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Ми працюємо задля
збереження здоров'я і життя
дітей, створення інклюзивного
середовища для людей з 
інвалідністю, доступності 
кожному якісних медичних
послуг в нашій країні

Фонд об’єднує людей і 
ресурси, тож з нами кожен, 
навіть навеликим внеском, 
може зробити великі зміни
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НАШІ ЦІННОСТІ 



ПРОГРАМИ В

«Жодних бар’єрів» -
створення доступного
інклюзивного середовища,
засоби реабілітації для
дітей з інвалідністю,
Психологічна допомога
хворим і дітям з
інвалідністю та батькам

«Точка життя». Фонд
допомагає медичним
закладам впроваджувати
сучасні методи діагностики і
лікування тяжких хвороб
(обладнання, матеріали,
навчання лікарів).
Найбільше зусиль у 2020
році ми доклали для
підтримки медиків у
боротьбі з COVID-19

Адресна допомога на
лікування - ми купуємо
ліки та медичні засоби
дітям з життєво
небезпечними хворобами,
оплачуємо вартісне
лікування, переважно
хворим на рак крові і
рідкісні імунні

захворювання.

2020
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НАДХОДЖЕННЯ 25 676 994 грн

Група компаній "НІКО" 1 403 940

Райффайзен банк Аваль 6 929 600

ТОВ «Карлсберг Україна» 5 344 520

ТОВ  "ЕПАМ Системз" 784 408

ТОВ «ГлобалЛоджик Україна»                                                        890 000

Представництво «Октафарма АГ» 486 931

Українська біржа благодійності (Moneyveo

Укренерго, IT-компанія Govitall та інші проекти)
3 291 848

ТОВ «Тетра Пак» 550 000

STICHTING KINDER KANKER 1 917 686

ТОВ «БМ Дистрибушн 2.0» 300 000

ТОВ «Піонер Насіння Україна» 280 500

Представництво «Бакстер Сі Ай Ес Бі Ві» в Україні 270 000

Інші компанії 1 973 148

Приватні пожертви онлайн, NFC box, акції 1 254 413

ВИТРАТИ 25 802 055

Стоп Covid-19 16 386 385

Українська медицина - дітям 4 534 006

Адресна допомога 2 844 082

Проект «Жодних бар’єрів» 64 420

Проект «Серце одне на двох" 405 945

Добрий Pass, акції 195 513

Адміністративні витрати 1 371 304

ФІНАНСИ 2020

Адресна
допомога

11%
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Наймасштабнішим викликом 2020 року для всього світу і
благодійних організацій стала пандемія COVID-19.
Прийшла нова біда і роботи для нас стало більше. Весь
благодійний сектор і бізнес включився у боротьбу із
пандемією, натомість для реалізації основних проектів
потрібно було докладати ще більше зусиль.

У нас з'явились нові партнери, і разом ми надали 16, 38 млн
грн допомоги на користь лікарень, які задіяні в боротьбі із
коронавірусною інфекцією

СТОП

COVID-19



Для боротьби з COVID-19 Райффайзен Банк Аваль виділив понад 5 млн 
грн. Ми придбали три апарати штучної вентиляції легень AVEA й передали 
їх у Київську міську лікарню № 9 та Чернівецьку обласну клінічну лікарню, 
1000 протиепідемічних комплектів, 2000 респіраторів, кисневий
концентратор у Херсонську обласну інфекційну лікарню ім. Г.І. 
Горбачевського.

Також Райф надав 1,78 млн гривень на допомогу в галузі дитячої 
нейрохірургії. Ми забезпечили дефибриляторами-моніторами Дитячу
клінічну лікарню №7 та Київський міський центр дитячої нейрохірургії, 
закупили хірургічний інструмент для Київського міського центру дитячої
нейрохірургії та відеоендоскоп Karl Storz

5 лікарень

« » і 

Raiffeisen

BANK AVAL 

7,15 млн. грн 



У партнерстві з компанією Carlsberg Ukraine ми придбали і передали
7533 комплекти протиепідемічного захисту до 12 лікарень у Києві та
області, Запоріжжі та області, а також у місті Львові. До складу
кожного сертифікованого комплекту входять: комбінезон, бахіли,
шолом і маска з екраном.

