, “Херсонська 
правда”, “Добродар”, “Бюро добрых 
услуг”, “Херсонці”, “Херсонские 
вести”, “Таврия NEWS”, “Херсон 

News”, “RegioNews”, “Херсон он-
лайн”, “Постфактум”, “Політич-
на Херсонщина”, “Херсонщина за 
день”, “ПІК”, “Час Пик”, “Вгору”, 
“Херсонські вісті”, “Херсон. Гро-
мада. Ініціатива”, “Мост”, “0552.
ua”, “Херсон”, “Херсонское обозре-
ние”, “Обоз”, “Громадська інформа-
ційна служба Херсонщини”, “Хер-
сонщина”, “Херсонський держав-
ний університет”, “Новости мета”, 
“Медицинский вестник Украины”, 
“Українська біржа благодійності”, 
“Асоціація благодійників України”

Радіо: Обласне радіо,  “Таврія”, 
“Софія”, “Дніпро”, “Шансон”, 
“Наше радіо” 

ТРК: ХОДТРК “Скіфія”, ТВО 
“Ранок”, “Херсон-плюс”, “ЯТБ”, 
“Твій плюс”, Новий Канал (Укра-
їна)

Інститути громадянського сус-
пільства  та ініціативні групи: Сту-
дентський  волонтерський рух  
“Власний вибір” при ХДУ, благо-
дійний фонд “Об’єднання”, Клуб 
активного відпочинку “Адреналін”, 
молодіжне об’єднання “Креатив-
на молодь”, молодіжна організація 
“Я валяюсь”, громадські організа-
ції “Дія” та “Нова генерація”, Клуб 
херсонських волонтерів,  “Фести-
вальний центр “Камалія”, ХОБФ 
“Мангуст”, УСВА,  Храм Святої 
Тройці

Державні установи: виконком 
Дніпровської районної у м.Херсоні 
ради, Херсонська гімназія №3, об-
ласна бібліотека для юнацтва ім. 
Б.Лавреньова, обласна дитяча бі-
бліотека, Херсонський обласний ху-
дожній музей ім.О.О. Шовкуненка, 
студенти ХНТУ, ХДАУ та ХДУ, ко-
лектив Херсонського ліцею Херсон-
ської облради, ЗОШ №32, Херсон-
ський професійний ліцей зв’язку та 
поліграфії, , ХОО ВППО ДПС

 � Працюємо прозоро,  
тож благодійників більшає!
Програми фонду у 2013 році 
підтримали :



та поліграфії, , ХОО ВППО ДПС
Пожертви сімей та громадян:  

Альтхауз В.О., Арбузов А.Б.,  Ас-
молков О.І., Бабій Н.А., Багненко 
Ю.Б., Барановська В.В, Бас О., Без-
коровайна О.Д.,  Бергард І.В.,   Бе-
режна З.Я.,  Беспалько О.В., ,  Бже-
зицький І.В., Бичковський Ю.О.,  
Богун Т.,  Боровик Ю.О.,   Брегеда 
В.І., Будяк Л., Булат М.О,  Буцева 
К.О., Ваіров Р.О., Варущик Т.Л.,  
Васильєв Є.Ю., Вельдбехт А.О., Ві-
кторія Н.,Вибранський В.В., родина 
Василенко, Гірная Г.А., Глущенко 
Т., Горбенко С.А., Грабар Ю.Г., Гуд-
кова О.В.,    Гурківський В.В.,  Гусак 
Г.В., Даниленко О.Ю., Даниленко 
О.Ю. ,  Демченко О., Диба Л.М., Ди-
байло В., Дмитренко Г.А.,Дмитро, 
Дмитрук Ю., Донскова І.Л., Драчук 
Н.Ю.,  Дрейзер А.П., Єрашов Є.О., 
Єрьоменко В.В., Журавльова Т.В., 
Загребельна О.П.,Зубко Ю.В., Іг-
натова Т.Ф., Качура Г.В., Ковален-
ко О.А., Ковальов Г.В., Ковтун І.І., 
Кожевніков Д.І., Колесніченко С.С., 
Колношенко С.С., Короленко В.М., 
Коротовських Г.А., Коротовських 
О.А., Костяк М.М., Котляр Н.І., Ко-
черженко М.В.,  Кривзун Т.М., Кри-
вошапко О. (відомий співак, пере-
можець програми “Шоумастгоуон” 
на Новому Каналі), Купрій В.О, Ку-
прій Н.В., Курдиновський С.В., Ла-
гутіна Г.Г., Лобода В.М., Магано-
ва Л.М.,  Макаров О.І., Малюга К., 
Мальцев У.В., Маркелія Е.Р., Мар-
кіна І.А., Марковецька О.А., Ма-
русенко Т.І., Медведєв Р.М.,  Мель-
ник М.М., Михальченко Т.А., Мо-
роз І.Ю., Нагорний А., Оленківська 
Л.П., Оніщенко В.І., Онищук С.К.,  
Оснач О.В., Парфьонова Г.В., Па-
щенко І.І., Підвисоцький В.Г., Пи-
роженко Т.І.,  Пляченко Т.В., По-
дгорна О., Поливко О.Л., Польська 
Л.М., Польська Ю.В., Петренко О., 
Пуговський М., Рибалко О.О., Риба-
чок С.А., Романій В.О.,Роменська 
Л.Ф., Ротова А.І., Сальміна В.М.,  
Сафронов А., Сальдо В.В., Серге-
єва І.М., Сємєнчев І.І., Сідоренко 

