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ПРО ФОНД
Всеукраїнський благодійний фонд "Крона" працює з 2006

року. Ми - невелика команда професіоналів і велике коло
друзів: благодійників, волонтерів, які об'єднані спільними
цінностями і бажанням будувати таку країну, в якій ми всі
хочемо жити.

Партнерами фонду є більше 50-и бізнес-компаній, медіа,
фондів та неурядових організацій і тисячі людей.

НАШІ ЦІННОСТІ 

o Життя і здоров’я людей. Ми допомагаємо рятувати життя 
людей навіть у найскладніших випадках 

o Професійність та відповідальність

o Чесність. Ми не даємо пустих обіцянок, якщо не можемо 
зробити – говоримо про це 

o Найбільше користі на кожну вкладену гривню. Ми 
знаходимо найбільш ефективні рішення  

o Турбота про довкілля на роботі і в житті. Ми зеровейст
орієнтовані, любимо тварин, сортуємо відходи

o Надійне партнерство. Ми робимо більше, ніж обмежено 
часом і договорами. Ми швидко реагуємо на запити. Ми 
незалежні від олігархів і політиків. 

НАША МІСІЯ

Ми працюємо задля здоров'я і добробуту дітей,
збереження сімейного оточення, підвищення якості
медичної допомоги дітям. Фонд об’єднує ресурси і
вкладає їх у вирішення соціальних проблем.
З нами кожен, навіть навеликим внеском, може зробити
великі зміни.



ПРОГРАМИ ФОНДУ

«Жодних бар’єрів» - доступне інклюзивне середовище для

дітей з особливими потребами, засоби реабілітації, тренінги,

що допомагають вихованцям дитячих будинків підготуватись

і більш впевнено увійти в самостійне життя. Психологічна

допомога хворим і дітям з особливими потребами.

«Точка життя». Якщо дитяча хвороба піддається лікуванню, ми

мусимо зробити все, аби подолати її і зберегти життя. Фонд

допомагає медичним закладам впровадити в Україні сучасні

методи діагностики і лікування тяжких хвороб (обладнання,

матеріали, навчання лікарів).

Адресна допомога на лікування - ми купуємо ліки та

медичні засоби дітям з життєво небезпечними хворобами,

оплачуємо вартісне лікування, переважно хворим на рак

крові і ниркову недостатність.



12 040 дітей та дорослих 

отримали допомогу

430 фахівців пройшли навчання

37 лікарень отримали сучасне 

обладнання та матеріали

39 шкіл, реабілітаційних центрів 

запровадили нові соціальні послуги

79 НУО отримали гранти на 

реалізацію соціальних проектів

25 міст та селищ отримали ресурси 

для вирішення екологічних проблем

НАШІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 13 РОКІВ

У 2018 році ВБФ «Крона» пройшов
перевірку на відповідність
стандартам Прозорості і Порядності
згідно міжнародних критеріїв
International Committee on Fundraising
Organizations

НАДАНО ДОПОМОГИ:

З початку діяльності – 87,52 млн. грн

За 2018 рік – 18,24 млн. грн

За 2019 рік – 17,71 млн. грн.



НАШІ НАГОРОДИ

https://is.gd/lLlbjW
https://is.gd/lLlbjW


НАДХОДЖЕННЯ 15 797 197 ГРН.

Група компаній "НІКО" 1 133 000

Українська біржа благодійності 9 172 685

ТОВ «Баксалта Україна» 600 000

ТОВ  "ЕПАМ Системз" 81 000

ТОВ «Латебра»                                                        115 500

Представництво «Октафарма АГ» 818 536

Гранти на навчання лікарів 1 662 063

STICHTING KINDER KANKER 303 374

ТОВ «Солодощі Львівщини» 28 194

Інші компанії 61 400

Приватні пожертви в т.ч. он-лайн 1 712 446

NFC box, акції, пасивні доходи 109 000

ВИТРАТИ 17 711 689

Адресна допомога 9 731  927

Програма «Точка життя" 5 799 416

Проект «Жодних барє’рів» 326 713

Програма «Серцебиття" 289  010

Психологічна допомога 665 362

Добрий Pass 12 715

Адміністративні витрати
886 546

ФІНАНСИ 2019

адресна 
допомога

55%

Обладнання, 
лікарні

34%

адміністративні      
7%

соцзахист 
6%



ТОЧКА ЖИТТЯ

41,2 млн. грн. на розвиток медицини

28 лікарів пройшли навчання за підтримки

Фонду

37 лікарень отримали сучасне обладнання і

медичні матеріали.



