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dobro.ua - головна платформа 

добрих справ в Україні
Це перша та найбільша в Україні фандрайзингова
платформа онлайн-благодійності, ефективний та
сучасний інструмент для залучення коштів на
благодійні та соціальні проєкти будь-якого
спрямування. Діяльність платформи dobro.ua
забезпечує Міжнародний Благодійний Фонд
«Українська Біржа Благодійності».
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Головна місія dobro.ua — створення системної
благодійності нового зразка, що будується на
підзвітності, прозорості, відповідальності 

та залученості громадян
Розвиток культури масової благодійності в Україні та
формування розгалуженої мережі високопрофесійних
благодійних організацій, яким під силу вирішення
соціальних проблем будь-якої складності — це наш
внесок в розвиток проактивного та сильного
українського суспільства.
 
Ми є потужною комунікаційною платформою для
благодійного сектору, зручним онлайн-сервісом, який
щодня дозволяє зустрітися тисячам людей — тим, хто
потребує допомоги і тим, хто може допомогти.
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Цінності dobro.ua

Безпека
Ми є гарантом виконання всіх взятих
на себе сторонами зобов’язань, що
однаково захищає тих, хто отримує та
надає допомогу. Кожна історія
перевірена, кожна потреба актуальна, 

а кожна гривня захищена.

Довіра
Довіра в благодійності — це основа
міцних стосунків, без якої неможлива
наша діяльність. Чесність, відкритість
та підзвітність дозволяють довіряти
одне одному та ефективно творити
добро.

Партнерство
Ми віримо, що разом ми сильніше,
ніж кожен окремо. Наша співпраця
будується на загальнолюдських
цінностях: взаємоповазі, довірі,
порядності, залученості та підтримці
— це фундамент, на якому ми стоїмо.
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Розвиток
Ми націлені на розвиток усього
благодійного сектору. Підвищення
ефективності та професійного рівня
фондів напряму впливає на активність  
та залученість людей до вирішення
соціальних проблем.

Інноваційність
Ми прагнемо будувати інноваційну
благодійність, а тому постійно
пропонуємо нові підходи, можливості,
продукти, послуги і сервіси. Наша мета
бути ефективними та доступними 24/7  
у будь-якій точці світу.

Підзвітність
Ми орієнтовані на прозорість, публічність
та підзвітність. Кожен проєкт проходить
ретельну перевірку. Кожна людина має
відкритий доступ до документів та
регулярних звітів про нашу діяльність.

8

Ірина Гуцал
Директорка Української Біржі
Благодійності, платформи dobro.ua.
Ми прагнемо утворити на dobro.ua спільноту, якій під
силу легко та просто вирішувати соціальні проблеми
будь-якої складності. За кожним проєктом на
платформі dobro.ua — історія конкретних людей, яким
потрібна допомога. І наше завдання розповісти цю
історію та створити умови, аби зустрілися ті, хто хоче
допомогти, з тими, хто потребує допомоги. І ми вже
створили дієву мережу довіри та взаємодопомоги. 

Ми не лише залучаємо та скеровуємо благодійні
гроші туди, де вони найгостріше необхідні. Ми
прагнемо будувати інноваційну благодійність, а тому
постійно пропонуємо нові підходи та можливості. Ми
відкриваємо доступ неприбутковим організаціям та
ініціативам до ідей та інформації, а людям та бізнесу —
до найпрозоріших організацій та можливості
отримати повну фінансову звітність. 

Ми робимо все, аби стати максимально зручним,
надійним та захищеним від шахраїв сервісом та
задовольнити потребу людей робити добро та
допомагати іншим. Наша мета розвивати культуру
масової благодійності в Україні та зробити її частиною
повсякденного життя кожного українця.
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Досягнення

9
1

191

років
роботи

млн
>

благодійників

партнерська
неприбуткова
організація

362,3
Залучено

>

млн
гривень

Підтримано та реалізовано:

4 617 107
проєктів в галузі
охорони здоров’я

проєктів допомоги
організаціям та
ініціативам, які
опікуються
тваринами та
втілюють екологічні
проєкти


39

73

372

133

проєкти, що підтримує
культурні та спортивні
ініціативи

213
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проєктів допомоги  
в кризових ситуаціях

проєкти
допомоги
нужденним

проєктів
спрямовані
на підтримку
громад

проєкти, що
спрямовані на
розвиток освіти
й науки

Наша особливість у тому, що платформа
dobro.ua –– це інструмент для
підсилення фондів.

dobro.ua –– це ефективний інструмент для всіх
неприбуткових організацій, який посилив фінансову
стабільність фондів, дозволив їм мінімізувати свої
адміністративні витрати на фандрайзинг,
диверсифікувати фінансові потоки і стати більш
ефективними в досягненні своїх цілей і місії.

191 неприбуткова організація, яку ми перевірили та
яким довіряємо –– це наші Оператори Допомоги. Разом
ми гарантуємо, що благодійні пожертви витрачаються
винятково на обрану мету і на 100% захищені від
шахраїв. 

Це дозволяє нам підтримувати проєкти з будь-якого
куточка України та допомагати в усіх напрямках
благодійної діяльності.  

Усі 100% зібраних на проєкти коштів ми передаємо на
реалізацію благодійних програм.

Адміністративні витрати платформи покриваються за
рахунок гранта Фонду Віктора Пінчука, благодійних
внесків від доброчинців та компаній-партнерок.


191
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неприбуткова
організація

вся
Україна

Всі види
благодійної
допомоги

Підтримка

громад

Соціальна 
допомога

Здоров’я 

та медицина

Види  
благодійної
допомоги

Культура 
та спорт

Освіта 
та наука
Екологія  
та тварини
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Домога в
кризових
ситуаціях

Благодійники dobro.ua

Унікальність dobro.ua полягає в тому, що тут допомагати
може кожен. Із будь-якого куточку світу –– з Києва,
Львову, Брюсселю чи Сіднея. У найзручніший для себе
спосіб

та час –– 24/7

1 010 022
благодійника зробили пожертви  
на сайті dobro.ua


Ми отримуємо
благодійні внески від
доброчинців з-понад
40 країн світу!