Також для трьох лікарень Запорізької області придбали три апарати
штучної вентиляції легень, 10 кисневих концентраторів, два монітори
пацієнта

5,25 млн. грн

15 лікарень

« » і 

Carlsberg 

Ukraine



ЕПАМ – наш давній і добрий партнер, з яким ми реалізували понад 10 
проектів. Компанія зробила свій внесок у боротьбу із COVID-19 акцією 
#TogetherAsOne. Співробітники регіональних офісів ЕПАМ активізували
співпрацю з громадами й спільно зібрали кошти на підтримку лікарень у 
Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Вінниці. 

«Крона» відповідала за співпрацю по Київському та Вінницькому регіонах. 
Завдяки епамівцям у Київській міській дитячій лікарні №1 з’явився новий
біохімічний аналізатор крові. Аппарат чекали з нетерпінням, адже за годину 
він здатен обробити 200 аналізів та видати найточніше значення вмісту
різних елементів у крові у пацієнтів

Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги отримав 2200 
одиниць індивідуальних засобів захисту на суму 303 550 грн . 

3 лікарні

« » і             

943 тис. грн 



У партнерстві з Українською біржею благодійності ми 

реалізували кілька проектів протидії COVID-19. 

IT-компанія Govitall ініціювала збір коштів серед

працівників на потреби Національного наукового Центру 

радіаційної медицини НАМН України.  Співробітники 

компанії пожертвували  250 тисяч гривень  на засоби 

індивідуального захисту лікарів, безпечні одноразові 

витратні матеріали для досліджень і допомоги пацієнтам  

« » і 
Українська Біржа 

Благодійності

5 лікарень
отримали обладнання та ЗІЗ на 

2,97 млн. грн 
Працівники Укренерго зібрали 65,5 тисяч гривень для 

районних лікарень Черкаської області.  У результаті  

Жашківська центральна районна лікарня отримала насос 

шприцевий, безконтактний інфрачервоний термометр та 

70 костюмів лікаря-інфекціоніста, 1000 захисних масок. 

2 656 800 грн. передала компанія Moneyveo на 
обладнання для трьох опорних «ковідних» лікарень.  
Ми закупили й поставили два апарати штучної вентиляції
легень Bellavista в Івано-Франківську та Чернівецьку
обласні клінічні лікарні, АШВЛ VELA у Київську міську
лікарню №9, та монітор SC300N для Івано-Франківської
обласної інфекційної лікарні



6 лікарень

« » і 

GlobalLogic

Допомога від Глобал Лоджик у 2020 році – це майже мільйон гривень на 
боротьбу  із COVID-19. 

Ми придбали 7 кисневих концентраторів у Львівський регіональний
фтизіопульмонологічний центр, 5 концентраторів у Харківську міську
багатопрофільну лікарню №25, паровий стерилізатор у Миколаївський
обласний центр лікування інфекційних хвороб,  швидкі тести на COVID-19 
та безконтактні двері шлюз для Національного інституту серцево-судинної
хірургії імeні М. М. Амосова, маски для неінвазивної оксигенотерапії у
Київську міську лікарню № 9,  противірусні респіратори для медиків
Київської лікарні швидкої допомоги943 тис. грн 



Компанія Tetra Pak надала допомогу на закупівлю обладнання для 

найгарячіших областей, де на той час було зафіксовано найбільше

випадків захворювань на COVID-19. Ми передали п’ять моніторів пацієнта

та компресори до апаратів штучної вентиляції легень у Чернівецьку

обласну інфекційну лікарню та Києвську міську №9. 