Є.В., Сілюкова О.О., Сіроштан М.Г,   
Скрипник К.А., Смолієнко О.М.,  
Солярчук О.С.,  Сперчун О.О., Теле-
гін І.Є., Теслюк Г.В., Телеховський 
В.В., Телеш О.С., Турковський В., 
Тютюник Л.М., Уваров Є., Умнова 
Т.Г., Херувімов А.В., Фєдосєєв І.Г., 
Цодрик О.О., Червона І.Ю., Чепу-
ренко А.,Чурбаков О.В., Шапова-
лова І.М., Штигар Н.С. та 42 ано-
німний благодійника, що надали 
допомогу через “Українську біржу 
благодійності” 

Безоплатні послуги та волон-
терська праця громадян Херсону 
: Аннєнкова Т.В., Антощук Ю.В., 
Баркар О.О., Башлаєва І.,  Безко-
ровайна О.Д.,  Бондаренко І. та О., 
Братченко Т.Г., Булах Д.І., Булюк 
В.В., Вельдбрехт А.О., Возалов-
ська Н.А., Вольштейн Л.М., Вус-
тянський М.А., Гладко П., Грин-
чук Л.О., Громадко В., Гурківський 
В.В., Десна І.В., Доценко А.В., Дя-
дів О., Дяченко В.В., Єлігулашві-
лі С.М., Жукова О.Г., Загальський 
О.М., Задніпряна В.С., Звягінцева 
А.С., Зосімова Л.В.,  Ігнатова Т.Ф., 
Ільїна О.А., Кірсанов С.Ф.,  Кова-
ленко І.І., Кожевніков Д.І,  Коза-
ченко Д.Ю., Козирев В., Кольцова 
Н.А., Кольцова О.С., Котляр Н.І., 
Кравець Н.М., Кравець О.М.,  Крей-
за Т., Кучерявий А.В, Лещук О.,І, 
Лисенко І., Малінська І.Г., Марач 
С., Марусенко Т.І., Маркітан І.Г., 
Мартинюк І.В., Мухригін Б.,  Не-
чипуренко О.М., Осадчий О., Осад-
ча М.В., Партико В.П., Польський 
В.Я., Плотніков О., Петренко О., 
Попов І.В.,Попов В.Ю., Пекеліс 
Ю., Подгайний М.М., Предченко 
В., Поліщук В.О., Пуляєва О.В., Ра-
чиба П., Ржевська Ю.О., Рибалко 
Д.В., Сальміна В.М., Самброс І.О., 
Сєдіна О.М., Сінаєв О.,Е., Славов 
В.В., Тільняк І.О., Тільняк А.О., 
Томенко  С.О., Філюшин В., Храм-
цова О.Ю., Чурбаков О.В., Шкіль-
нюк  О.О., Яковенко І.О., Якубен-
ко А.Ю., Яник А.Г., студенти вузів 
-  донори  крові (40 осіб)

ЗВІТ Фінансовий звіт за результатами діяльності
Проекти та програмна діяльність Сумма, грн

За напрямком медицина

Проект «Допоможи врятувати дитину» 13096,00

Проект «Крапля крові - крапля життя» 51000,00

Індивідуальна допомога  
на лікування Максима Чернявського

1385,00

Індивідуальна допомога  
на лікування Сергія Романовського

1331,00

Придбання та передача препарату гропринозин 
в центр реабілітації онкохворих дітей

1043,00

За напрямком культура

Проект «Майстерня «Фантазерів» 17000,00

Проект «Театр дітей-інвалідів. Шок? Захоплення!» 8109,00

Проект «Моє здоров’я - в моїх руках» 8605,00

Благодійний бал «Крапля крові - крапля життя» 19875,00

За напрямком соціальний захист

Проект «Мрії збуваються» 7141,00

Проект «Гостинний дім, а не вбогий сиротинець» 22000,00

Облаштування ігрового майданчика
 у Новокиївській школі-інтернат

1486,00

За напрямком екологія

Акція «Посади свій платан на суворова» 1414,00

Програми організаційного розвитку 39477,00

РАЗОМ 192962,00

Адміністративні витрати

Заробітна плата 20689,00

Податки 12847,00

Банківські послуги 469,00

Послуги пошти та зв’язку 2845,00

Виготовлення друкованої продукції 764,00

РАЗОМ 39334,00 
(12%)

