
dobro.ua – світ, де кожен робить добро

101 проєкт

16,84 млн грн 

на суму

підтримано
звіт за

   
2 місяці
    
повномасштабної 
війни росії проти 
України 

Війна прийшла в кожен дім, поставила на паузу життя 
та згуртувала всіх проти одного ворога. Але робота 
нашої благодійної платформи не зупинилась. Усі наші 
співробітники знаходяться в різних куточках країни, 
дехто залишився у Києві. Ми продовжуємо обʼєднувати 
людей навколо найгарячіших проєктів, працюємо 24/7 
та робимо все, аби наближати перемогу. 




Допомогу отрималиПідтримані проєкти

Допомога надана у

людей

благодійних 

організацій 25 00032

Підтримано 

та реалізовано: 101

6,5

благодійний 
проЄкт


59 містах 

та селищах 

України 


на продукти харчування, засоби 
гігієни, забезпечення шелтерів для 
ВПО та адресну допомогу дітям 

10
на медикаменти, 
медичне обладнання 
та допомогу лікарням

З них

млн 

грн

млн 

грн

0,32
інша допомога, в т.ч. підтримка 
захисників ЗСУ та ТРО, реалізація 
соціальних та екологічних проєктів 

млн 

грн



5 860 сімей з дітьми 
(близько 16 000 ВПО) 

з 13 українських міст 
отримують продуктові 
набори, засоби гігієни та 
необхідні медикаменти 
на суму 4,42 млн грн 


Понад 2 350 людей 

зі Сходу України 
знаходять притулок 

та речі першої 
необхідності у шелтерах 
Львова, Дніпра, Черкас 

та Дрогобича на суму 

1,24 млн грн


4 військові частини ЗСУ у 
зоні ведення активних 
бойових дій отримують 
матеріально-технічну 
допомогою у вигляді 
інструментів, витратних 
матеріалів та спецодягу на 
суму 156 тис.  грн



52 дитини з онкологією отримують життєво 
необхідні ліки на суму 330 тис. грн
 

2 200 новонароджених у 7 містах отримують 
дитяче харчування на суму 390 тис. грн
 

70 дітей отримують життєво необхідну адресну 
допомогу на суму 1,2 млн грн


1 135 одинокі старенькі, 

в тому числі маломобільні 
люди, Хмельницької 
області та Харкова 
отримують продуктові 
набори та засоби гігієни 
на суму 269 тис. грн


59 лікарень у 21 містах України отримують медичне 
обладнання, медикаменти та витратні матеріали 
(Херсон, Івано-Франківськ, Харків, Суми, Київ, 
Тернопіль, Львів, Чернігів, Хмельницький, Черкаси, 
Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Долина, 
Запоріжжя, Біла Церква, Боярка, Рівне, Вінниця, 
Чернівці) на суму 8,85 млн грн. У тому числі пологовий 
будинок та онкоцентр у Чернігові забезпечені 
автономною електроенергією.


36 безпритульних та 
покинутих котів та собак 
отримали допомогу під час 
евакуації з зони бойових дій 

на суму 41 тис. грн
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Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Долина, Запоріжжя, Біла 
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5 860 сімей з дітьми (близько 16 000 ВПО)  
з 13 українських міст отримують продуктові набори, засоби 
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речі першої необхідності у шелтерах Львова, Дніпра, 
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бойових дій отримують матеріально-технічну 
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36 безпритульних та покинутих котів та собак 

отримують допомогу під час евакуації з зони бойових дій 
на суму 41 тис. грн



Благодійні організації, волонтери, небайдужі люди, 
представники бізнесу за цей час зробили неймовірне. 
Створено багато корисних ресурсів, де зібрана вся 
необхідна інформація, самоорганізувались волонтерські 
групи у соціальних мережах. Усі проблеми, запити 

та прохання вирішуються спільно. Бо у нас одна мета - 
здобути перемогу.



Уся робота платформи та наших партнерів була би 
неможливою без небайдужих людей, ініціативних груп, 
лідерів думок, ЗМІ та внесків компаній. Адже зараз 
кожен з нас стає змінотворцем на шляху до перемоги. 
Поки Збройні Сили України боронять нашу землю, 
благодійники рятують життя тих, хто постраждав від 
російської агресії та бойових дій. 



Дякуємо нашим партнерам, які поруч з нами, як у 
мирні часи, так і в темні дні, коли тільки разом ми 
зможемо здолати ворога. 


та багато інших 





На нашій платформі реалізується безліч благодійних 
ініціатив і ми щасливі, що у важкі часи наш інструмент 
допомагає зоб'єднуват тих, хто потребує допомоги та тих, 
хто бажає допомогти. Наші Оператори Допомоги – 
надійні благодійні організації, продовжують сумлінно 
працювати, деякі навіть в гарячих точках, ризикуючи 
життям. Покликання допомагати, бути корисними на 
місцях та професійно реалізовувати проєкти – це все 
про наших партнерів.



Дякуємо нашим Операторам Допомоги, що в перші 

2 місяці повномасштабної війни реалізували проєкти 

на кошти, залучені благодійниками dobro.ua.  
Серед них:  



Зараз перед нами стоїть надважливе завдання – 
обʼєднати всі наші зусилля, щоб підтримати тих, 

хто опинився в біді. 



Кожен може підтримати Україну просто зараз 

будь-якою сумою від 1 гривні.


БФ "Архангела Михаїла"

БО "Благовіщення"

БФ "Відкриті долоні"

БФ "Запорука"

БО "ІНТЕР" - ДІТЯМ"

БФ "Карітас Самбірсько-
Дрогобицької Єпархії УГКЦ"

БФ "Карітас-Київ"

БФ "КИЯН"

БФ "КРИЛА НАДІЇ"

ВБФ "Крона"

БФ "Надія на життя"

МБФ "Небайдужі"

БФ "Пакс ет Бонум"

БФ "Парус надії"

БФ "Помагаєм"

Хмельницький обласний 
благодійний фонд "Карітас"






БФ "СВІЧАДО"

БФ "СВОЇ"

БФ "Серця Майбутнього"

БО "СПАСИБІ"

БФ "СУПЕРГЕРОЇ"

БФ "Ти-Ангел"

БО "Український Благодійний 
Альянс"

БО "Фонд "Асперн"

БО "Фонд громади Херсона 
"Захист"

МБФ "Центр соціальних проектів 
майбутнього"

БФ "Щаслива дитина"

БФ "Щаслива лапа"

Харківський обласний БФ 
"Соціальна служба допомоги"



Дякуємо за довіру 
та підтримку


