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РІЧНИЙ 

ЗВІТ

2017
Благодійний фонд КРОНА 



«Початок» - програма профорієнтації, тренінги, що допомагають вихованцям

інтернатів та дитячих будинків підготуватись і більш впевнено увійти в самостійне

життя.

«Здійсни мрію» , «Доктор Сміх» - психологічна допомога хворим дітям і дітям з

особливими потребами.

«Українська медицина - дітям». Ми допомагаємо впровадити в Україні сучасні

методи діагностики і лікування тяжких хвороб. Фонд купує новітнє обладнання,

витратні матеріали для лікарень, підтримує обмін досвідом і стажування

українських лікарів.

Адресна допомога на лікування - ми купуємо ліки та медичні засоби дітям з

життєво небезпечними хворобами, оплачуємо вартісне лікування, найчастіше

хворим на рак крові і ниркову недостатність.

«За життя в чистому довкіллі» – грантова підтримка екологічних ініціатив в

місцевих громадах, що спрямовані на зменшення забруднення відходами,

збереження енергоресурсів й довкілля.
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ПРОГРАМИ ФОНДУ



ЗА 10 РОКІВ11 000  дітей та дорослих отримали допомогу в лікуванні, 

реабілітації, навчанні

420 лікарів, психологів, соціальних працівників пройшли навчання

36 лікарень отримали сучасне обладнання та матеріали

28 дитячих будинків і реабілітаційних центрів отримали 

обладнання, запровадили нові соціальні послуги

11 шкіл, дитячих садочків відремонтовано і обладнано 

78 НУО отримали гранти на реалізацію соціальних проектів

25 міст та селищ отримали ресурси для вирішення екологічних 

проблем

14 000 людей і бізнес-компаній підтримали Фонд  
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Залучено 50,8 млн. грн. 

Інвестовано:

7,5 млн. грн у соціальний захист  

27,3 млн. грн в охорону здоров'я 

1,8 млн. грн в екологію 

14,2 млн. грн у здоров'я людей 

(адресна допомога)
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НАДХОДЖЕННЯ ГРН.

Група компаній "НІКО" 1 150 000

Українська біржа благодійності 6  196 536,55

ТОВ «Баксалта Україна» 600 000,00

ТОВ  "ЕПАМ Системз" 262 500,00

ТОВ «Студія «1+1»                                                        138  118, 94

Представництво «Октафарма АГ» 160 000,00

Пожертви на проект «Здійсни мрію» 396  344,48

Гранти міжнародних організацій на навчання лікарів 1 203  948,32

ТДВ «ІНТЕРХІМ» 200 000,00

Інші організації 88 000,00

Он-лайн-пожертви, скриньки, акції 379 484,00

Пасивні доходи 129 953,08

Разом надходжень: 10 904 885,37

ВИТРАТИ

Адресна допомога 4 633 027,97

Програма «Українська медицина - дітям" 2 728  901,62

Проект «Здійсни мрію» 412 052,89

Програма «Доктор Сміх» 67 197,68

Програма «Дорога до серця" 2 081 343,86

Програма «Початок» 49 598,32

Адміністративні витрати 578 992,38

Разом витрат: 10 581 114,72

Надано допомоги:

З початку діяльності - 44,25 млн. грн

За 2016 рік - 7,34 млн. грн

За 2017 рік – 10,6 млн. грн

ФІНАНСИ 2017

адресна 
допомога

44%

охорона 
здоров'я

46%

Адміністратив
ні  7%

соцзахист 
5%
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Ми купуємо для лікарень новітнє обладнання,

реагенти для якісної діагностики, організовуємо

навчання лікарів, закуповуємо прилади, ліки і

матеріали, яких постійно потребують маленькі

пацієнти.

У 2017-му ми придбали обладнання і матеріали

для проведення ендоскопічних і кардіологічних

операцій, виходжування недоношених малюків,

для оперативної перевірки крові, для

діагностики лімфом і лейкозів, проведення

діалізу, виявлення і лікування гемофілії, для

лабораторних досліджень методом

імуногістохімії.

