
 

 

 

 
 

 

                                                

Звіт про виконання проєкту 

1. Опис 

Назва проєкту: «Допомога мирним жителям України» 

Регіон реалізації проєкту: Чернівецька, Львівська, Запорізька, Закарпатська , Полтавська, 

Волинська, Тернопільська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Рівненська, Вінницька, 

Хмельницька  

Договір № 114 від 26.08.2020 р., дод. угода №114.128 від 21.04.2022 р. 

Бюджет проєкту: 500 000,00 грн. 

Фактично використано: 500 000 грн. 00 коп. 

Категорія проекту: Соціальна допомога 

Назва Оператора Допомоги: БО «МБФ «Центр соціальних проектів майбутнього» 

Код неприбутковості Оператора Допомоги: 0036 

ПІБ та посада Контактної особи: Голова правління Хаджиоглов Вадим Леонідович 

2. Короткий опис реалізації проєкту 

21 квітня 2022 року на сайті БО МБФ «УББ» dobro.ua було розміщено проєкт 

«Допомога мирним жителям України», метою якого був збір коштів на гуманітарну допомогу 

для ВПО у гуртожитках на суму 500 000 грн. 

Збір був завершено у червні, і 27 червня 2022 року МБФ «Центр соціальних проектів 

майбутнього» отримав кошти на свій рахунок. Ми почали реалізацію даних коштів. 

У рамках проєкту наш Фонд надав допомогу таким прихисткам, в яких проживають 

внутрішньо переміщені особи: 

 

Вижницька школа-інтернат (Чернівецька обл.) 

Була передана морозильна камера для зберігання продуктів харчування, а також 

гігієнічні товари у вигляді прального порошку, туалетного паперу, прального порошку, 

шампуней, мила та ін. господарських товарів. Загальна сума склала - 19000,69 грн. 

У гуртожитку проживають люди, що евакуйовані з місць активних бойових дій. Наразі 

у закладі перебуває 56 внутрішньо переміщених осіб, з них — 30 жінок, 18 дітей та 8 старшого 

віку. 

 

 

Дитячий оздоровчий табір «Трембіта» (Львівська обл.) 

Вимушені переселенці, які проживають на базі гуртожитку у таборі «Трембіта» 

(Закарпатська обл.) отримали допомогу у вигляді продуктів харчування, а також побутової 

техніки на загальну суму 16 155,42 грн.  

Були передані продукти харчування, а саме крупи, макаронні вироби, солодощі та ін., а 

також 2 електроплити для приготування їжі. В загальному у таборі на постійній основі 

проживає близько 100 осіб, з них 52 жінок, 30 дітей та двоє людей з інвалідністю. 
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Ліцей у с. Стрілки (Львівська обл.) 

Була надана допомога у вигляді побутової техніки для використання на загальну суму 

22 748,00 грн., а саме, холодильник та електрична плита.  

Наразі в гуртожитку в Стрілка перебуває 71 внутрішньо переміщена особа (з них 37 

жінок, 23 дітей). 

 

Запорізьке училище «Моторобудівник» 

Була надана гуманітарна допомога у розмірі 15 795,00 грн. Були закуплені 2 бойлери 

для підігріву води, а також 3 праски. Закладі перебуває більше 100 осіб, з них 69 жінок і 20 

дітей. 

 

Вище професійне училище №3, м. Чернівці 

Було закуплено бойлер вартістю 7879 грн. 00 коп., а також електроплита вартістю 9399 

грн. 00 коп. У закладі перебуває більше 80-ти осіб, з них 35 жінок та 30 дітей. Загальна сума 

склала - 17 278,00 грн. 

 

ОЛК «Ровесник», Львівська обл. 

Для внутрішньо переміщених осіб, які проживають на базі лікувального комплексу 

«Ровесник», у користування був переданий холодильник вартістю 13649,00 грн. 

Лікувальний комплекс «Ровесник» приймає внутрішньо переміщених осіб, які виїхали 

з регіонів України, що постраждали від військових дій. На даний час у закладі безкоштовно 

проживає та харчується 140 людей. 

У гуртожитку існує потреба в усьому: продуктах харчування, гігієнічних засобах, але 

найбільше в побутовій техніці такій, які холодильники, адже з критичних питань — зберігання 

великої кількості продуктів. 

 

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр 

Був переданий холодильник вартістю 20000,00 грн. 

На базі табору проживають більше 100 осіб переселенців, це жителі Луганської, 

Донецької, Харківської областей та ін. 