ПРОЕКТ: ДІАГНОСТИКА
Результат лікування людини залежить від того, наскільки швидко

і точно проведені аналізи. Тому якісна діагностика десять років у

центрі уваги Фонду.

У 2009-му ми допомогли створити референс–лабораторію з

діагностики і типування донорів кісткового мозку в НДСЛ

«ОХМАТДИТ», де і зараз проводять тисячу досліджень щороку.

А в 2019-му ми підтримали нову діагностичну лабораторію для

дітей та дорослих у Київському обласному онкологічному

диспансері. Аналізи тут роблять високопрофесійні спеціалісти,

котрі володіють сучасними методиками згідно міжнародних

стандартів.

Першу цеглинку ми заклали завдяки батькам 11-річної Лізи

Карпенко. Ліза хворіла на рак крові, а лікування в Україні

спричинило тяжкі ускладнення. Врятувати життя дівчинки не

вдалося. Батьки передали залишок грошей на проект, що

допоможе сотням таких дітей, як Ліза.

Фонд закупив проточний флуоцитометр і реагенти для аналізів.

Обладнання дозволяє виявити навіть одну злоякісну клітину

серед сотні тисяч здорових, точно встановити тип раку на ранніх

стадіях.

.

65 тисяч зразків крові і тканин у рік 

перевіряють у лабораторіях

3,26 млн. грн. витрачено на 

обладнання і реагенти 



ПРОЕКТ: КРАСА, ЩО РЯТУЄ
Благодійний проект "Краса, що рятує життя" проводився

спільно з ювелірним магазином ТЮСО та Українською

біржею благодійності задля підтримки якісної діагностики.

ТЮСО оголосив про акцію на своїх інтернет-ресурсах.

Кожен, хто купував прикраси у телемагазині, міг внести

свою краплинку добра, додавши до замовлення благодійну

листівку або магніт. Понад 20 тисяч людей долучились і

зробили свій внесок у цей проект.

На зібрані кошти ми придбали центрифугу EPPENDORF для

лабораторії в Київський онкологічний диспансер. На цьому

обладнанні готують зразки крові пацієнтів для подальших

досліджень. Одна центрифуга може допомогти зробити

якісну діагностику для тисяч пацієнтів щорічно.

Зараз в лабораторії КООД проводять усі важливі аналізи, що

дозволяють вчасно виявити і перемогти рак. Для дітей із

будь-якого регіону країни це безоплатно.

204 500 грн. вартість обладнання

20 000    людей підтримали проект



152 пацієнта пройшли діагностику і лікування

13 тис. лабораторних досліджень

1,13 млн. грн. допомоги у 2019 році

ПРОЕКТ: ФАКТОР КРОВІ

З 2015-го року за підтримки Фонду «Крона» у лікарні

ОХМАТДИТ створений центр патології гемостазу. Це

унікальний для країни центр, де проходять обстеження і

отримують безкоштовно медичну допомогу діти з різними

порушеннями функціонування кровоносної системи: з

гемофілією, анемією, хворобою Віллебранда, тромбоцито-

пенічною пурпурою, хворобою Гоше та іншими.

Ми допомогли зробити ремонт приміщень та облаштували

три палати на 5 ліжок, три маніпуляційні, медсестринську і

санітарні кімнати, кімнату прийому хворих, кімнату для

зберігання медикаментів, дві лабораторії. Також ми

закупили вимірювальні та діагностичні прилади,

лабораторні меблі, реагенти для проведення аналізів



Наближаємо допомогу в дитячих реанімаціях до
світових стандартів. Фонд закуповує обладнання і
засоби для інтенсивної терапії. Допомогу від «Крони»
отримали реанімації лікарні ОХМАТДИТ, Національного
дитячого центру кардіології та кардіохірургії, 1-ї
Київської міської дитячої лікарні, Інституту Амосова,
Ковельської та Ніжинської районних лікарень.