Допомогу отримали:

НДСЛ «Охматдит»:

Центр дитячої кардіології МОЗ України

Дніпропетровський центр кардіології

Херсонська обласна дитяча лікарня

Ковельска, Ніжинська, Ратнівська,

Старовиживська, Маневицька районні лікарні

Українська медицина - дітям

5,8 млн. грн. на розвиток медицини в 2017

18 лікарів-нефрологів та онкологів пройшли навчання за

підтримки Фонду

9 лікарень отримали сучасне обладнання і медичні

матеріали.



«Точка життя» 

Мета цього проекту – створити в Україні умови для

якісного лікування раку крові у дітей. Ми підтримуємо

становлення і розвиток трансплантації кісткового мозку в

нашій країні (ТКМ).

За підтримки Фонду в Центрі дитячої онкогематології і

НДСЛ «ОХМАТДИТ» створено сучасну референс-

лабораторію. Це єдина на всю країну лабораторія, де

проводять типування донорів кісткового мозку і зберігають

стволові клітини, діагностують найскладніші випадки

захворювань крові, здійснюють контроль після ТКМ.

Фонд допоміг зробити ремонт і розширити відділення ТКМ.

Так, з'явилось два додаткових бокси на 4 ліжка. Ми

закуповуємо матеріали і ліки для пацієнтів відділення,

обладнання для отримання та зберігання донорських

стволових клітин, реагенти для контролю приживлення

пересаджених клітин.

9 лікарів-онкологів з п'яти регіонів України взяли участь в

навчанні і ознайомились з новими досягненнями в галузі

лікування онкологічних захворювань у дітей.

2 лікарів пройшли стажування в Італії з питань

трансплантації кісткового мозку.
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«Фактор крові»

6 років ми підтримуємо відділення трансфузіології

лікарні ОХМАТДИТ, проводимо «дні донора». Фонд

придбав обладнання та засоби для заготівлі, зберігання

та перевірки донорської крові, донорські крісла,

реагенти, витратні матеріали. Допомогли зробити

ремонт, щоб створити нові підрозділи відділення,

оснастили «банк» крові морозильниками і

кондиціонером.

Це дозволило розширити відділення і приймати вдвічі

більше донорів, відповідно - заготовити більше

компонентів крові для всієї лікарні. Раніше відділення

покривало не більше половини потреб. Іншу лікарня

купувала. Тепер ми маємо повноцінний Центр з трьома

підрозділами, зі своїм банком крові, що забезпечує

100% потреби в плазмі, тромбоконцентраті, еритромасі.

У цьому році ми також допомогли відділенню

трансфузіології Національного Центру дитячої

кардіології і кардіохірургії. У найспекотніший період ми

оснастили блок зберігання крові кондиціонерами. Таким

чином ми врятували понад 6 тисяч літрів заморожених

компонентів крові, а це життя 12000 маленьких

пацієнтів, які потребують переливання.

10670 л донорської крові заготовлено за рік

22000 експрес-аналізів на рік

5540 донорів прийняло відділення в рік

1450 пацієнтів отримали донорську кров
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«Фактор крові»

У 2015 році за підтримки Фонду «Крона» і

міжнародних компаній-донорів, в лікарні ОХМАТДИТ

створений центр патології гемостазу. Це унікальний

для країни центр, де можуть пройти обстеження і

отримати безкоштовно медичну допомогу діти з

різними порушеннями функціонування кровоносної

системи з усієї України: з гемофілією, анемією,

хворобою Віллебранда тромбоцитопенічною

пурпурою, хворобою Гоше та іншими.

Ми допомогли зробити ремонт приміщень та

облаштували дві палати на 5 ліжок, маніпуляційні,

санітарні кімнати, кімнату прийому хворих, кімнату

для зберігання медикаментів. Також ми закупили

вимірювальні та діагностичні прилади, лабораторні

меблі, реагенти для проведення аналізів.

