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Всеукраїнський благодійний фонд "Крона"
заснований у 2006 році з ініціативи власників та
партнерів українського бізнесу Групи компаній
НІКО.

Фонд втілює соціальні проекти різної складності
на всій території України: від адресної допомоги
тяжкохворим дітям та їхнім батькам до
впровадження сучасних технологій діагностики і
лікування в медичних закладах.

За 15 років діяльності Фонд «Крона» надав
допомоги на понад 130 мільйонів гривень.

Основні джерела фінансування - приватні і
корпоративні пожертви, гранти.

Фонд пройшов перевірку на відповідність
стандартам Прозорості й Порядності згідно
міжнародних критеріїв International Committee on
Fundraising Organizations

Ми працюємо задля
збереження здоров'я і життя
дітей, створення
інклюзивного середовища, 
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



o Життя і здоров’я людей понад усе.                           
Ми допомагаємо знизити смертність від 
тяжких захворювань, які лікують у світі 

o Професійність, прозорість та 
відповідальність

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

o Найбільше користі на кожну вкладену 
гривню 

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 і виконуємо зобов'язання 

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.

Голова Правління фонду - Мацібох Олена
Геннадіївна.

НАШІ ЦІННОСТІ 



ПРОГРАМИ В

«Серце одне на двох» -
ми створюємо умови,
щоб новонароджені та
жінки із вадами серця
вчасно отримали якісну
медичну допомогу під
час пологів і
народження

«Медицина-дітям» Фонд
допомагає медичним
закладам
впроваджувати сучасні
методи діагностики і
лікування тяжких
захворювань
(обладнання, матеріали,
навчання лікарів)

Адресна допомога на
лікування - ми
купуємо ліки та
медичні засоби дітям
із життєво небез-
печними хворобами,
допомагаємо в оплаті
вартісного лікування

2021



дітей та 
дорослих 
отримали 
допомогу

Допомоги надано 
за 15 років

130 млн грн

16000
успішно 

виконаних 
проєктів

230

благодійників 
підтримали 

«Крону»

84000

шкіл, реабілітаційних центрів 
запровадили нові послуги

фахівців пройшли  навчання

міст та селищ отримали 
ресурси на екологічні проекти26

430

67

37

лікарень отримали 
сучасне обладнання та матеріали



НАДХОДЖЕННЯ 15 809 880 грн

Група компаній "НІКО" 1 801 842
Райффайзен банк Аваль 104 265,43
ТОВ «Карлсберг Україна» 500 000
ТОВ  "ЕПАМ Системз" 522 199,35
АТ Креді Агріколь Банк                                                       2 533 430,08
Представництво «Пфайзер в Україні» 4 141 545,34
«Ти не один»  Благодійний фонд 1+1 медіа 784 065,86
ТОВ «Біомедінвест» 400 000
Українська біржа благодійності 47 576,8

ТОВ «Террасофт» 62 500 

ІСАР Єднання 136 400

Пожертви онлайн через сайт 4 388 192,85

Інші компанії 45 401
NFC box, Монофонд 342 462,12

ВИТРАТИ 15 522 521 грн
Стоп Covid-19 974 997,55

Українська медицина - дітям 4 442 023,24
Адресна допомога 3 641 126,11
Проект «Здійсни мрію» 903 901,75
Проект «Твоя мрія -Твій день" 3 486 678,81
Відкрита благодійність (NFC, акції. презентац) 547 919,72
Адміністративні витрати 1 525 873,82

ФІНАНСИ 2021ФІНАНСИ 2021

Адресна
допомога

20%

Медицина
дітям
52%

Стоп 
Covid-19

11 %

Адмін
витрати

10%

Здійсни 
мрію

7%



7

СТОП
COVID-19

У звітному році разом із партнерами Карлсберг Україна,
ТОВ «Торговий дім НІКО», ІСАР Єднання ми надали 975 тис
грн допомоги для пацієнтів та лікарень, які задіяні в боротьбі
із коронавірусною інфекцією.