Для відділення інтенсивної терапії НДСЛ "ОХМАТДИТ»
Фонд придбав інфузомат і препарати тієнам та
левоксела. 73 тисячі грн. на це зібрали під час
благодійного забігу Іntersport Charity Run, що проходив у
Києві 9 вересня 2018 року.

Разом із представниками компанії «Run Ukraine» та
INTERSPORT ми відвідали лікарню і передали
обладнання та медикаменти.

Для реанімації 1-ї Київської дитячої лікарні закупили
центрифугу, термостат і витратні матеріали.

У цих відділеннях рятують дітей з різними патологіями і
важкими станами: постраждалих у ДТП, від отруєнь,
травм та опіків, з кровотечами і вродженими
патологіями.

ПРОЕКТ: ДРУГЕ ДИХАННЯ

5 відділень реанімації охоплено проектом

2000 дітей щорічно отримують допомогу

3,2 млн. грн. на обладнання і матеріали





2,14 млн. грн. на обладнання

6 медичних закладів

32 одиниць обладнання

5000 дітей щороку отримують допомогу в

закладах

СЕРЦЕБИТТЯ

Проект допомоги Українській дитячій
кардіології, мета якого зменшити смертність
дітей від серцево-судинних захворювань.

У 2019-му ми розпочали створення палат
інтенсивної терапії для матері та дитини у
Національному інституті серцево-судинної
хірургії імені М.М. Амосова. Партнери:
автомобільна дилерська мережа НІКО,
Українська біржа благодійності, компанія ЕПАМ,
сімейний креативний фестиваль Mamafesta.



Проект "Серце одне на двох" має на меті дарувати
щастя материнства та життя мамам і малюкам з вадами
серця.

Серцево-судинні патології у вагітних досі є основною
причиною материнської та дитячої смертності – до 49%.

Ми прагнемо аби таких випадків стало менше.

Щороку близько двох тисяч майбутніх мам та ще
ненароджених діток потрапляють в зону ризика через
проблеми із серцем у вагітних.

Саме для таких пацієнтів ми плануємо створити дві

спеціальні палати інтенсивної терапії в Національному
Інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

ПРОЕКТ: СЕРЦЕ ОДНЕ НА ДВОХ



У команді працюють висококваліфіковані

фахівці нашого інституту та Інституту акушерства

і гінекології ім. Академіка К. Лукянової. Вони

разом в операційній при народженні дітей. Якщо

патологія у мами - акушери-гінекологи

проводять кесарів розтин, і потім кардіологи

розпочинають оперувати жінку. Так відбувається

і коли у дітей виявили складні вади серця ще в

утробі матері: акушери-генекологи займаються

мамою, а дитині відразу кардіологи починають

операцію. Багато малят, що народилися в

нашому інституті, залишилися живі завдяки їм.

На сьогодні в Інституті вже отримали допомогу

понад 2,5 тисячі вагітних жінок. 54 з них були

прооперовані й благополучно народили. Це

важливо, щоб мама і дитина знаходились в

одному просторі під наглядом фахівців» - каже

директор Національного інституту серцево-

судинної хірургії ім. М. Амосова, Академік НАМН

України, професор Василь Лазоришинець.

Вперше Європейська асоціація кардіологів у 2011 році

розробила та прийняла протоколи лікування вагітних із

патологіями серця. А у 2013 і в Україні в Національному

інституті серцево-судинної хірургії імені М. Амосова була

створена перша мультидисциплінарна команда - кардіолог,

кардіохірург, акушер-гінеколог, перинатології, що надає

допомогу майбутнім мамам.



АДРЕСНА ДОПОМОГА

У рамках цієї програми фонд купує ліки та медичні
засоби для хворих, допомагає в оплаті лікування за
кордоном, коли об’єктивно немає можливості надати
медичну допомогу за державні кошти в Україні.