120 кв. м приміщення відремонтовано

143 пацієнта пройшли діагностику і лікування

230 УЗД досліджень суглобів

12 458 лабораторних досліджень

1,44 млн.грн вкладено у створення центру



Точно в ціль

37 тисяч зразків тканин у рік перевіряють 

в лабораторії методом імуногістохімії

521 тис. грн. витрачено на обладнання 

Фонд підтримав впровадження нового методу

діагностики пухлин у лікарні ОХМАТДИТ-

імуногістохімічних досліджень.

Досі жодна дитяча лікарня не мала такої можливості.

На сьогодні це золотий стандарт діагностики,

особливо в онкології. Іноді без імуногістохімічного

дослідження неможливо визначити точний діагноз і

підібрати адекватну «таргетну» (прицільну) терапію.

Такі дослідження проводять у відділенні

патоморфології і гістології для всіх пацієнтів лікарні

ОХМАТДИТ та інших дитячих лікарень Києва.

Ми придбали РТ-модуль для депарафінізації і

фарбування зразків тканин. Наші партнери Kyiv

Lions Club подарували спеціальний мікроскоп для

гістологічних досліджень і станцію для заливки

парафінових блоків.

На початку 2017 року завдяки акції до Дня Св.

Миколая на каналі 1+1 ми придбали ротаційний

мікротом для підготовки мікрозрізів.
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Ми підтримуємо діагностику і лікування захворювань

нервової системи у дітей в НДСЛ «ОХМАТДИТ».

Фонд придбав електронейроміограф, який

використовують при діагностиці ДЦП, епілепсії,

гідроцефалії, спадкових хвороб нервової системи.

Також ми купили матеріали для ремонту, 6

функціональних ліжок, матраци.

У 2017-му році Фонд «Крона» допоміг облаштувати

дві палати нового підрозділу нейрохірургії у

відділенні ургентної хірургії. Ми оплатили заміну

вікон і дверей, встановлення кондиціонерів у

палатах.

Також разом з нашим багаторічним партнером

«ЕПАМ Сістемз» ми закупили сучасний інструмент

для нейрохірургічних операцій – нейроендоскоп.

Вартість ендоскопа 225 517 грн.
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Загадки  нейронних мереж

600 дітей проходять діагностику і лікування

50 ендоскопічних операцій в рік зможуть робити

нейрохірурги в ОХМАТДИТ

626 тис. грн. допомоги отримали відділення

нейрохірургії та дитячої неврології
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Ендоскоп із комп'ютерною навігацією дозволяє проникнути у найскладніші ділянки мозку через крихітний отвір. З

його допомогою можна лікувати гідроцефалію, видалити пухлини, брати біопсію, проводити діагностику. І все це без

розрізу тканин, не зачепивши важливі ділянки мозку, які відповідають за зір, мову, рухи.

«Для ОХМАТДИТУ це серйозний перспективний крок вперед. Нейрохірургія в нашій лікарні лише на стадії

впровадження, але в перспективі це буде одне з провідних відділень, розташованих у новому корпусі», - каже

Головний лікар Ірина Садов’як.

Загадки нейронних мереж

Нейроендоскопічних операцій потребують

новонароджені малюки з патологіями

мозку, діти з гідроцефалією, пухлинами,

крововиливами після тяжких травм.

Раніше дітей після обстеження або

стабілізації стану з ОХМАТДИТу

доводилось перенаправляти в Інститут

нейрохірургії. Тепер діти зможуть швидко

отримувати необхідну діагностику і

комплексне лікування в одній лікарні.



У 2017 році Фонд "Крона" став партнером акції «Дорога до
серця», яка проходить в мережі заправок WOG.