Приліжкові монітори пацієнта мають широкий спектр функцій: робить

електрокардіограму, вимірює температуру тіла хворого, артеріальний

тиск, вміст СО2 та кисню у крові тощо. Їх використовують у відділеннях

реанімації лікарень

2 лікарні

« » і 

Tetra Pak

550 тис. грн 



Компанія BMSERVICE як інші соціально-відповідальні компанії, на 
самому початку пандемії включилася в боротьбу з COVID-19.

Ми придбали найнеобхідніші на той момент засоби для трьох опорних
лікарень: в Білоцерківський пологовий будинок, Білоцерківську міську
лікарню № 3 маски дихальні для неінвазивного штучного дихання.  

У Кременчуцьку лікарню інтенсивного лікування надіслали захисні
протиепідемічні комплекти, рукавички, інфрачервоні безконтактні
термометри, пульсоксиметри.

300 тис. грн 

3 лікарні

« » і 



Компанія Corteva Agriscience (ТОВ «Піонер насіння Україна»)  у  

рамках проекту протидії COVID-19 надала благодійну допомогу на 

забезпечення медзакладів безконтактними термометрами. 

Фонд «Крона» придбав 170 термометрів і передав у 14 медичних 

закладів Київської, Одеської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Черкаської, Рівненської областей, що приймають пацієнтів, хворих 

на ковід.

280 тис. грн

14 медзакладів

« » і 



Засоби індивідуального захисту для медиків – першочергова потреба 

для боротьби з коронавірусною інфекцією. Компанія Сингента Україна в 

числі перших приєдналася до спільної місії протидії COVID-19.

Завдяки фінансовій  допомозі від Сингенти ми придбали комплекти 

протиепідемічного одягу, маски, рукавички для Київської міської лікарні 

швидкої допомоги та Обласної клінічної лікарні Івано-Франківської 

області. 

2 лікарні

« » і 

100 тис. грн 



УКРАЇНСЬКА МЕДИЦИНА

ДІТЯМ

57, 6
млн. грн
на розвиток 
медицини

54
лікарні
отримали 
допомогу

Тому ми допомагаємо лікарням

впроваджувати новітні технології,

зміцнювати матеріально-технічну базу у

таких галузях як онкологія, кардіологія,

нейрохірургія, гематологія

Фонд купує сучасне обладнання, засоби для
діагностики, організовує навчання лікарів,
закуповує прилади, ліки і матеріали – все
те, що допомагає побороти хвороби



Серцево-судинні патології у вагітних і
породіль, недоступність кваліфікованої
кардіологічної і акушерської допомоги –
головні ризики для життя жінок і дітей.

Якісна медична допомога під час пологів

може запобігти смерті мам і малюків у

більшості випадків.

Проект "Серце одне на двох" має на меті
покращити доступність такої допомоги
жінкам з вадами серця в Україні й
дарувати їм щастя материнства. А це
більше двох тисяч жінок щороку.

954 тис. грн 

Серце
одне на двох



Чотири роки тому в Інституті Амосова почали  програму «Акушерська

кардіологія».  Тут спільно кардіологі, неонатологи й акушери надають

вагітним та молодим мамам кваліфіковану допомогу, приймають

пологи й  роблять операцію на серці. 

Ми створюємо палати інтенсивної терапії для спільного перебування
мами та новонародженої дитини. У 2020 році ми завершили ремонт
блоку і двох палат. Приміщення створене за сучасними стандартами
чистоти, комфорту й безпеки.

Наступне завдання – обладнати палати системою сповіщення
персоналу та обладнанням для моніторингу та інтенсивної терапії.

У 2020 році ЕПАМ надав 233800 грн.
на придбання моніторів пацієнта, які
будуть встановлені в палатах.

ГК «НІКО» передала 420300 грн на
ремонт боксу з двох палат. Компанія
третій рік поспіль проводить у
салонах та сервісних станціях
автомобільної мережі НІКО
«ЩедрийВівторок_сердечний».

У результаті акцій компанії
передають частину прибутку від
сервісного обслуговування та
продажу авто на проект «Серце
одне на двох»

Серце 
одне на двох



Нове діагностичне обладнання ми придбали у Київську міську дитячу

лікарню №1

• біохімічний аналізатор Mindray BS240

• аналізатори газів крові та електролітів

• гематологічний автоматичний аналізатор

• флуорисцентний апарат для імуноаналізу.