Переважно допомогу отримують діти з
онкологічними та рідкісними генетичними
захворюваннями. В деяких випадках ми надаємо
допомогу дорослим з онкозахворюваннями.

За 2019 рік ми адресно допомогли

17 дітям

16 дорослим

на 9,73 млн. грн.

З початку діяльності

383 людям

на 34,5 млн. грн



КОМУ МИ ДОПОМОГЛИ У 2019-МУ

Ірина Шолик
Є 14 593 оплата за кохлеарний імплант

Олена Мазур
435 596 грн. оплата за лікування за
кордоном

Іван Павлюк
102 507 грн. оплата за протезування 
руки 

Валентина Лопух
115 000 грн. оплата за кульшовий суглоб
і ліки

Данило Бартош 473 243 грн. оплата за медичні послуги

Єва Нікель-
Бочкала $ 77 330 оплата операції за кордоном

Марк Ярошенко Є 26 615 лікування за кордоном

Денис Кіщук Є 48 500 лікування за кордоном

Дарина Огілько
$ 33 000 лікування за кордоном, 
20 222 грн - ліки

Артем Махно Є 40 100 лікування за кордоном

Юрко Штрикуль 19830 грн. за транспорт і на поховання

Ліза Карпенко
973 678 оплата лікування за кордоном,  
допомога на поховання

Владислав
Богомазов 184 601 грн. оплата за медикаменти 

Ліза Триленко 156 752 оплата за медикаменти

Артур Савицький Є 6000  оплата за кохлеарний імплант

Данило Ващенко 7 355 грн. оплата за медикаменти і 
ендопротез

Вікторія Комар
381 353 грн. оплата за медикаменти 

Назар Бойко 10 778 грн. оплата за медикаменти

Святослав Пішак 8 679грн. оплата за медикаменти

Анна Марчук
$ 4 000 оплата лікування за 
кордоном

Настя Кураш 5 440 грн. оплата за медикаменти

Олександр Журбас 10 000 грн. оплата за медикаменти 

Ольга Фещенко
10 000 грн. часткова оплата за 
операцію

Тетяна Салата 10 000 грн. оплата за медикаменти 

Людмила Киченок 10 000 грн. оплата за медикаменти 

Володимир Осипов 2 403 грн. матеріальна допомога

Олександр 
Свириденко 2 407 грн. матеріальна допомога

Владислав Марчук 2 407 грн. матеріальна допомога

Альона Казначеєва
2 403 грн. матеріальна допомога

Анатолій Кузьменко 7 466,26 оплата за медикаменти



ЯК МИ ЗМІНИЛИ ЖИТТЯ

Проблеми із зором у Іри були з дитинства. Кілька операцій на
очах не дали результату. Дівчинка навчилась жити з цим. Вона
на відмінно закінчила школу і технікум із червоним дипломом.

Та рік тому, вже у 24 роки, вона втратила слух. Ірині довелося
піти з роботи, покинути друзів і переїхати до мами в село. Через
переживання почав швидко погіршуватися зір. Точної причини
втрати слуху медики так і не знайшли, але дали надію.
Кохлеарна імплантація може повернути здатність чути. Та
вартість імпланту – непосильна сума для дівчини, що живе на
одну соціальну допомогу.

Іра звернулася до людей в соцмережах із проханням допомогти.
Пост дівчини побачили наші друзі – волонтери.

Ми відкрили проект «Привіт зі світу тиші» на сайті Українська
біржа благодійності, а дівчата-волонтери оголосили в
соцмережах марафон здоров’я і добра, аби допомогти Ірині. За
три місяці зібрали необхідну суму, оплатили і доставили імплант
в Україну.

24 грудня Ірині зробили операцію і поставили імпланти! Дівчина
повернулася у світ звуків.

Поки тривав наш проект, Іра постійно писала про свої відчуття і
досвід адаптації. Дівчина стала популярним блогером.

І будує цікаві плани на майбутнє.