Купуючи символічне сердечко на автозаправках або роблячи
пожертву онлайн на сайті ubb.org.ua, люди допомагають
придбати новітнє медичне обладнання для кардіохірургії,
інтенсивної терапії і виходжування новонароджених з
патологіями серця. Ініціатор акції компанія WOG, партнери
Українська біржа благодійності та наш фонд.
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Дорога до серця 

2,08 млн. грн. на обладнання

6 медичних закладів

30 одиниць обладнання

693780 людей підтримали проект



За час зимової і літньої акцій «Дороги до серця» було зібрано
2081343,8 грн.

Ми забезпечили обладнанням такі лікарні:

• Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології та 
кардіохірургії – інфузійні насоси  та пульсоксиметри з 
неонатальними датчиками;

• Херсонська обласна дитяча лікарня – велоергометр, 
електрокардіограф, добовий монітор пацієнта, кабелі 
відведень

• Ратнівська центральна районна лікарня (Волинської обл.) -
лампа для фототерапії новонароджених, дихальний 
реаніматор, пульсоксиметри з неонатальними датчиками;

• Центр дитячої кардіології та кардіохірургії – ремонт і 
налаштування роликових насосів для штучного кровообігу, 
ремонт кисневого концентратора;

• Ковельський міський пологовий будинок (Волинської обл.) –
інкубатор для новонароджених;

• Старовижівська районна лікарня - система для реанімації 
новонароджених, білірубінометр для пологового відділення, 
дефибрилятор-монітор, монітор пацієнта;

• Маневицька центральна районна лікарня (Волинська обл.) -
лампа для фототерапії новонарождених, анализатор
гипербілірубінемії, операційний стіл.
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За 2017 рік ми адресно допомогли

30 дітям

14 дорослим

на 2,69 млн. грн.

З початку діяльності

129 дітям

46 дорослим

на 11,6 млн. грн

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.

Наші основні партнери в цій програмі –

Українська біржа благодійності і телеканал СТБ.

Термінова адресна допомога
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Термінова адресна допомога

Валентин Пашин $ 13 395 - оплата лікування за кордоном

Ярослав Куликовець $ 34 000 - оплата  лікування за кордоном

Богдан Нестеренко Є 10 000 - оплата операції за кордоном

Марко Корнейчук Є 17 000 - оплата лікування за кордоном

Іван Цапук $ 40 000 - оплата лікування за кордоном 

Катя Попова Є 15 500 – оплата лікування за кордоном

Єгор Донець $ 4 000 - оплата лікування за кордоном

Денис Куліш 15 579 грн. оплата за медикаменти

Настя Кураш 28 000 грн. - оплата за медикаменти

Юрко Штрикуль 35 908 грн. оплата за медпрепарати

Яся Осипенко 83 410 грн. оплата за протез

Іван Павлюк 152 495 грн. оплата за протез руки

Ізабелла Кочеткова 133 411 грн. медпрепарати та аналізи

Софія Жиліна 56 722 грн. оплата за лікування та ортез

Андрій Закутній 96 254 грн. оплата за медпрепарати

Софія Радиш 23 969 грн. - комплектуючі до апарату ШВЛ

Вероніка Тимофієва 8 200 грн. - оплата за медпрепарати

Даніель Назаренко 89 975 грн. за реабілітацію і лікування

Аліна Мусій 20 000 грн. оплата за медикаменти

Наталя Вишняк 40 720 грн. оплата за медпрепарати

Марійка Пасюк 22 000 грн. на кохлеарний імплант

Олексій Апокін 8 820 грн. - оплата за медикаменти 

Аліна Кодиркова 8 000 грн. - оплата за реабілітацію

Ганна Левко 45 000 грн. оплата за медикаменти

Марія Видничук 144 003 грн. оплата за медпрепарати

Ліза Якубенко 2 200 грн. матеріальна допомога

Мадонна Каліновська 67 000 грн. медикаменти і кисневий 

концентратор 

Влад Стефанішин 8 200 грн. - оплата за реабілітацію

Тимофій Зленко 30 000 грн. допомога на лікування

Михайло Славянін 19 573 грн. - оплата за медикаменти

Катя Солодовниченко 29 300 грн. за імпланти для хребта

Світлана Іванкова 27 541 грн. оплата за медикаменти

Богдана Саєнко 32 500 грн. оплата за медикаменти

та інші

Переважно допомогу отримують діти з онкологічними та рідкісними генетичними захворюваннями. В деяких

випадках ми надаємо допомогу дорослим з онкозахворюваннями.