Ми допомогли засобами гігієни та індивідуального захисту
вагітним і породілям, придбали кисневе обладнання,
стерилізаційні камери, аналізатор крові, облаштували бокс
інтенстивної терапії мам і малюків в НІССХ ім. Амосова за
стандартами чистих приміщень



За підтримки компанії Carlsberg Ukraine
ми придбали шістнадцять кисневих
концентраторів БІОМЕД JAY-10 у
Запорізьку міську лікарню № 9 та
міську лікарню екстреної та швидкої
медичної допомоги №5. Це сучасні
сертифіковані прилади. Подвійний
потік дає можливість подавати
повітря двом пацієнтам одночасно.
Відтак це порятунок для понад 30-и
пацієнтів із важкою кисневою
недостатністю одночасно.

500 тис. грн

2 лікарні Запоріжжя
отримали кисневі концентратори

« » і
Carlsberg 
Ukraіne
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Майбутні мами із серцево-судинними
захворюваннями особливо вразлива
категорія в період пандемії COVID-19.

Сьогодні у Національному інституті
серцево-судинної хірургії імeні М. М.
Амосова приймають пологи у таких
жінок і одночасно надають
кардіологічну допомогу. Аби не
допустити зараження мам і малюків
коронавірусом у закладі, їм необхідно
перебувати у безпечних
післяопераційних приміщеннях.

захист вагітних і 
новонароджених

у стаціонарі

490 тис грн. 
допомоги надано 

у 2021 році
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Ми обладнали палати інтенсивної
терапії матері та дитини в НІССХ ім.
Амосова за стандартами високої
чистоти

Стіни, стеля, підлога, двері оздоблені
матеріалами, що легко обробляти
дезінфікуючими засобами. Встановили
на вході автоматичні розсувні двері,
аби уникати торкання дверей руками.

Придбали кварцеві лампи,
ультрафіолетові стерилізатори для
дезінфекції інструментів.

Сформували і передали пацієнтам
валізки безпеки. Лінія магазинів ЕВА
допомогла наповнити валізки
засобами гігієни жінки і малюка,
засобами індивідуального захисту, що
необхідні в стаціонарі.



УКРАЇНСЬКА МЕДИЦИНА - ДІТЯМ

63, 5 млн. грн
на розвиток медицини 

67 лікарень
отримали допомогу

Ми допомагаємо впроваджувати в
лікарнях 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

Майже три тисячі дітей щороку помирають в Україні з причин, яких можна запобігти.
Якісна медична допомога може зберегти життя у 90% випадків



4,95 млн. грн 
на ремонт і обладнання палат 
інтенсивної терапії матері та 

дитини в Національному інституті
серцево-судинної хірургії

ім. М. М. Амосова

В Україні рівень материнської та дитячої смертності

у 5,3 рази вище, ніж в Європі
Серце
одне на двох

Ми створюємо умови, в яких
вагітні жінки, мами та
новонароджені із серцево-
судинними патологіями
зможуть отримати
кваліфіковану кардіологічну
і акушерську допомогу.



Інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова
єдиний медичний заклад, де є програма «Акушерська
кардіологія». Тут спільно кардіологи, неонатологи й
акушери надають вагітним та молодим мамам із тяжкими
патологіями серця кваліфіковану допомогу, приймають
пологи й роблять операцію на серці

Ми зробили ремонт блоку інтенсивної терапії для
перебування жінок із малюками

Серце
одне на двох

Блок і палати облаштовані за
сучасними стандартами чистоти,
безпеки і комфорту для жінок і
новонароджених

У 2021 ми придбали обладнання:
монітори пацієнта, відкриту
реанімаційну систему для
немовлят, апарат штучної
вентиляції легень, лампи для
фототерапії новонароджених,
УЗД-апарат гінекологічний стіл-
крісло, акушерські інструменти

Допомогу цьому проекту надають
компанія ЕПАМ, ГК «НІКО», ТОВ
«Студія 1+1», приватні донори.
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За рік у палатах матері й дитини вже надали
допомогу 35-м вагітним, породіллям і прийняли у світ
стільки же здорових немовлят.

Стафанія та її новонароджена донечка Полінка – одні
з таких пацієнтів.

Серце 
одне на двох

29 років тому при народженні у
маленької Стефанії виявили важку
серцево-судинну патологію. І
саме в Інституті Амосова тоді їй
зробили першу в Україні успішну
операцію Сеннінга.

Вона не тільки вижила, а й
благополучно розвивалася,
навчалася і тепер повернулася в
Інститут, щоб народити.