114 863
благодійних SMS від 4 операторів
мобільного зв’язку 


138 260
зареєстрованих користувачів
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Перезапуск платформи
Української Біржі Благодійності

12 серпня 2020 року Українська Біржа Благодійності
запускає за підтримки Фонду Віктора Пінчука нову
благодійну платформу dobro.ua з новим неймінгом,
логотипом, дизайном та функціоналом сайту. На зміну
ubb.org.ua приходить нова більш потужна платформа,
яка здатна прийняти десятки тисяч благодійних внесків
одномоментно. Благодійні проєкти, скарбнички,
кампанії, заходи, смс-благодійність, особисті кабінети,
управління благодійними коштами –– це лише
невеликий перелік нововведень нової платформи. Все
для того, щоби мотивувати українців приєднуватися до
благодійних ініціатив та підтримувати лише перевірені
фонди та організації.
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Віктор Пінчук
Звернення засновника Української
Біржі Благодійності, бізнесмена та
філантропа, Віктора Пінчука: 


Майже 10 років тому ми створили ubb.org.ua ––
інтернет-платформу, де технологічні і соціальні
інновації зустрічаються і підсилюють одна одну.
Завдяки цьому невеликі і прозорі пожертви
величезної кількості людей змогли творити дива. За
цей час на благодійність зібрано понад 360 млн
гривень. 

Майбутнє буде цифровим, і в України тут гарні
перспективи. Я радий, що десятиліття тому ми
поставили «цифру» на службу благодійності в Україні,
це дозволило вивести її на новий рівень.  
І я впевнений, що за допомогою dobro.ua цей рівень
зростатиме.
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2020
2020-й надвзичайно складний рік, коли у життя
кожного українця уривається COVID-19. Водночас не
йдуть у відпустку й інші хвороби. Це рік, коли
допомога благодійних фондів і кожного, хто нас
підтримує, необхідна буквально, як повітря.


Надходження

Витрати

86,75

85,29

млн грн

млн грн

здоров’я 63,4%
 
соціальна допомога 4,4%

освіта та наука 0,8% 

екологія та тварини 0,3%

культура та спорт 0,1%

підтримка громад 0,4%

власні благодійні програми 21,6%

адміністративні витрати 9%

Підтримано

783
благодійні
проєкти

191

226 167 354


217

З них адресна допомога надана

неприбуткові
організацій

Допомогу отримали
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50 000
людей

З нами

організацій
та закладів

бізнес
компаній та
ініціатив

благодійників

387 32
дітям

дорослим

Захистимо Україну від COVID-19
Разом із благодійниками та відповідальним бізнесом
ми не лишаємося осторонь, коли Україну охоплює
пандемія вірусу COVID-19


На боротьбу з хворобою  
ми збираємо рекордні

23 371 893 грн

92

66

Передано у лікарні

Підтримано

одиниці

медичного
обладнання

124 527
36
41
Закуплено

засобів
індивідуального
захисту


зірок шоу-бізнесу беруть 

участь у благодійних ініціативах
на підтримку лікарів

компанія підтримує
проєкти допомоги
лікарям та лікарням
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2
2
5

лікарень  
по всій
країні

оффлайн
заходи

націона–
льних TVканали

он-лайн 
концертів

TV, онлайн концерти та
підтримка зірок
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Відповідальний бізнес
та ініціативні групи
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Подяка лікарів

20

Події
2020

2020
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Київська барахолка
Кураж Базар збирає
понад 2 млн грн на
допомогу незахищеним
верствам населення
(діти-сироти,пацієнти  
в лікарнях, жінки
постраждалі від
насильства, безхатченки)

«Дорога добра» від
WOG передає на
благодійність 3,3 млн
грн та спільно з БФ
“Твоя опора” закуповує
надсучасне обладнання
в дитячу операційну
Інституту ім. М. Амосова

Благодійний кешбек від
клієнтів Монобанк та
Кураж Базар збирає 12,77
млн грн та разом з БФ
“Свічадо” допомагає
придбати 67 одиниць
медичного обладнання у 26
пологових будинки по всій
країні


Проєкт “Дитяча надія”
від абонентів Київстар
збирає 4 млн грн та
дозволяє нам придбати
обладнання в 17
українських лікарень

Спортивно-благодійний
проєкт DataHeart від
ДатаГруп збирає 913 тис
грн та спільно БФ “Серця

Проєкт «Твори добро
разом з ТЮСО» збирає
859 тис. грн та спільно з
БО “Місто щасливих дітей”
допомагає дітям у
складних життєвих
обставинах

Благодійний марафон
до Всесвітнього дня
добрих справ “Щедрий
вівторок” залучає 311 тис
грн та допомагає
реалізувати 11
благодійних ініціатив


Бігові Марафони
спільно з RunUkraine
об'єднують 30
ініціативних груп, які
збирають 344 тис грн на
різноманітні соціальні
проєкти

Благодійна акція від
компанії Moneyveo передає
250 тис грн на будівництво
центру “Дача” для
онкохворих дітей, підопічних
БФ “Запорука”, а також 2,65
млн грн на закупівлю
обладнання в 3 українські
лікарні спільно з БФ “Крона”

майбутнього” дарує
здорові серця 9 дітям з
вадами серця

Події
2020
Долучається 58 відомих
людей до адресних
благодійних кампаній, які
збирають понад 440 тис
грн