Це обладнання дало можливість удвічі швидше обробляти аналізи й

з високою точністю отримати дані по 90 показниках крові пацієнтів, у

тому числі вчасно реагувати на поширення інфекції COVID-19. Від

цього часто залежить життя дітей.

715,4 тис. грн

358 тис 

5500

Діагностика



Нейрохірургія

Завдяки допомозі благодійників Центр перетворився на

сучасний заклад, який може прийняти до 5 тисяч дітей на рік

не тільки з Києва, а й усієї України. Тут отримують ургентне і

планове лікування діти з травмами черепа та хребта, з

пухлинами спинного та головного мозку, вродженими вадами,

крововиливами, інфекційними ураженнями, гідроцефалією.

Допоміг у цьому наш партнер Райффайзен Банк Аваль, його

працівники, партнери, клієнти

Тож у полі нашої уваги – нейрохірургія і

реанімації.

Київський дитячий центр нейрохірургії

отримав найсучасніший інструмент для

операцій. Мікроножиці, пінцети, затискачі

новоутворень. З їх допомогою можна

видалити найскладніші утровення в мозку

дитини з мінімальною травматичністю.

Також два дефібрилятори-монітори

отримали приймальне та реанімаційне

відділення Київської дитячої лікарні №7 та

Київського міського центру дитячої

нейрохірургії



АДРЕСНА ДОПОМОГА

2,85 
млн грн
допомоги

20
бенефіціарів

У 2020-му



МИ ДОПОМОГЛИ У 2020-му

Аліна Шпагіна Є 20 471 оплата за діагностику за 
кордоном

Нікіта Малецький
Є 25500 оплата за лікування 
за кордоном

Поліна Волох
89173 грн. оплата за спінальний
імплант

Софія Денисяк
218 240 грн. оплата за протез
щелепи

Аріна Єськова
Є 10600 оплата за кохлеарну
імплантацію за кордоном

Андрій Носаченко
22 000 грн. оплата за ліки

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

Дмитро Палек
$ 5400 лікування за кордоном

Віта Мілевська
9830 грн. за медикаменти

Данило Партола
Є 2000 оплата за кохлеарний
імплант

Владислав
Богомазов 5684 грн. оплата за медикаменти 

Микола Соболев
83160 грн. спеціальний візок

Вікторія Комар
68 500 грн. оплата за 
медикаменти 

Володимир
Андрюхiн 

9 979 грн. оплата за 
лапаратомію нирки

Святослав Пішак 132107 грн допомога у зв'язку 
із пожежею

Володимир Баланюк
2100 грн оплата за лікування

Людмила Бойко 2000  грн. матеріальна 
допомога

Оксана Пучко 15 000 грн. оплата за 
медикаменти 

Яна Сєдова
31 000 грн. оплата за 
діагностику

Інна Стародуб 15 932 грн. оплата за 
медикаменти 

Данило Татарінцев 200 000 грн. оплата за   
операцію з ампутації

Софія Жиліна 19 500 грн ортез стегна 



У ранньому віці Даринка потрапила в лікарню з 
діагнозом агресивна В-клітинна лімфома. Вона 
пройшла хіміотерапію. А через півроку стався рецидив. 
У 2017 році Українські спеціалісти зробили їй пересадку 
кісткового мозку.

Донорcький кістковий мозок прижився. Але у дівчинки
виникла сильна реакція трансплантату проти
господаря (РТПГ). Небезпечну реакцію два роки 
стримували за допомогою гормонів. Кілька спроб їх
відмінити давали ускладнення й погіршення стану 
дитини. Натомість тривале прийняття гормонів
негативно вплинуло на організм - Даринка набрала 
зайву вагу, страждали серце, печінка, підшлункова, 
нирки. 