Усьго витрат 232296,00

Залишок на кінець року 15556,41

Наші плани
У 2014 році Фонд планує провести вперше в 

Херсоні Благодійний Великодній ярмарок, до учас-
ті у якому  ми запрошуємо  народних майстрів з усі-
єї областіі, які, крім продажу своєї продукції, про-
водитимуть майстер-класи з виготовлення товарів 
народних ремесел. 50% від кожної проданої речі 
буде спрямовано на благодійні цілі. На прохання 
херсонців-учасників минулорічного Благодійного 
Балу планується його проведення й у цьому році. 

Буде продовжено програму “Допоможи вря-
тувати дитину”: 15 лютого ми публічно розпеча-
таємо благодійні скриньки, які наразі розміще-
но у залах Херсонського художнього музею ім. 
О.О.Шовкуненка та за вашою допомогою придбає-
мо для онкохворих дітей-пацієнтів гематологічного 
відділення обласної дитячої лікарні дороговартіс-
ні препарати. А у листопаді знов розпочнемо (цьо-
го року вже вп’яте) новий етап програми “Допомо-
жи врятувати дитину”.

В традиціях Фонду – підтримка громадських 
ініціатив самих херсонців. Навесні ми запропонує-
мо херсонцям долучитися до акції “Це – мій парк!” 
та разом оновимо улюблене місце відпочинку – 
парк ім.Леніна новими неординарними деревами.

Плануємо проведення конкурсу міні-грантів на 
підтримку місцевих ініціатив.

У вас є ідеї? Дзвоніть, пишіть, приходьте! 

 � Творимо зміни в громаді на 
краще разом! Ви – з нами?

Наша адреса та контакти:
м. Херсон, вул. Комунарів, 20, 
тел.(0552) 42-39-22, e-mail:XOBF@ukr.net

Детальніше про діяльність Фонду 
можна дізнатися з інтернет-ресурсів:
www.zahyst.ks.ua                                          
https://www.facebook.com/ZahystKherson?ref=hl
http://www.youtube.com/channel/
UCI8dB7aaHy9eWwf39fNaNDA

Якщо  маєте бажання допомогти  фінансово
Реквізити Фонду:
ХОБФ «Захист»
р\р № 260062190702, код 26347439,
ПАТ «Міський комерційний банк», МФО 339339
Безповоротня благодійна допомога

Точка розміщення Сумма 
(грн.)

На що витрачено

Обласний художній музей 
ім. О.О.Шовкуненка

9087,00 На придбання препаратів онкохворим за проектом 
«Домопожи врятувати дитину»

ПП «Арсенал» 2235,00 На проект «Допоможи врятувати дитину»

Магазин «Каре» 28,50 На проект «Допоможи врятувати дитину»

Професійний ліцей зв’язку та поліграфії 1099,00 На проект «Допоможи врятувати дитину»

Магазин «Інтер атлетика» 233,55 На проект «Допоможи врятувати дитину»

Магазин «Карандаш» 758,65 На проект «Крапля крові - крапля життя» 
«Допоможи врятувати дитину» (на 2014 рік)

Офіс «Фітопрепарати» 87,00 На проект «Допоможи врятувати дитину»

ПАТ «Міський комерційний банк» 53,90 На проект «Крапля крові - крапля життя»

2 волонтерські ярмарки в ХДУ 3323,50 На ігровий майданчик 
у Новокиївській школі-інтернат

Вуличні акції клубу херсонських волонтерів 1385,60 На допомогу у лікуванні Чернявського Максима

Обласна бібліотека 
для юнацтва ім. Б.Лавреньова

155,00 На проект 
«Театр дітей-інвалідів. Шок? Захоплення!»

Вуличні акції проекту «Недитячі забавки» 1608,00 На проект 
«Театр дітей-інвалідів. Шок? Захоплення!»

Магазин «Маркет-груп» 202,00 На проект «Допоможи врятувати дитину» (на 2014 рік)

«Херсон таксі» 186,00 На проект «Допоможи врятувати дитину»

Разом 20442,70492,00 грн. – залишок на розрахунковому рахунку, як нако-
пичення на проект «Допоможи врятувати дитину» - 2014 р.

 Звіт з інкасації благодійних скриньок 