Полінка з’явилася на світ під
наглядом команди кардіологів та
акушерів. Вона здорова.

Привітати Стефанію завітали її
улюблені телеведучі «Сніданку з
1+1» Людмила Барбір та Руслан
Сенічкін
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Шоу «Твій день» на 1+1, ВБФ «Крона» та «Ніко Мегаполіс»
організували благодійну акцію, щоб підтримати проект
«Серце одне на двох»

Мета акції «Твоя мрія» – обладнати післяпологові палати
інтенсивної терапії для мам і новонароджених. Аби серця
билися та ніколи не зупинялися.

Твоя мрія
Твій день

Ця благодійна справа
тривала два місяці. За цей
час надійшло 17 тисяч
донацій, завдяки чому було
зібрано

3 817 863 грн

Кожен, хто зробив пожертву
на цей проект, мав шанс
отримати подарунок -
червону машину Fiat 500
Dolcevita від НІКО
Мегаполіс і ще цінні призи
від партнерів Креді
Агриколь Банку, ТОВ
Епіцентр-К, Бігмедіа
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Ми закупили і передали в Інститут Амосова реанімаційні
системи для новонароджених Lifetherm, дві медичні тумби,
апарат для штучної вентиляції легень, хірургічний аспіратор
для безпечних операцій та реанімації, білірубінометр та
лампу для фототерапії малюків.

Також придбали мобільний УЗД апарат, функціональні ліжка, 
меблі, сухожарову шафу.

Твоя мрія
Твій день



17

До благодійної справи «Твоя мрія» 
долучилися телезірки, блогери, 
лікарі та партнери, які надали 

цінні подарунки благодійникам



Діагностика

Фонд «Крона» передав у
лабораторію медичної генетики
Національної дитячої лікарні
ОХМАТДИТ проточний
флуоцитометр. Цей прилад дозволяє
точно визначати імуносумісність між
донором та реципієнтом при
трансплантаціях органів і кісткового
мозку.

Ще один важливий аналіз, який
почали робити з допомогою
цитометра – це перехресне
зіставлення у випадку пересадки
кісткового мозку. Досі в нашій країні
цього не робили. Саме цей метод
допомагає підібрати донорський
матеріал так, аби запобігти сильним
реакціям “трансплантат проти
господаря”, особливо при
гаплотрансплантації

3200
дітей на рік
проходять

діагностику

148 тис 
аналізів на рік

2,4 млн. грн
на обладнання та 

облаштування 
лабораторій



Нейрохірургія

Травми, вроджені аномалії та
хвороби нервової системи
посідають третє місце серед
причин смертності та тяжкої
інвалідності дітей від 0 до 17 років.

У полі уваги Фонду нейрохірургія і
реанімації.

У звітному році фонд «Крона»
придбав і передав обладнання,
необхідне для діагностики і лікування
дітей з неврологічними хворобами:
• монітор пацієнта INFINITY Delta у

Київський міський діагностичний
Центр;

• біполярний пінцет для Київського
дитячого центру нейрохірургії;

• ваги медичні з ростоміром і візок у
Київську міську дитячу лікарню №1

94 тис. грн
витрачено на 
обладнання

6 тис дітей
щороку отримують 

допомогу



Сучасні
медикаменти

Ми передали 1424 флакони сучасних
медичних препаратів Енбрел та Сомаверт
для лікування аденоми гіпофізу та
акромегалії. Препарати отримали
пацієнти, які лікуються в Інституті
ендокринології та обміну речовин ім. В.П.
Комісаренка. Чернігівській обласній
клінічній лікарні, Інституті Нейрохірургії ім.
Академіка Ромоданова, Національному
Інституті Кардіології ім. Академіка М.Д.
Стражеска, Західноукраїнському
спеціалізованому дитячому медичному
центрі, Запорізькому Центрі первинної
медико-санітарної допомоги №6, Інституті
педіатрії, акушерства і гінекології імені
Академіка О.М. Лук’янової, Черкаській
обласній лікарні

20 пацієнтів  
8 медичних закладів
отримали  медикаменти

2,95 млн. грн



АДРЕСНА ДОПОМОГА

Ми купуємо ліки та медичні засоби
для хворих, допомагаємо в оплаті
новітніх методів діагностики і
лікування, які не покриває держава
в рамках медичних гарантій.