Ірина Шолік, 24 роки



Марк Ярошенко, 4 роки

У нього не вірив жоден лікар в Україні від
самого народження. Медики вважали, що
дитина народиться мертвою і під час пологів
тягли плід, як попало.

Але хлопчик жив. Рік реанімації, штучне
дихання, кілька операцій. Батькам казали:
"Залиште його, нe марнуйте сили і гроші".
Та батьки вірили в Марка. Повірили і ми.

У 4 роки єдина проблема, яка залишилася у
хлопчика - двобічний вивих стегнових кісток.
Марко на міг ходити, не міг стояти. Та дужче за
все мріяв бігати, як Тиранозавр Рекс.

Його мрія торкнула серця тисяч людей. Вони
допомогли нам зібрати кошти на лікування
дитини.

У червні Марк із мамою прибув до Німеччини, де
йому зробили дві операції на ніжках, та
виправили численні контрапунктури і
мальформацію
Марк почав ходити!

ЯК МИ ЗМІНИЛИ ЖИТТЯ



БІЖУ ЗА МАРКА

6 та 7 квітня у Києві відбувся дев’ятий міжнародний

півмарафон Nova Poshta Kyiv Half Marathon. За 2 дні на

різних дистанціях заходу на старт вийшли майже 13000

учасників з 57 країн світу.

У рамках марафону ми традиційно бігли та збирали гроші з

метою здійснити мрію Марка Ярошенка з Вінниччини.

Нашими фандрайзерами стали вісім ініціативних людей, які

бігли напівмарафон і закликали жертвувати для Марка.

Хлопчик і його мрія надихнули нас зробити благодійну

колекцію спортивного одягу із символом #ТиранозаврМарк.

У день забігу Марко з батьками приїхав у Київ, щоб вийти

на свій перший старт і «пробіг» на татових плечах

символічні 100 метрів.

«Крона» зібрав на марафоні рекордну суму - 181378 грн. Ми

сплатили за операцію, індивідуальні ортези та реабілітацію

Марка в Німеччині 26616 Євро.





56 дітей отримують психологічну допомогу

667 тис. грн. надано допомоги

ПСИХОЛОГІЧНА 
ДОПОМОГА ДІТЯМ

Позитивні емоції лікують – це філософія, з
якою ми реалізуємо проекти психологічної
підтримки тяжкохворих дітей. Це і здійснення
заповітних мрій, і виїзди на концерти та в кіно,
і «добрі листівки» і психологи у веселих
костюмах, і клоуни, які відвідують дітей в
лікарні.

Основна задача психологічної підтримки - не
розважати, а допомогти дітям побороти страх
і біль, успішно пройти лікування.

Найяскравішою подією у 2019 році став
благодійний сімейний пікнік «Шалене
чаювання» у Ботанічному саду.





«Добрий Pass» - це сучасний інструмент допомоги дітям
з тяжкими захворюваннями через термінали для
безконтактних благодійних внесків NFC Donation Box.

Зробити пожертву можна одним дотиком платіжної
картки або смартфона. Кошти автоматично надходять на
банківський рахунок фонду «Крона». Ми спрямовуємо їх
на актуальні потреби діагностики і лікування дітей. На
мультимедійному екрані терміналу відображається
інформація про зібрані та витрачені кошти в режимі
реального часу.

Наші Donation Box розміщені в Києві у двох кінотеатрах
MULTIPLEX в ТЦ «Sky Mall» та ТЦ «Проспект», у магазинах
Good Wine, у супермаркетах АШАН вул. Берковецька 6,
Ашан РівГош вул. Здолбунівська 17, на автозаправці
Socar вул. Протасів Яр 13-А, магазині «Водафон» на вул.
Хрещатик, 22

136 тис. грн. надійшло через бокси

1920 пожертв зроблено

28 людей отримали допомогу

ПРОЕКТ: ДОБРИЙ PASS



Ольга закликала своїх
шанувальників
допомогти хлопцю і
оголосила приз -
зустріч за кавою.

За три дні флешмобу
для Нікіти надійшло
більше тисячі пожертв
на суму 122419 грн.