2020

Яскрава подія –– Ярослава Гресь
у свій день  
народження  
за добу збирає

530

тис

гривень

на допомогу онкохворим дітям, якими опікується
БФ “Запорука”, дітям з інвалідністю, якими
опікується БФ “Джерело” та на порятунок
безпритульних тварин, якими опікується  
БФ “Клуб добродіїв” разом з UAnimals
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2019
2019-й рік стає роком, коли благодійники
активізуються, аби змінювати країну разом. Спільними
зусиллями нам вдається лікувати, підтримувати,
забезпечувати необхідним та будувати


Надходження

Витрати

66,74

67,85

млн грн

млн грн

здоров’я 72,7%
 
соціальна допомога 6,3%

освіта та наука 1,2% 

екологія та тварини 0,5%

культура та спорт 0,3%

адміністративні витрати 11,4%

власні благодійні програми 7,6%

Підтримано

1010
благодійних
проектів

З нами

175

неприбуткових
організацій

200 144 310
бізнес
компаній та
ініціатив

благодійників

Допомогу отримали

39 000 255
людей

23

організації
та закладів

З них адресна допомога надана

415
дітям

92

дорослим

Події
2019
Благодійний вечір 

«Hearts Charity Evening»
збирає 4 103 460 грн та
спільно з БФ “Серця
Майбутнього” рятує  

60 дітей з вродженими
вадами серця

Київська барахолка
Кураж Базар збирає  

3 156 789 грн та реалізує
освітні та культурні
проекти, покращує життя
людей з інвалідністю,
допомагає хворим дітям

«Дорога до серця” від WOG
передає на благодійність 1,5
млн грн, які спільно з БФ
“Твоя опора” витрачають и
на надсучасний апарат УЗД
для дитячого відділення
Амосова

Проєкт “Дитяча надія”
від абонентів Київстар
збирає 2 млн грн та
дозволяє нам придбати
та передати медичне
обладнання 

в 13 українських
лікарень

Монобанк і Кураж Базар

Бігові Марафони спільно
з Run Ukraine об’єднують  

50 ініціативних груп, 


2019

Фонд Parimatch передає
на благодійність 

1 375 000 грн, разом 

з БФ “Свічадо”
закуповують 11 апаратів
для скринінгу слуху 

в новонароджених дітей
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започатковують
інноваційний
благодійний інструмент
–– кешбек на добрі
справи та збирають 6 273
511 грн на придбання 26
одиниць обладнання у 13
дитячих лікарень

Благодійна акція від
кінохолдингу Mul tiplex
передала 394 000 грн на
допомогу дітям з вадами
серця, якими опікується
БФ “Серця майбутього”


які збирають 1,2 млн грн
на різноманітні соціальні
проєкти

Долучається 76 відомих
людей до адресних

благодійних кампаній та
разом з партнерами
проводять 24 благодійні
заходи

Події
2019
Kyiv Half Marathon  
заради 4-річного Марка
Ярошенка

2019

Яскрава подія –– Біжу за Марка.
Ірина Руденко
Благодийні 
заходи
збирають

548

тис

гривень

Унікальна історія про 5-річного хлопчика Марка
підопічного БФ “Крона” об’єднує навколо себе
сотні людей, які бігають марафони, влаштовують
благодійні акції та зрештою збирають 548 тис грн,
що дарують йому можливість ходити
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2018
Нові напрямки допомоги для фонду були б
недосяжними, якби не бажання великого бізнесу
розвивати свої програми корпоративно-соціальної
відповідальності та ініціативність наших
партнерських фондів.



Надходження

Витрати

56,77

52,91

млн грн

млн грн

здоров’я 77,5%
 
соціальна допомога 4,5%

освіта та наука 2,7% 

екологія та тварини 0,4%

культура та спорт 1,1%

підтримка громад 0,4%

власні благодійні програми 3%

адміністративні витрати 10,4%

Підтримано

926

благодійних
проектів

З нами

168

неприбуткових
організацій

108 140 792
бізнес
компаній та
ініціатив

благодійника

Допомогу отримали

36 000 245
людей
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організації
та закладів

З них адресна допомога надана

569 176
дітям

дорослим

Події
2018
Благодійний вечір
«Hearts Charity Evening»
збирає 4,3 млн грн та
разом з БФ “Серця
Майбутнього” рятує 50
дітей із вродженими
вадами серця

Київська барахолка
Кураж Базар збирає  
3 544 029 грн та
допомагає реалізувати
освітні, культурні проєкти,
покращити життя людей  
з інвалідністю, допомогти
хворим дітям


«Дорога до серця” від WOG
передає на благодійність   
1 079 000 грн, купивши
разом з БФ “Свічадо” в 5
українських лікарень 21
одиницю обладнання


2018
“Київстар” наприкінці 2018 року започатковує спільну
соціальну ініціативу «Дитяча надія» . Мета проєкту —
допомогти дітям із вадами серця та онкологічними
захворюваннями, придбавши необхідне обладнання
в українські лікарні. Абоненти “Київстар” отримують
можливість перераховувати кошти на благодійність
швидко та зручно за допомогою SMS-повідомлень

Бігові Марафони
спільно з Run Ukraine
об'єднують 42 ініціативні
групи, які збирають 790
тис грн. на різноманітні
соціальні проєкти
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Благодійний проєкт від
ТОВ Ведерстад передав
300 000 грн на

реставрацію історичної
будівлі у Львові та
побудову дитячого
майданчику у селищі
Київської області


Фонд Parimatch передає
на благодійність 500 тис
грн, на ці кошти разом з
БФ “Свічадо” закуповує   
4 апарати для скринінгу
слуху в новонароджених
дітей

Акція з мережею магазинів
Novus збирає 750 тис грн та
разом з БФ “Крона”
закуповує та передає
сучасний стерилізатор в
Центр дитячої кардіології та
кардіохірургії МОЗ України

Події
2018

2018

Завдяки амбасадорці та
ідейній менторці Світлані
Панаіотіді стартує проєкт
«Змінюй світ. Даруй своє»,
до якого долучається 50
лідерів думок та спільно
збирають 1,8 млн грн на
різноманітні проєкти
допомоги дітям та дорослим