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

3,68
млн. грн

надано допомоги

25
людей отримали

допомогу в 2021-му



МИ ДОПОМОГЛИ У 2021-му

Ксенія Яровчик Оплата за операцію в Сербії на
10500 Євро

Валентин Ткачук Медикаменти, МРТ на суму 13289 
грн

Поліна Козенкова Доплата за операцію та 
придбання візочка 102428 грн 

Наталія
Вишнівська

Оплата за лікування саркоми в 
Туреччині  75000 Є

Ліза Савельєва
Обстеження в клініці Bambino 
Gesu, медикаменти, реабілітація на 
161199 грн

Ольга Вратарьова Компенсація за медикаменти  на 
17000 грн

Єва Гресь Медикаменти на суму 62988 грн

Юля Дахно Ервіназа на 100316 грн

Міша Іванов Медикаменти на суму 17980 грн

Славомир
Лупащенко Медикаменти на 15407 грн

Сашко Павенко Медпрепарат на суму 10149 грн

Володимир 
Андрюхін Медикаменти на суму 6422 грн

Катя Салівон Медикаменти на суму 19107 грн

Лара Старожук Компенсація за препарат Еврісді
75000 грн

Іван Китовський Ендопротез кульшового суглоба 
на 141370 грн

Богдан 
Хоптинський Медпрепарат на суму 16980 грн

Соня Шевченко Медпрепарат на суму 5 116 грн

Юрій Борисенко Компенсація за медикаменти 
17673 грн

Бубнова Єсенія Реабілітація на суму 10000 грн

Добровольский
Нікіта Реабілітація на суму 10000 грн

Завадська 
Кароліна Реабілітація на суму 10000 грн

Стелла Собіпан Медикаменти на суму 3154 грн

Олександр Жовір Стенти, медикаменти на суму 
100500 грн

Альона Швидка Препарат клексан на суму 6624 
грн
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«Крона» разом із фотографами та візажистами
провели благодійні фотосесії, щоб зібрати кошти 
на лікування Ксенії Яровчик

Благодійні фотосесії задля допомоги

У Ксенії рідкісна вроджена хвороба –
екстрофія сечового міхура. Ще в
дитинстві вона перенесла кілька
операцій, їй видалили нирку, міхур і
сечовід. Одна операція була невдалою,
тож ускладнення з кожним днем
руйнували організм і загрожували життю
жінки.

Незважаючи на складнощі здоров’я,
Ксенія багато вчилася і реалізувалася як
стиліст.

Коли жінка звернулася до Фонду за
допомогою, ми розуміли, що зібрати
кошти для дорослої людини дуже
складно. І тоді прийшла ідея організувати
фотосесії, де Ксенія сама створюватиме
образи.

Всього ми провели 9 благодійних фото
днів, у яких взяли участь 46 жінок. Нам
допомагали 14 фотографов, 20 візажистів,
15 брендів одягу і аксесуарів.
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Ксенія вигадувала 
тематику і стиль  фото днів. 

Були «діловий стиль», 
«повітря», «Болівуд», «кантрі», 

«рокабілі», «сімейна», 
«проводжаючи літо»
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Як намалювати птаха. 
Вечір французської поезії та музики

Задля допомоги Ксенії також наші друзі -
відома продюсерка Ірина Вратарьова
разом із акторами і музикантами
організували вечір французської музики
та поезії.

Відомі артисти Олексій Суханов, Даша
Волга, Олеся Власова, Юра Звонар,
Frederick De Roekc, художниця Ірина
Бекетова, фото з благодійних фотосесій
Ксенії створили атмосферу “паризського
салону” в серці Києва.

Артисти читали вірші і прозу Жака
Превера, Бодлера, Сент-Екзюпері, Жана
Тард’є, виконували французькі та
українські пісні.

Завдяки фотосесіям та благодійному
вечору ми зібрали 317 800 гривень і
оплатили Ксенії за операцію в
Белградській клініці реконструктивної
хірургії в Сербії



Добрий красивий проект, де кожен
може стати чарівником і подарувати
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 друзі, наставники,
котрі допомагають опанувати нові
навички, організувати поїздку,
подарувати яскраві враження.