Переможець обирався
за допомогою сервіса
Random з числа 1107
людей, котрі зробили
пожертви через сайт.

ОЛЯ ПОЛЯКОВА ДОПОМАГАЄ 

Популярна Українська співачка Ольга
Полякова власноруч випробувала систему
допомоги дітям «Добрий Pass».

«Один дотик може врятувати життя! Тому,
коли я побачила термінал, через який
можна зробити благодійну пожертву прямо
з картки, я не вагаючись зробила це!», -
написала Ольга на своїй сторінці в
Інстаграм.

А ще Оля допомогла нашому підопічному 16-річному
Нікіті Малецькому, який бореться із злоякісною
пухлиною мозку. Співачка зустрілася з хлопцем і
організувала в соцмережах флешмоб
#кофесПоляковой.

https://instagram.com/p/B1JYwYQousl/


326,9 тис. грн. інвестовано у програму 

80 людей отримали допомогу

Створення інклюзивного доступного
середовища для всіх, підтримка людей з
інвалідністю в соціальній адаптації, покращенні
функціонування та мобільності – основні задачі
цього проекту. Ми допомагаємо в реабілітації,
підтримуємо проекти створення безбар’єрного
середовища.

У цьому році ми

o придбали кохлеарні імпланти 5-річному
незрячому Артуру Савицькому та 25-річній
Ірині Шолик, у котрої також порушення зору
і слуху.

o оплатили спеціальні ортези та реабілітацію
в Німеччині Марку Ярошенку, ортез Данилу
Ващенку після онкологічної операції .

o обладнали підйомник у спеціальному
інтернаті на Луганщині та автобус для
перевезення людей на інвалідних візках. ЖОДНИХ БАР’ЄРІВ



ПРОЕКТ: ЖОВТИЙ БЕГЕМОТ

Разом із Кураж Базаром та Українською Біржею
Благодійності ми допомогли втілити мрію 25
річного Сашка Стадніченка - можливість
молодим людям на візках дістатись до цікавих
культурних подій та місць у Києві.

Сашко сам пересувається на елекричному візку і

добре знає, як важко дістатись в різні куточки
міста таким людям.
Кошти на втілення проекту 132270 грн. зібрали

на Кураж Базарі, куди він неодноразово
приїздив сам.

Фонд оплатив матеріали і роботи з
переобладнання мікроавтобуса під перевезення
людей на електричних візках. Спеціальні двері,
підлога, підйомник, фіксатори візків, додаткова
електрозарядка, підсилення кузова, внутрішня
обшивка, клімат-контроль.

Тепер цим мікроавтобусом кияни на
електровізках можуть дістатись у будь-яку
частину міста. Автобус здатен комфортно і
безпечно перевозити до 5 людей.



190 тис. грн. на виготовлення і монтаж

72 дітей дістаються до навчальних

класів

У Кремінській школі-інтернаті Луганської області живуть і
навчаються 72 дітей з важкими ураженнями опорно-
рухового апарату, дитячим церебральним паралічем та
проявами поліомієліту. Більшість з них не можуть
пересуватись самостійно.

Аби дістатись до різних класів та активностей, працівникам
інтернату доводилось носити по сходах дітей разом із
візочками.

У 2019 році ми облаштували в закладі міні-ліфт для підйому
і спуску діток. Проект був надзвичайно складний через
архітектурні особливості будівлі. Численні попередні
спроби адміністрації інтернату зробити підйомник
виявлялись безуспішними.

Цього разу ми знайшли компанію, яка виконала проект -

"Підйомні Технології". Роботи тривали 4 місяці. Тепер діти

можуть безперешкодно дістатися до навчальних та

реабілітаційних класів, потрапити в басейн або на вулицю

для прогулянки.

Зробити дім безбар’єрним нам допомогли українські

музиканти, які взяли участь у фестивалі Bedstock до

Щедрого вівторка 2018.

ПРОЕКТ: ЖОДНИХ БАР’ЄРІВ



BEDSTOCK І ЩЕДРИЙ ВІВТОРОК

Фестиваль Bedstock вперше провели в Америці

спеціально до Giving Tuesday у підтримку

лежачих дітей.