Стартує SMS-благодійність
в Україні, ми отримуємо   
3 унікальних номери SMS ––
88001, 88002, 88007, які
дозволяють всі 100% коштів
абонентів перераховувати
на благодійність без
оподаткування

Яскрава подія –– івент на Софіївській
площі

4 роки поспіль ми разом з БФ “Свічадо”,  
Асоціацією неонатологів України, БФ “Ранні пташки”
та за технічної підтримки івент-агенції Idealsecrets
приєднуємося до Всесвітнього дня передчасно
народжених дітей, влаштовуємо національну
благодійну акцію, підсвічуємо дзвіницю собору  
“Софія Київська” та об’єднуємо людей навколо цієї
проблеми
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2017
2017 рік стає показовим у реалізації системної
допомоги. Цього року ми закуповуємо сотні одиниць
сучасного та вкрай необхідного лікарням медичного
обладнання, що рятує тисячі життів українців



Надходження

Витрати

55,29

53,69

млн грн

млн грн

здоров’я 83,7%
 
соціальна допомога 4,4%

освіта та наука 1,7% 

екологія та тварини 0,3%

культура та спорт 0,8%

підтримка громад 0,4%

власні благодійні програми 0,8%

адміністративні витрати 7,9%

Підтримано

880

благодійних
проектів

З нами

155 95 139 639
неприбуткових
організацій

Допомогу отримали
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35 000 220
людей

організації
та закладів

бізнес
компаній та
ініціатив

благодійників

379 108

З них адресна допомога надана
дітям

дорослим

Події
2017
Благодійний вечір
«Hearts Charity Evening»
збирає 2 293 000 грн та
разом з БФ “Серця
Майбутнього” рятує 32
дитини з вродженими
вадами серця

Київська барахолка
Кураж Базар збирає   
1 356 446 грн та допомагає
реалізувати культурноосвітні проєкти
направлені на
покращення життя людей
з інвалідністю та
допомогу хворим дітям

“Дорога до серця” від WOG
передає на благодійність   
1 025 838 грн, на ці кошти
разом з БФ “Крона”
придбано 18 одиниць
медичного обладнання в  
4 українські дитячі лікарні

Компанія Bontoy  
передає на благодійність   
134 388 грн, на ці кошти
разом з БФ “Свічадо”
закуповують колби
зволоження до апарату
штучної вентиляції легень  
у Дніпропетровський
обласний перинатальний
центр

Всеукраїнська
благодійна акція з
компанією “Садочок”
збирає 1 827 962 грн  
і разом з БФ “Свічадо”
рятує 30 дітей з
вродженими вадами
серця

Бігові Марафони спільно
з Run Ukraine об'єднують
21 ініціативну групу, що
збирає 400 000 грн на
різноманітні соціальні
проєкти

2017

Усього за 3 місяці 6 270 українських
благодійників збирають 970 465 грн
на рятівну пересадку кісткового
мозку в Туреччині для 3-річного
Балан Давида та разом з БФ
"СУЧАСНЕ СЕЛО ТА МІСТО" рятують
йому життя та дарують надію на
здорове майбутнє
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У результаті успішного втілення проєкту
«Дитячий майданчик для Щастя» від БФ
“Дар” для дітей Луганщини, які живуть на
лінії фронту та перебувають у Щастинській
школі-інтернат та Петропавлівській дитячій
лікарні, з'являється ігровий майданчик

Події
2017

Міжнародний день
захисту дітей

2017

Яскрава подія –– Міжнародний
день захисту дітей

Для підопічних Центру допомогти “Місто
щасливих дітей” до Міжнародного дня захисту
дітей з метою привернення уваги до проблеми
сирітства ми проводимо благодійне свято “День
щасливої дитини”, не витративши жодної гривні,
лише завдяки об'єднанню партнерських компаній
та небайдужих людей
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31

2016
Роль відомих та ініціативних українців у розвитку
благодійності неможливо переоцінити. 2016 –– саме
той рік, коли лідери думок масово починають
закликати свою аудиторію долучатися до добрих
справ заради глобальних змін у країні

Надходження

Витрати

36,54
млн грн

34,21
млн грн
здоров’я 87,6%
 
соціальна допомога 3,5%

освіта та наука 0,3% 

екологія та тварини 0,2%

культура та спорт 0,2%

підтримка громад 0,4%

власні благодійні програми 1,7%

адміністративні витрати 6,1%

Підтримано

778

благодійних
проекти

З нами

134 76 138 117
неприбуткові
організації

Допомогу отримали
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26 000 181
людей

організація
та заклад

бізнес компаній та
ініціатив

благодійників

463 115

З них адресна допомога надана
дітям

дорослим

Події
2016

2016
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Київська барахолка Кураж
Базар збирає 540 147 грн на
закупівлю медичного
обладнання в українські
лікарні та на порятунок 10
дітей із вродженими вадами
серця

Благодійна ініціатива
#СомнениеСhallenge
проводить унікальну
благодійну вечерю Hearts
Days Night та залучає 1 145
762 грн, на які разом з БФ
“Серця Майбутнього” рятує
16 дітей з вродженими
вадами серця

Благодійна ініціатива
#СомнениеСhallenge в
рамках благодійного
марафону залучає 59 320
грн та спільно з БФ “Фонд
Олени Пінчук “Антиснід”
підтримує Київський
біговий клуб для людей з
проблемами зору
#Guiderunner

Проєкт «Дорога до  
серця” від WOG збирає   
2 380 961 грн та разом з БФ
“Крона” та БФ “Відкриті
серця України” закуповує
7 одиниць обладнання  
в 6 українських лікарень