У 2019 році за рекомендацією спеціалістів ми зібрали 
кошти й оплатили курс фотофереза в Туреччині. В 
Україні таке лікування РТПХ поки що  недоступне. Ми 
також купували дівчинці необхідні медпрепарати, які
призначали турецькі лікарі в ході таких процедур. 

Вісім місяців тривало лікування. Маленька пройшла 30 
сеансів фотоферезу. І нарешті РТПГ подолали та дитині
відмінили гормони. Даринка здорова, весела, й схудла
свій 5-й день народження святкувала вже вдома

Як ми змінили життя



Як ми змінили життя
З дитинства у Поліни боліла спина, а її суглоби були 
неприродно рухливими.  Батьки водили її до кращих хірургів, 
ортопедів,  але ті довго не могли поставити діагноз. 
Лікування, яке призначали,  тільки шкодило.

Після численних обстежень їй нарешті поставили діагноз –
дуже рідкісний синдром Елерса- Данлоса. Зрозумівши, що
ліків від цієї хвороби немає,  дівчинці просто вдягли
пластиковий корсет, щоб підтримувати хребет й зменшити
біль в спині. Однак, по мірі росту деформаціяхребта набула
дуже складної форми – вигини в двох місцях на 90 градусів.  
Біль не полишав Поліну. 

«Я мрію вчитися за кордоном. Вивчаю англійську мову, 
нещодавно пройшла мовний тест і  подала документи на 
програму обміну учнями зі Сполученими Штатами Америки. 
Мої документи прийняли! Однак лікарі сказали, що зараз не 
можна їхати. Потрібно зробити операцію, щоб вирівняти й 
укріпити хребет»

Наш фонд допомог зібрати кошти на операцію та спінальний 
імплант. 17 січня 2021 року Полінці зробили операцію в 
НСДЛ Охматдит.  Втручання тривало близько 6-и годин та все 
пройшло успішно. Тепер функцію корсетних м'язів
замінюють два металевих стриженя і 19 гвинтів, хребет 
вирівняли, кістковий мозок і внутрішні органи вивільнилися
від надмірного тиску, небезпека відступила.



«Добрий Pass» - це сучасний інструмент для безконтактних
безготівкових пожертв, через який легко і безпечно можна
допомогти дітям з тяжкими захворюваннями.

Щоб зробити пожертву, достатньо піднести платіжну картку або
смартфон де є функція NFC. Кошти автоматично надходять на
рахунок фонду «Крона». Ми спрямовуємо їх на актуальні
потреби діагностики і лікування дітей. На екрані терміналу
відображається інформація про зібрані та витрачені кошти

166 тис грн 
надійшло через бокси

2532
пожертв зроблено

48 людей 
отримали допомогу

ДОБРИЙ PASS



Створення інклюзивного доступного
середовища для всіх, підтримка
людей з інвалідністю в соціальній
адаптації, покращенні
функціонування та мобільності –
основні задачі цього проекту.

У звітному році ми

o придбали кохлеарні імпланти
двом дітям із двосторонньою 
сенсоневральною глухотою 

o оплатили ортези стегна для двох 
Софійок Денисяк і Жиліної

o Придбали спеціальний візок для 
Миколи Соболева 

o Організували волонтерську 
допомогу родинам, які 
виховують дітей з інвалідністю

o Провели благодійні фотосесії та 
створили арт-проект «Особливі» 

ЖОДНИХ БАР’ЄРІВ

326 тис грн 
інвестовано

в проект



Подаруй годину

До Щедрого Вівторка 2020 ми провели
акцію «Подаруй годину»
Ми закликали людей пожертвувати свій
час для підтримки родин, у яких є
дитина з тяжким чи невиліковним
діагнозом.

Відгукнулися понад 60 людей, які готові
допомогти родинам: юрист, психолог,
няня, фотограф, перукар, арт-терапевт,
водій з авто, прибиральник, сантехнік,
кур’єри.

10 психологів організували для батьків
безкоштовні відеокурси і консультації.
Чотири фотографи провели сессії для
родин і на основі цих фото ми створили
фотоповість «Особливі».