Український Щедрий вівторок підхопив цю

ініціативу.

Кілька днів, починаючи з 27 листопада 2018 року

у студії "Радіо Аристократи" збирались відомі

музиканти і грали свої пісні у ліжку. Так вони

допомагали зібрати кошти на встановлення

підйомника у спеціальній школі-інтернаті в

Кремінній Луганської області.

Фото Радіо Аристократи

У студії "Радіо Аристократи" виступали Джамала,

ТНМК, Женя Галич, Postman, Группа "её", INAIA,

BAHROMA, TAYANNA, Антон Слепаков,

Panivalkova, LAUD, RvB / Руки'в Брюки та інші.





ЩЕДРИЙ ВІВТОРОК_СЕРДЕЧНИЙ

Фонд «Крона» і Група компаній НІКО провели
спільну акцію ЩедрийВівторок_сердечний
до Всеукраїнського дня добрих справ.

Автомобільна дилерська мережа НІКО в
період з 16 листопада по 17 грудня 2019 року
провела благочинні акції в усіх своїх
автосалонах та сервісних станціях, щоб
підтримати проект «Серце одна на двох».

10 гривень з кожного сезонного шиномонтажу
та до 1000 гривень з кожного проданого в
салонах мережі автомобіля були передані
фонду "Крона".

ГК «НІКО» вже другий рік бере участь у
Щедрому вівторку в партнерстві з
Всеукраїнським благодійним фондом
«Крона».

Минулого року завдяки акціям компанії
передали на благодійність 69950 грн.



ЩЕДРИЙ ВІВТОРОК_СЕРДЕЧНИЙ

Восени, готуючись до слизьких доріг і
Щедрого Вівторка, автоцентри
дилерської мережі ГК НІКО вирішили
передати по 10 гривень з кожного
шиномонтажу на благодійність.

Усі власники автомобілів Mitsubisi,
Fiat, Subaru Audi, Mazda, NISSAN, Suzuki,
Renault, Ford, Citroёn, які замінили в
салонах шини на зимові, автоматично
стали учасниками добрих справ.

Акція проййшла у Львові, Києві,
Чернівцях, Дніпрі, Запоріжжі.

Всього завдяки акціям до Щедрого
вівторка-2019 компанії зібрали 112000
гривень, які фонд спрямував на
створення палат матері та дитини в
Національному інституті серцево-
судинної хірургії імені М.М. Амосова.



Автомобільна дилерська мережа «НІКО»

ТОВ «Ай. Ті. Ес. Груп»

ТОВ «Капітал-Консалтинг»

ТОВ «Студія «1+1» 

ТОВ  «БАКСАЛТА Україна»

ТОВ  «Епам системз»

Представництво «Бакстер Сі Ай Ес Бі Ві»

Представництво «OCTAPHARMA Nordic AB»

ТОВ «ЕЛІТ Україна»

ТОВ «Латебра»

ТОВ «Солодощі Львівщини»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Фонд STICHTING KINDER KANKER

Представництво  «Пфайзер» в Україні 

АТ «Укрексімбанк»

Телеканал «Новий»

ТМ «Фолк мода» 

АТ «Мономах»

Інші компанії та приватні особи

МБФ «Українська біржа благодійності»

БО «Український форум благодійників»

Globalgiving Foundation INC

LAMBRE Foundation (Польща)

ГО Run Ukraine

ГО «Charity Tuner»

Київський клуб Левів (Kyiv Lions Club)

Кінотеатри MULTIPLEX

Мережа автозаправок SOCAR 

Мережа автозаправок WOG

Інтернет-магазин «PhotoFabrique»

Київський академічний театр оперети

Супермаркети NOVUS

Радіо Аристократи

Телеканал СТБ

ТОВ «Водафон Україна»

ТОВ Agency 21 

ТОВ "Бюро вин" 

ТОВ "СІТРАС“ і гіпермаркети Ашан в Києві

ТОВ «Брама Фільм»

Партнери
Благодійники

НАС  ПІДТРИМУЮТЬ