Проєкт “Кольорові посилки” від компанії
“Нова Пошта” збирає на благодійність   
252 000 грн та разом з БФ “Партнерство
кожній дитині” допомагає дітям-сиротам
зберегти спогади про своє дитинство.
Надруковано 2 500 примірників їхньої
першої “Книги про мене”

«Пробіг з вірою в серці»
від компанії “Danone”
збирає 288 215 грн та
разом з БФ “Відкриті
серця України” допомагає
дітям із серцевими
захворюваннями

Компанія “Upgrade”
проводить благодійну
подію на Хеллоуін і
збирає 100 000 грн та
разом з БФ “Свічадо”
закуповує медичне
обладнання на
порятунок передчасно
народжених дітей

Мережа ресторанів L'kafa
проводить серію
благодійних заходів та
збирає 76 717 грн на
допомогу дітям з вадами
слуху спільно з БФ “Свічадо”

Події
2016
Яскрава подія –– Настя Берестенко
Історія 6-річної Насті Берестенко хворої на рак
об’єднує понад 200 тисяч людей, які тільки на сайті
нашої платформи збирають 4,5 млн гривень.  
Родина має сплатити рахунок німецькій клініці ––
майже 300 тисяч євро (близько 9 мільйонів гривень)
одним платежем. Після першого сюжету на телеканалі
СТБ українці лише протягом доби перераховують 1,5
мільйона гривень! До збору коштів приєднуються
відомі артисти, музиканти, волонтери, українці з-за
кордону, національні та міжнародні компанії. Люди
проводять благодійні аукціони, концерти, ярмарки. 
  
І зрештою необхідну суму зібрано, а Насті встигають
зробити пересадку кісткового мозку. Зараз вона
здорова, живе повноцінним життям. Для нас це стає
прикладом того, що навіть в безнадійній ситуації, є вихід,
коли люди об’єднуються. Подібні історії –– свідчення
дорослішання та небайдужості суспільства.

300 тис євро

Залучено
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2015
Рік масштабної допомоги. З’являються сотні проєктів
адресної допомоги та розпочинаються пошуки своїх
донорів у мережі. Колосальна підтримка соцмереж
дозволяє рятувати сотні дитячих та дорослих життів у
режимі реального часу.


Надходження

Витрати

26,16

24,06

млн грн

млн грн

здоров’я 83,8%
 
соціальна допомога 4,4%

освіта та наука 0,9% 

екологія та тварини 0,6%

культура та спорт 0,4%

підтримка громад 0,3%

власні благодійні програми 3,6%

адміністративні витрати 6%

Підтримано

608

благодійних
проєкти

121

неприбуткова
організація

З нами

65

бізнес компаній та
ініціатив

137 044
благодійники

Допомогу отримали

23 000 165
людей
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організацій
та закладів

З них адресна допомога надана

411
дітям

102

дорослим

Події
2015

2015

“Дорога до серця” від WOG
передає на благодійність 897 487
грн, які дозволяють разом з БФ
“Відкриті серця України” закупити
триконтурний апарат підігрівуохолодження в Центр дитячої
кардіології та кардіохірургії та
врятувати 5 дітей з вродженими
вадами серця

«Пробіг з вірою в серці» від
компанії “Danone” збирає   
1 438 923 грн на купівлю

У грудні 2015 року спільно з
Київстар стартує пілотний проєкт
SMS-благодійності "Мобільна
скарбничка". Абоненти “Київстар”
отримують можливість
підтримувати адресні проєкти
допомоги важкохворим дітям та
дорослим, скориставшись
сервісом “Мобільні гроші” і
відправивши смс на номер 881

У рамках проєкту “Будуймо ЕКО Україну
разом!", ініційованого брендом
Чернігівське ЕКО ПАТ «САН ІнБев Україна»,

Вересневий Науковий
Пікнік у столичному
парку Т.Шевченка на
підтримку 50 маленьких
пацієнтів дитячого
відділення ТМО
“Психіатрія” відвідує  
12 тисяч людей
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кардіологічного медичного
обладнання для 5-ти
лікарень України разом з  
БФ “Відкриті серця України”

підтримуємо 10 екологічних проєктів
покликаних вирішувати проблеми
енергозбереження, правильної утилізації
та вторинної переробки відходів на
загальну суму 1 354 360 грн

Завдяки сюжету на

телеканалі СТБ за лічені дні
вдається зібрати 120 тис грн на
допомогу крихітному Олегу
Могильному. 

Хлопчик народився у родини
волонтерів-медиків, на 28 тижні
вагітності вагою 1 350 грамів

Благодійники
допомагають

врятувати маленьку
Марійку Скляр. Завдяки
оперативному збору
коштів у розмірі 247 тис
грн їй оперативно
пересаджують кістковий
мозок за кордоном!

Події
2015

2015

Спільно з БФ “Свічадо” започатковано проєкт до Дня
передчасно народжених дітей “Нетерплячки”. Вдається
зібрати 50,5 тис. грн на придбання датчиків контролю
пульсу і сатурації кисню для новонароджених в НДСЛ
«ОХМАТДИТ» МОЗ України

Яскрава подія –– Кураж Базар
Кураж Базар вже другий рік поспіль проводить
благодійну барахолку THE NEW OLD BARAKHOLKA,
мета якої допомогти найменшим і незахищеним
громадянам нашої країни –– недоношеним малюкам
вагою 500 - 2 500 грамів, яких виходжують у відділеннях
"ОХМАТДИТу" та Рівненській обласній дитячі лікарні.
Тисячі людей збираються розважатися, слухати музику,
танцювати, спілкуватись із запрошеними зірками та
водночас збирають чималі кошти на благодійність. Це
унікальний та новий формат для країни, коли про
благодійність, складні соціальні проблеми говорять
весело та позитивно. Під час події зібрано 305 830 грн та
разом з БФ “Свічадо” закуплено сіпапи (апарати для
лікування порушень дихання під час сну), лампи
фототерапії (апарати для лікування жовтяниці в
новонароджених) та стерилізатори молока. Кошти, що
ми вкладаємо у здоров'я наших дітей, повертаються до
нас здоровим суспільством!
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2014
Команда платформи розпочинає створювати перші
креативні, гучні та масштабні благодійні проєкти в
Україні. Початок реалізації запитів суспільства та
великого бізнесу на добрі справи: допомога дітям та
медзакладам. Підтримка медиків, які працюють у зоні
АТО, постраждалих на фронті захисників та
переселенців з окупованого Криму та Сходу України.