Підтримку проекту
надав Фонд
Родини Загорій

87 годин
подаровано

родинам

15 сімей
отримують психологічну

і соціальну допомогу



Фотоповість «Особливі»

Ми зробили арт-проект про дітей з інвалідністю і
тих, хто про них піклується. Це фото та розповіді
про прийняття, мрії та філософію сімей.

Герої проекту - 12 сімей і діти з ДЦП, епілепсією,
синдромом Ретта, Спінабіфіда, сенсоневральною
глухотою.

Чотири фотографи провели для родин благодійні
фотосесії.

До проекту також долучилися стилісти, перукарі,
майстер з татуажу, психологи, фотостудії.

https://www.facebook.com/kronaphotostory
https://www.facebook.com/kronaphotostory
https://www.instagram.com/kronaphotostory/
https://www.instagram.com/kronaphotostory/


Фотоповість «Особливі»

Я рада, що Бог послав саме нам цих чудових
особливих дітей, і ми змогли їх реабілітувати, 
дати їм повноцінне життя. Бо випробування
посилаються тим, хто може їх пройти

Найприємніші моменти це
коли вони дивляться на мене з 
невимовною любов’ю, 
шукають очима. Я радію їхнім
маленьким успіхам. Для інших
ці речі здаються простими, а 
для нас це «космос».

Іноді у мене виникає питання: чому це сталося
саме з ним? Він мав би вже ходити в садочок, 
читати віршики. Але він такий, як є -
найгарніший для нас. І ми не покладаючи рук 
працюємо над його здоров'ям. 



Щедрий вівторок

Сердечний

Акції проходять в автосалонах та сервісних
станціях дилерської мережі «НІКО» в 5-и містах
України.

10 гривень з кожного сезонного шиномонтажу
та 1000 гривень з кожного проданого
автомобіля компанії передають на проекти
допомоги дитячим кардіоцентрам.

У 2020 році акції до Щедрого вівторка зібрали й
передали на проект «Серце одне на двох»
101410 грн. Всього завдяки акціям
ЩедрийВівторок_сердечний
компанії НІКО передали на благодійність
209410 грн.

Кошти ми спрямували на створення палат
матері та дитини в Національному інституті
серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

.



НАША ПОДЯКА ДОНОРАМ І ПАРТНЕРАМ 

Автомобільна дилерська мережа «НІКО»

ТОВ «Ай. Ті. Ес. Груп»

ТОВ  «Епам системз»

Представництво «Бакстер Сі Ай Ес Бі Ві»

Представництво «OCTAPHARMA Nordic AB»

ТОВ  «БАКСАЛТА Україна»

Фонд STICHTING KINDER KANKER

ТОВ «Карлсберг Україна»

АТ Райффайзен Банк Аваль

АТ «Укрексімбанк»

Телеканал «Новий»

ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН 2.0»

ТОВ «Тетра Пак» 

ТОВ «Піонер Насіння Україна»

GlobalLogic Ukraine

ТОВ «Сингента Україна»

ТОВ «Студія «1+1» 

ТОВ Вiпоiнт медiа

ТОВ «Латебра»

ТОВ «Солодощі Львівщини»

Фонд родини Загорій

МБФ «Українська біржа благодійності»

Globalgiving Foundation INC

LAMBRE Foundation (Польща)

ГО Run Ukraine

ГО «Charity Tuner»

Київський клуб Левів (Kyiv Lions Club)

Кінотеатри MULTIPLEX

Мережа автозаправок SOCAR 

Київський академічний театр оперети

Радіо Аристократи

Салон стилю «Притон Краси» 

Телеканал СТБ

ТОВ "Бюро вин" 

ТОВ "СІТРАС“ і гіпермаркети Ашан в Києві

ТОВ «Брама Фільм»

БЦ «Поділ-Плаза»

PR-агентство «ЗНАТЬ»

Платформа ДОПОМАГАЮ.УКР

І нші компанії та приватні особи