Наш партнер в цьому проекті
телеканал «1+1» і Благодійний фонд
каналу «Ти не один»

ЗДІЙСНИ МРІЮ



27

У Поліни вроджене генетичне
захворювання – спинальна м’язова
аміотрофія. П’ять років тому вони з
мамою, бабусею і сестричкою тікали
з-під обстрілів окупованої Горлівки.
Зараз знімають житло під Харковим.

Завдяки телеглядачам каналу 1+1 ми 
наблизили мрію Полінки

Ми привезли їй потужний стильний
ноутбук для дизайну та програ-
мування і оплатили 6 місяців
онлайн-курсів «Розробка комп’ю-
терних ігор на Unity».

Поліна займається з наставником за
індивідуальною програмою. Вона
створила власних віртуальних героїв
та засвоює секрети їх мобільності та
перевтілень

Мрію навчитись ігровому дизайну і створювати ігри 
для розвитку дітей. Поліна Козенкова, 11 років 
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Мрію навчитись грати на піаніно і співати
Данилко Партола, 5 років

Данилко з Шостки. Коли йому було 1,5
роки, у нього виявили двосторонню
туговухість.

У минулому році ми оплатили хлопчику
кохлеарний імплант на одне вухо, а
другий забезпечила держава. І він почав
потроху розмовляти. А ще відвідувати
уроки музики в дитячому садочку.

Данилко так захопився цими уроками,
що замріяв мати власне піаніно й
навчитись музиці.

Дякуючи проекту «Здійсни мрію» і
глядачам каналу 1+1, ми подарували
Данилкові сучасне піаніно-ситнезатор з
мікрофоном і нотами.

Тепер це улюблене заняття, коли він
повертається з дитячого садочка



Мрію про теплу водичку
Аня Гнатишин, 6 років

Це було Різдвяне бажання Ганнусі, яке
вона озвучила ведучій Сніданку з 1+1
Людмилі Барбір

Дівчинка з мамою, бабусею і молодшою
сестричкою живуть у передмісті Івано-
Франківська в крихітному будиночку
площею 30 кв. м.

У будинку не лише теплої, навіть холодної
води не було – її носили з колодязя від
сусідів.

Ми організували копання скважини і
проведення води в будинок, ремонт,
прибудову й облаштування ванної
кімнати, підігрів води, утеплення і сучасне
опалення будинку.

На час, поки йшли ремонтні роботи,
команда «Здійсни мрію» знайшла для сім’ї
тимчасове житло.

12 жовтня родина повернулася в
оновлений будинок
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на форумі онлайн-бізнесу 2021

У серпні наш Фонд взяв участь у найбільшому бізнес 
форумі ЛОБ-2021. Ми представили сучасні мобільні 
NFC рішення для благодійності

Крона була першим фондом в
Україні, який застосував NFC
термінали для благодійних
пожертв. Цого року Фонд випустив
ще й «розумні» постери, значки та
футболки із технологією NFC, через
які легко зробити безготівкові
донації.

NFC-носії, зокрема плакати –
ефективний спосіб розказати про
проекти поза соціальних мереж і
запропонувати зручний, швидкий
шлях допомоги.

Донору достатньо “доторкнутись”
смартфоном до серця на плакаті
або до рукава на футболці – і
технологія одразу переводить
благодійника на форму для
пожертв



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  «Біомедінвест»
Фонд STICHTING KINDER KANKER
ТОВ «Карлсберг Україна»
АТ Райффайзен Банк Аваль
АТ «Креді Агриколь Банк»
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 «Террасофт»
ТОВ «Солодощі Львівщини»
Фонд родини Загорій

МБФ «Українська біржа благодійності»
Globalgiving Foundation INC

ГО «Charity Tuner»

ГО ІСАР «Єднання»

Лінія магазинів ЕВА 

«Ти не один»  Благодійний фонд 1+1 медіа

Мережа автозаправок SOCAR 

Київський академічний театр оперети

Салон стилю «Притон Краси» 

Телеканал СТБ

ТОВ "Бюро вин" 

ТРЦ «Дрім Таун» в Києві

ТОВ «Брама Фільм»

БЦ «Поділ-Плаза»

PR-агентство «ЗНАТЬ»

Платформа ДОПОМАГАЮ.УКР

Інші компанії та приватні особи