Надходження

Витрати

23,41

22,96

млн грн

млн грн

здоров’я 88,6%
 
соціальна допомога 5,5%

освіта та наука 0,7% 

екологія та тварини 0,8%

культура та спорт 0,1%

підтримка громад 0,5%

адміністративні витрати 3,8%

Підтримано

358

благодійних
проєктів

104

неприбуткові
організації

З нами

42

бізнескомпанії та
ініціативи

109 557
благодійників

Допомогу отримали

24 000 147
людей
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організації
та закладів

З них адресна допомога надана

280 70
дітям

дорослим

Події
2014
Допомога країні під час військових дій

2014

39

Разом із Операторами
допомоги закуповується
медичне обладнання,
ліки, витратні матеріали  
в лікарні, теплі речі,
спальники і взуття для
постраждалих та
захисників із зони АТО на
суму 4,4 млн грн

Компанія OLX передає   
100 000 грн на закупівлю
разом з БФ “Помагаєм” 5
приліжкових моніторів у
реанімаційне відділення №1
Дніпропетровської обласної
клінічної лікарні ім.Мечникова,
де рятують постраждалих у
зоні АТО

Волонтери "Київстар" організовують збір
коштів серед співробітників компанії, щоби
забезпечити гуманітарні потреби в Луганській
та Донецькій областях. А компанія подвоює усі
зібрані кошти. Загалом зібрано 109,7 тис грн та
разом з БФ “Карітас-Київ” придбано понад
тисячу найменувань допомоги потерпілим
(ліки, термобілизна, шкарпетки, каремати,
спальні мішки тощо)

Завдяки компанії Київстар
разом з БФ “Помогаєм”
передано 4 апарати ШВЛ та
дефібрилятор ЕКГ-2014 на суму

Київська барахолка Кураж Базар збирає   
196 077 грн та разом з БФ ”Соціальне
партнерство” та БФ “ім. Я.Мудрого” допомагає
придбати 81 шкільну парту та учнівські стільці
в зруйновану школу, а також 13 двоярусних
ліжок для зруйнованого дитячого будинку
«Вітрила надії» у місті Слов'янську

У рамках Ukrainian Fashion Week S/S
2015 Ювелірний Дім ZARINA збирає

1 млн грн в 4 лікарні, де
рятують життя постраждалих в
зоні АТО

150 000 грн на допомогу
переселенцям. Проєкт реалізовано
разом з БО “Місто щасливих дітей”. На
зібрані кошти забезпечено оплату
приміщення, харчування, медичну
допомогу, підтримку психолога,
супровід дитячих вихователів для
потерпілих родин із зони АТО

Події
2014

2015

Завдяки тренінгам в рамках
проєкту МЕДСАНБАТ,
започаткованому Фондом
Олени Пінчук, 350 лікарів в
зоні АТО отримують нові
знання, а також медичні
сумки, укомплектовані за
стандартами НАТО, завдяки
чому врятовано тисячі життів

23 вересня 2014 за 3 хвилини
анонімний донор закриває  
3 проєкти допомоги захисникам  
в зоні АТО на суму 79 905 грн.   
На ці кошти придбано   
100 камуфляжних спальників,
препарати для згортання крові та
приліжкові пересувні кисневі
концентратори для потреб
військових

Яскрава подія –– #ЧастинкаСерця
Унікальне благодійне реаліті-шоу #ЧастинкаСерця
ініційоване мережею магазинів ґаджетів та
аксесуарів «Цитрус» . За участі Української Біржі
Благодійності, БФ “Серця Майбутнього” та лідера думок
Максима Бахматова на благодійність залучено  
1 677 830,50 грн та врятовано життя 32 дітей із
вродженими вадами серця. У рамках проєкту Максим
Бахматов понад 30 днів живе у вітрині магазину
“Цитрус” на Хрещатику у Києві. За цей час у вітрині
проводяться благодійні майстер-класи, концерти
просто неба, благодійні ярмарки тощо. Залучені
численні бізнес-партнери, ЗМІ, політики та відомі
особистості.
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2013
Платформа дозволяє легко та безпечно допомагати
соціальним та благодійним проєктам будь-де  
в Україні, одночасно надаючи благодійникам  
та активістам інструменти, знання, можливості  
та підтримку, необхідні для розвитку та успіху


Надходження

Витрати

9,42

8,65
млн грн

млн грн

матеріальні активи 0,4%

грошові кошти 99,6 %

здоров’я 85,1 %
 
соціальна допомога 5,7 %

освіта та наука 1,6% 

екологія та тварини 1,3%

культура та спорт 0,2%

підтримка громад 0,2%

адміністративні витрати 5,5%

отримані матеріальні активи 0,4%

Підтримано

163

благодійних
проєкти

З нами

39

неприбуткових
організацій

35

бізнескомпаній та
ініціатив

62 585
благодійників

Допомогу отримали

18 000 65
людей
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організації
та закладів

З них адресна допомога надана

120
дітям

16

дорослим

2012

Запуск МБФ “Українська Біржа Благодійності" першої
української благодійної онлайн-платформи ubb.org.ua ––
незалежного, ефективного та захищеного від шахрайства
інноваційного інструмента, що допомагає розвиватися
благодійному сектору України шляхом активного
залучення громадян до благодійної діяльності
Надходження