Доктор Сміх Позитивні емоції, віра, що «все буде добре» –

філософія, з якою ми реалізуємо проекти психологічної

підтримки тяжкохворих дітей. Це і здійснення заповітних

мрій, і виїзди на концерти та в кіно, «добрі листівки» і

незвичайний смішний лікар, який працює в лікарні

ОХМАТДИТ.

Доктор на ім’я Соня щодня на роботі вдягає веселий

костюм і червоний носик. Основна функція цього

лікаря не розважати, а підтримати психологічно,

допомогти дітям побороти страх і біль, успішно пройти

лікування. Соня лікує чудесами, які добуває з повітря -

сміхом, позитивними історіями, музикою, грою.

Доктор Соня стала для дітей другом, з яким вони разом

приймають пігулки, фарбують катетери в різні кольори,

співають і фантазують під час гемодіалізу, зустрічають

Новий рік, святкують дні народження. Цей доктор поруч

з дитиною та її рідними навіть у найважчі моменти.

.
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Проект «Доктор Сміх» з'явився завдяки

Новорічному благодійному марафону-2016 на каналі

"1+1". Так ми здійснили мрію дітей одного

відділення НДСЛ «ОХМАТДИТ»



Вже 5 років Фонд підтримує навчально-виробничий майданчик на

базі теплиці в Комарівській школі-інтернаті. Мета проекту - дати

молоді орієнтир і навички для початку самостійного життя і праці

на землі після закінчення інтернату.

Під керівництвом наставника сільські діти засвоюють основи

малого фермерства, дізнаються про технології вирощування

органічної тепличної продукції.

17

155 тис. грн. інвестовано у 

програму 

48 дітей пройшли навчання і 

профорієнтацію

5 дітей зайнялись аграрним 

господарством

Початок
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Учасники програми – учні 7-9 класів. Вони проходять тренінги з

фермерства, екології, зустрічаються з аграріями Чернігівської

області і району.

Під керівництвом наставника діти вирощують огірки, зелень,

помідори, розводять квіти. Значна частина врожаю з теплиці

потрапляє в раціон харчування вихованців інтернату. Іншу

частину продають, а виручені кошти йдуть на утримання теплиці,

закупку насіння, добрив, оздоровлення і зміну грунту.

У минулому році діти ініціювали створення

власного дослідного "зеленого" центру на базі

теплиці. Разом з наставником вони досліджують

особливості мікроклімату для культур,

експериментують із селекцією, вивчають вплив

органічних добрив на врожай і захворювання

рослин.

Також тут започаткували компостування

відходів з їдальні. Заклали невеличкий

компостний блок і тепер землю в теплиці

удобрюють біогумусом.

Теплиця вже двічі отримала диплом

Національного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді МОН України.

П’ятеро випускників програми поступили в

аграрний ліцей, а дехто розпочав свою справу

на землі.
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Пахучих Женя і Лариса Дутенко - випускники 2016 року.

Женя повернувся в своє село Будище Козелець-кого району 

і зайнявся вирощуванням огірків для місцевого консервного 

комбінату. 

Лариса живе у селищі Марин Носівського району. Вона

одружилась і разом з чоловіком на присадибній ділянці

вирощують овочі на продаж.

Алінгорський Андрій був активним учасником усіх робіт в 

теплиці. Йому спокійно доручали ключі і він там поливав і 

провітрював за необхідності.