В гуртожитку існувала дуже велика потреба у великому якісному холодильнику, адже 

необхідно було забезпечувати належне зберігання продуктів харчування, особливо влітку. У 

гуртожитку уже було 2 холодильники і 1 морозильна камера, але цього недостатньо для такої 

кількості людей. 

 

Луцький фаховий коледж 

Була передана мініелектростанція вартістю 14990,00 грн. 

З перших днів активної фази воєнних дій росії проти українського народу адміністрація 

коледжу забезпечує потребу у проживанні та харчуванні для внутрішньо переміщених осіб. 

Зараз у закладі проживають 134 особи, з них 72 жінки, 25 дітей, 18 пенсіонерів та 6 осіб 

з інвалідністю. Люди прибули з таких областей, як Донецька, Луганська, Миколаївська, 

Херсонська, Харківська та Запорізька. Всі ці люди згуртувались в одну дружню родину, а 

коледж став їх новою домівкою. 

 

Львівська школа №49 

Фондом було передано допомогу у вигляді господарчих товарів та чистячих засобів для 

ВПО, що проживають на базі гуртожитку Львівської школи №49 на загальну суму 15 000 грн. 

Зараз у закладі перебуває 19 людей, з них 9 жінок та 5 дітей. Даних засобів вистачить 

на користування на декілька місяців при такій кількості людей. 

 

Січовий колегіум (м. Запоріжжя) 

Колегіум отримав у користування для ВПО морозильну камеру вартістю 16559,00 грн. 

На базі Січового колегіуму перебуває близько 170 осіб, більша кількість з них — це 

жінки та діти. Гуртожиток потребує постійної підтримки, так як кількість мешканців велика. 

 



Ужгородська школа №6 

Внутрішньо переселені особи, які проживають у школі №6 у м.Ужгород, отримали 

побутову техніку загальною вартістю 17717,00 грн. 

А саме були передані два холодильники та пилосос для загального користування. 

Наразі у гуртожитку проживає 80 людей, з них — 19 дітей та 45 жінок. У закладі 

існувала потреба в холодильниках, так як цього обладнання не вистачало для зберігання 

продуктів харчування. Зараз два холодильник розміщені у різних кімнатах, де проживають 

люди. 

 

Тернопільське училище сфери послуг та туризму 

Фондом було передано 4 конвектори загальною вартістю 14300,16 грн. для ВПО, що 

проживають на базі Тернопільського училища туризму. 

У закладі проживає майже 200 осіб, з них — 86 жінок та 49 дітей, усі вони евакуйовані з 

регіонів, де ведуться активні бойові дії та обстріли. 

Приближається опалювальний сезон, і заклади, в яких проживають тимчасово 

переміщені особи, піклуються про те, щоб забезпечити теплом своїх жителів. 

 

Школа «Орієнтир» (м. Запоріжжя) 

Були передані спальні ліжка (розкладачки) у кількості 4 шт. загальною вартістю 17200,00 

грн. 

У центрі перебуває більше 60-ти внутрішньо переміщених осіб, евакуйованих з 

критичних областей Україні, які наразі окуповані або там відбуваються бойові дії, з них — 35 

жінок та 16 дітей. 

 

Прихисток «Мама і маля» (Закарпатська обл.) 

Фондом були оплачені пелети (паливні гранули) на суму 15000,00 грн. для прихистку 

«Мама і маля». 

Приміщення гуртожитку опалюється за допомогою твердопаливного котла. Таким 

самим чином нагрівається вода. Котел розрахований на пелети, тому заклад потребує 

постійного забезпечення паливним матеріалом, а також адміністрація уже думає про 

створення запасів на холодну зиму. 

На сьогоднішній день в гуртожитку проживає 9 мам, 2 бабусі та 16 дітей. Переважно це 

вимушені переселенці з Донецької та Луганської областей. 

 

Яремчанський ліцей №1 

Соціальний гуртожиток на базі Ліцею у м. Яремче отримали продукти харчування на 

загальну суму 17216,09 грн.  

Була передана молочна продукція, а також свіжі овочі та миючі засоби. 

Наразі в ліцеї перебувають 74 особи, з них 30 жінок і 30 дітей. Усі люди евакуйовані з 

регіонів, де наразі тривають активні бойові дії: Харківська, Луганська, Донецька, 

Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська області. 