Витрати

1,25

1,05

млн грн

млн грн

матеріальні активи 23,7%


здоров’я 22,3 %
 

грошові кошти 76,3 %

соціальна допомога 12,1 %

освіта та наука 3,1% 

екологія та тварини 19,4%

культура та спорт 6,2%

підтримка громад 1,1%

адміністративні витрати 7,5%

отримані матеріальні активи 28,3%

Підтримано

45

З нами

28

благодійних

неприбуткових

проєктів

організацій

10

3023

бізнес -

благодійники

компаній та
ініціатив

Допомогу отримали
З них адресна допомога надана

1500
людей

45

організації
та закладів

42

75
дітям

10

дорослим

Події

2012–2013

26 січня 2012 відбувається офіційний запуск та презентація інноваційної
благодійної платформи Української Біржі Благодійності на 5-му Давоському
круглому столі з питань благодійності “E-philanthropy”. Засновником та
ініціатором створення МБФ «УББ» став Фонд Віктора Пінчука. Серед гостей та
перших, хто скористався платформою, стають Дмитро Шимків - тодішній
генеральний директор «Майкрософт Україна», Алек Росс - старший радник з
інновацій держсекретаря США та Віктор Пінчук

2012 – 2013

Реалізація інтерактивного проєкту “В пошуках чистої води” разом з ТМ
“Бар’єр”,що включає екологічну експедицію на позашляховиках із забором
проб води, складанням «Карти води України» та реалізацією соціальних
проєктів та акцій у 8 містах України, а саме Кам'янське (Дніпродзержинськ),
Запоріжжя, Івано-Франківськ, Одеса, Севастополь, Харків, Херсон, Черкаси


Спільний

проєкт ''Почуйте нас серцем'' разом з танцюристами шоу
«Танцюють всі! Повернення героїв» на СТБ дозволяє надихнути та
підтримати талановитих дітей -вихованців Кримської республіканської школиінтернату для нечуючих. 40 000 грн зібрано на створення театру танцю “Ті, що
чують серцем" для вихованців інтернату. Діти з порушенням слуху та мови
вчаться розповідати історії своїх сердець за допомогою мови тіла та чути одне
одного
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Події

2012–2013

Учасники телевізійного шоу “ШОУМАSТГОУОН” на “Новому каналі” - зірки
Дмитро Коляденко, Сашко Кривошапко, Надія Мейхер, Микита Пресняков, Ірма
Вітовська, Тимур Родрігез збирають 340 000 гривень та підтримують 8 проєктів.
Це дозволяє надати допомогу онкохворим дітям, які лікуються у Хмельницькій
дитячій лікарні, діагностичному відділенню Нацонального Інституту Раку,
відділенню онкогематології Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, а також
пацієнтам Запорізькій дитячій лікарні №1, Інституту педіатрії, акушерства і
гінекології, дітям - сиротам з Івано-Франківського та Херсонського притулків та
безпритульним тваринам м.Суми


2012 – 2013

Сер Річард Бренсон, мільярдер та засновник компанії Virgin від імені
власного фонду Virgin Unite підтримує проєкт 9-річного Данила Лунева чемпіона України з автокросу на «Баггі»

Старт плідної співпраці з сервісом купонів “Покупон”. Першим стає проєкт
допомоги дітям з онкологією від БФ “Крона”. Завдяки сервісу залучено 41,7
тис. грн та закуплено ліки для хіміотерапії, противірусні та протигрибкові
препарати та інфузомати для дозованого введення ліків. Загалом Покупон
збирає понад 769 тис грн на різноманітні проєкти покликані врятувати життя
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Події

2012–2013

Завдяки підтримці БФ
“Крона” в італійській
клініці м.Піза допомога
Віталію Злобенку

2012 – 2013

Яскрава подія –– Віталій Злобенко
Віталій Злобенко –– всиновлений хлопчик в родині
Віталія та Валентини, які 19 років не могли мати власних
дітей. В 11 років йому діагностують рак крові та
необхідність термінової пересадки кісткового мозку за
кордоном. Мама Віталіка –– пенсіонерка, а тато має
інвалідність. Не маючи власних коштів та можливості
позичити необхідну суму, вони сподіваються лише на
диво. 

Завдяки небайдужим благодійникам та за підтримки БФ
“Крона” в італійській клініці м.Піза диво трапляється, і
Віталію успішно пересаджують донорський кістковий
мозок. Сьогодні хлопець навчається та живе
повноцінним здоровим життям.
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Голосно про dobro

Ми націлені на розвиток усього благодійного сектору.
Підвищення ефективності та професійного рівня
фондів та благодійних ініціатив напряму впливає на
активність та залученість людей до вирішення
соціальних проблем. Ми прагнемо будувати
інноваційну благодійність, а тому постійно пропонуємо
нові підходи, можливості, ділимся своїм досвідом та
впроваджуємо кращі світові практики. 


Команда dobro.ua бере участь в понад 30-х заходах
для популяризації ідей благодійності та проводить
більше 20 тренінгів з корпоративної благодійності
для соціально відповідальних компаній.

Протягом 2019 - 2020 рр долучаємося до програми з
розробки та застосування стандартів належного
врядування організацій громадянського суспільства. В
рамках програми відбуваються ознайомчі візити до
неприбуткових організацій Нідерландів та Іспанії, а
отриманий досвід та знання передаються під час
проведення циклу презентацій та регіональних
навчальних тренінгів та викладаються у навчальному
відеокурсі. Програма реалізується за підтримки Офісу
Координатора проектів ОБСЄ в Україні спільно з
Офісом Президента України та Міністерством молоді та
спорту України.
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Голосно про dobro
Протягом липня – грудня 2020 року на запрошення
Секретаріату Кабінету Міністрів України долучаємося до
робочої групи з розробки проєкту Національної
стратегії розвитку громадянського суспільства на 2021 2026 рр. та разом з Українським форумом благодійників
координуємо створення та обговорення розділу
“Міжсекторальна співпраця”.  