Після закінчення школи-інтернату Андрій переїхав до свого 

дядька в Херсонську область. І там вони разом створили 

фермерське господарство і вирощують овочеві та зернові 

культури.  



Яскравий позитивний проект, в якому кожен може стати чарівником і

подарувати чудо здійснення мрій дітям, які борються з важкими недугами

чи мають невиліковні хвороби.

Ми віримо, що справжнє щире бажання дитини може змінити її життя і

«закласти програму» на одужання. У дитини з'являються нові друзі,

наставники, котрі допомагають опанувати нові навички, організувати

поїздку чи подарувати яскраві враження.

Проект ми виконували в партнерстві з «1+1 медіа» і Благодійним фондом

«Ти не один». Куратори проекту – ведуча ТСН на каналі «1+1» Лідія

Таран та телеведуча 2+2 Олександра Лобода .
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За цей рік з вашою підтримкою 

здійснились мрії 20-х дітей

Здійсни мрію
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Українські розробники створили захоплюючу гру-раннер

Mighty Alex з елементами доповненої реальності. 

Про це мріяв  12-річний Олексій Апокин, який

бореться з остеосаркомою.
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7-річний Ваня Конів став машиністом 

сучасного швидкісного потяга  Хюндай і 

поїхав на ньому  з батьками з Києва у 

Львів 
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5-річний Тимофійчик Зленко став справжнім

пожежником. Після спеціальної тренувальної

програми його прийняли до команди

державної пожежної рятувальної частини № 

29 у м. Києві. 
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Таня Маланчук побувала на 

концерті Потапа і Насті і 

зустрілась зі своїми кумирами
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Діти зустрілись зі своїми 

кумирами

Рома Савченко, 14 років, ДЦП
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Денис Куліш зустрівся і зіграв зі знаменитими 

Українськими баскетболістами. 

Денис  хворіє на муковісцидоз, захоплюється 

баскетболом і мріє стати видатним гравцем, 

як його кумир Майкл Джордан.
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13-річний Андрій Закутній побував в 

Чиказькому музеї природознавства ім. Філда

і  зустірвся з відомим палеонтологом Полом 

Серено.
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Паша Жеревчук, 13 років, рак.

Зустрівся з улюбленим ФК «Динамо», побував на 

матчі, спробував себе в якості коментатора, отримав  

нові бутси і м'яч з автографами футболістів.  
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Вероніка Тимофіїва навчилась створювати 

мультфільми. Свою першу анімаційну роботу 

представила на фестивалі ДеКіно в Києві. 
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Софія Радиш – дівчинка зі СМА, життя 

підтримує апарат штучного дихання. 

Мріяла поплавати в озері, як русалка. 

Літній день провела з батьками у

відпочинковому комплексі під Львовим. 

І плавала.



Група компаній «НІКО»

ТОВ «Ай. Ті. Ес. Груп»

ТОВ «Капітал-Консалтинг»

ТОВ «Філіпс Україна»

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 «Фішер-Мукачево»

ТОВ «Львівські солодощі»

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

Представництво  «Пфайзер» в Україні 

Благодійний фонд Володимира Дубового

БО «Ти не один» Благодійний фонд 1+1 медіа»

Інші компанії та приватні особи

МБФ «Українська біржа благодійності»

БО «Український форум благодійників»

1+1 медіа

БО «Ти не один» Благодійний фонд 1+1 медіа»

Національна дитяча лікарня ОХМАТДИТ

Globalgiving Foundation INC

LAMBRE Foundation (Польща)

ГО Run Ukraine

Бізнес-центр «Поділ-Плаза»

Український тиждень моди

Журнал «Твой малыш»

Інтернет-магазин «PhotoFabrique»

Київський академічний театр оперети

Канал СТБ

Київський клуб Левів (Kyiv Lions Club)

Мережа автозаправок WOG

«Львівська майстерня шоколаду»

Партнери

Благодійники 
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НАШІ ПРОГРАМИ  ПІДТРИМУЮТЬ