 
МБФ “Українська Біржа Благодійності” щорічний
переможець і лауреат: 

– Національного конкурсу “Благодійна Україна” у 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 та 2019 роках (в номінаціях
"Всеукраїнська благодійність", "Інновації в
благодійності", “Платформа добра”). 

– Національного рейтингу благодійників 2014, 2015, 2016,
2017, 2018 та 2019.  

– Національних експертних опитувань "Розвиток
благодійності в Україні" та Зеленої книги української
доброчинності.
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Голосно про dobro

З 2015 року інформація про діяльність МБФ
"Українська Біржа Благодійності" відображена на
Карті благодійності 1:0 Українського форуму
благодійників – єдиної в Україні онлайн-бази
прозорих та підзвітних благодійних організацій, які
оприлюднюють свої річні податкові звіти.
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Співпраця з медіа

За 9 років партнерства з телеканалами найбільшої
медіагрупи України Starlight Media - СТБ, ICTV, Новий
канал та М1 знято понад 350 сюжетів про проєкти
Української Біржі Благодійності! Завдяки чому зібрано
понад 96 млн грн. Також про нас говорять на “1+1”,
“Україна”, Інтер, UA:Перший, 5 канал та інших
національних та регіональних каналах. 


Медіапартнерство з виданнями
Завдяки партнерству з найкращими медіа України, нам
вдається рятувати життя та здійснювати мрії,
розповідати про важливі соціальні проблеми та
об'єднувати людей навколо їх вирішення. Також ми
разом висвітлюємо різноманітні соціальні та благодійні
заходи, акції та ініціативи з усіх сфер суспільного життя.

Наші партнери:
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Співпраця з медіа
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та інші медіа

Співпраця з медіа

Одні з перших почали широку інформаційну кампанію
на сітілайтах головних торговельних центрів та АЗК
країни з метою інформування українців про головні
соціальні ініціативи

51

Співпраця з медіа

З 2015 року наші соціальні ролики з'являються в ефірах
національних телеканалів та збирають мільйони
переглядів
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Благодійність в один клік
У 2013 році в інформаційній програмі телеканалу СТБ
«Вікна-новини» стартує рубрика ”Благодійність в один
клік”. Відтоді знято 226 сюжетів на підтримку проєктів
Української Біржі Благодійності.

Телеканал СТБ підтримує платформу Української Біржі
Благодійності та ставить перед собою мету зробити
благодійність стилем життя українців, дати можливість
кожному глядачу контролювати, на що саме йдуть його
пожертви, слідкувати за новинами та долею героїв їхніх
сюжетів. І вже зараз ми всі бачимо, як змінюється
ставлення українців до чужої біди. Все більше і більше
людей долучаються до допомоги. І це надзвичайно
надихає! Ми бачимо, як навіть один сюжет здатен
змінити ситуацію та врятувати життя. 

"Вікна-новини" - це рупор, голос і очі сучасної
благодійності.
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Соціальні медіа

1 000 000
19 000
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благодійників слідкують  
за нами у Facebook та
підтримують наші проєкти 


благодійників
підписані на нас  
у Instagram

Відомі українці про dobro

Альона Гудкова
Засновниця київського
фестивалю “Кураж”

“Інклюзивність - це про
інфраструктуру. Павільйон
Куражу не мав головного
атрибута інклюзивності - ліфта.
Ліфтова шахта була, а ліфту - ні,
тож людей на візках доводилося
піднімати на руках. У свій день
народження я вирішила зібрати  
1 000 000 гривень на dobro.ua,
аби придбати ліфт. Коли було
зібрано половину коштів, другу
половину задонейтила Віра
Брежнєва. Тепер у нас є ліфт, і всі
можуть куражити на рівних”.

“Я місяць сидів у вітрині
магазину, аби зібрати кошти на
порятунок життів 32 дітей з
вродженими вадами серця на
dobro.ua.
Я розумів, що без крутої ідеї
нічого не відбудеться, гроші не
зберуться”.
Максим Бахматов
Підприємець та інноватор
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Відомі українці про dobro

“Разом з dobro.ua я започаткувала
проєкт “Змінюй світ. Даруй своє.”,
де будь-хто може відмовитися від
подарунків на свій День
народження та присвятити цей
день добрим справам. Це
мотивує ділитися власним
щастям з іншими людьми”.
Світлана Панаіотіді
Заступниця міністра з
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства
України (2019-2021 рр),
громадська діячка

“У благодійності дуже важливим
є питання довіри і прозорості.
Коли ти можеш простежити за
долею свого внеску і коли ти
можеш бути впевнений, що гроші
дістануться тим, кому вони дійсно
потрібні. Платформа "dobro.ua"
відповідає обом критеріям”.
Павло Казарін
Tелеведучий
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Нам довіряють
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та інші

dobro.ua –– світ, де
кожен робить добро
Як зробити dobro прямо зараз:
відправити благодійну SMS на номери
88007, 88002 або 88001  

підписатися на регулярний платіж на
dobro.ua   

створити власну кампанію та залучити
друзів до благодійності 

підтримати будь-який проєкт на сайті
dobro.ua 
 

розповісти про dobro у себе на сторінці
в соціальних мережах


Щодо співпраці, партнерства
та пропозицій пишіть нам:
corporate@ubb.org.ua
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Дякуємо за довіру
та підтримку

добро і крапка

У звіті використані фотороботи з архіву платформи dobro.ua, МБФ «Українська Біржа Благодійності» в тому числі фото Яна Величка, Сергія Ільїна,
Андрія Пилипчука, Іванни Слободзяни. 

Будь-яке використання або копіювання матеріалів або добірки матеріалів сайту, елементів дизайну та оформлення допускається лише з
дозволу правовласника та лише з посиланням на джерело dobro.ua