У гуртожитку організоване трьохразове безкоштовне харчування для людей. Для цього 

Ліцею щодня потрібно турбуватися про наявність продуктів. Дякуючи, благодійникам, — 

люди мають, що їсти. 

Наразі у подібних гуртожитках існує велика потреба саме у побутових приладах. 

Питання продуктового забезпечення більш менш вирішено, але за час довгого перебування 

великої кількості людей в одному приміщенні — техніка постійно виходить з ладу і потребує 

поновлення. Деякі ж гуртожитки починають приймати більше людей, і через це також 

потребують додаткових приладів. 

 

Ліцей міжнародних відносин імені Василя Стуса (м. Львів)  

9 липня 2022 року внутрішньо переміщені особи, що проживають у соціальному 

гуртожитку у Ліцеї Стуса отримали продукти харчування на загальну суму 20803,50 грн. 

Були передані такі продукти: м’ясо, ковбаси, гриби, сир, яйця, масло, а також крупи, 

цукор, олія. 

У гуртожитку проживають люди, які постраждали від військових дій у містах та селах, 

де вони проживають, і вимушені були виїхати у порятунку на Західну Україну. У ліцеї 



перебуває 30 осіб, так як люди залишились без домівок і без роботи — ліцей докладає 

неабияких зусиль, щоб утримувати цих людей. Кожного дня потрібно забезпечувати 

продуктами харчування, а також гігієнічними товарами, медикаментами та іншими товарами 

першої необхідності.  

 

 

 

Львівське професійно-технічне училище  

11 жовтня 2022 року Фонд передав духовку та дві мікрохвильові печі для внутрішньо 

переміщених осіб, які проживають на базі Львівського вищого професійного політехнічного 

училища на загальну суму 14947,00 грн. 

На разі у прихистку проживає 120 людей, евакуйованих з Донецької, Луганської та 

Харківської областей. Більшість людей приїхали ще весною і досі не можуть повернутися у 

свої домівки, а за кордон виїжджати не хочуть, тому залишаються у прихистку. Дітки пішли у 

школу, а батьки вже змогли влаштуватися на роботу. 

Також у заклад евакуювали 12 дітей-сиріт з Донецької області. 

У прихистку є нестача у побутовому обладнанні, так, наприклад на 120 людей було всього 

лише дві духовки. 

 

БФ «Твоя опора», Прихисток «Все буде добре» 

Благодійний фонд «Твоя опора» приймає безпосередню участь у забезпеченні 

гуманітарної допомоги для ВПО через бойові дії та окупації та створили проєкт «Прихисток». 

Прихисток «Все буде добре» - це порятунок для тих, хто тікав від війни. Заклад може прийняти 

до 180 осіб, за весь час прихисток прийняв 2400 вимушено переміщених осіб, з яких більше 

700 – це діти. На даний час у прихистку проживає 157 людей, з яких 49 дітей, 72 жінки та 36 

чоловіків у складі сімей. 

17 жовтня 2022 року наш Фонд закупив та передав продукти харчування та господарчі 

товари для Прихистку на загальну суму 15719,50 грн. 

 

БФ «Місто Добра» (м. Чернівці) 

9 вересня 2022 року прихисток у складі благодійного фонду «Місто добра», що 

знаходиться у м. Чернівці отримав для дітей канцелярію на загальну суму 15279,00 грн. 

Були передані зошити, письмове приладдя та інші необхідні речі для навчання діток. 

«Місто Добра» — це благочинний комплекс, спроєктований та побудований під потреби 

кризового центру. Наразі заклад приймає мам з дітками та сім’ї, які вимушено мали покинути 

свої домівки, та забезпечує їм комфортні умови перебування. У закладі проживають мами з 

дітьми з Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей. 

Наразі у центрі проживає більше 200 людей, 150 з яких діти віком до 16 років. 

 

Чернівецький центр соціально-психологічної допомоги 

Першочергово заклад надає соціальні послуги особам, які пережили або переживають 

складні життєві обставини. Але з початку повномасштабної війни в Україні у закладі створено 

260 ліжко-місць компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали 

внаслідок війни. З 24 лютого більше 2000 осіб отримали допомогу у закладі. Частина людей 

залишилась на довготривале проживання, так як не мають, куди їхати. Наразі у закладі 

проживає 249 осіб (з них 122 жінки та 64 дитини). 

На даний час в Центрі проводяться роботи по підготовці до опалювального сезону, є 

потреба в обігрівачах, тому 19 жовтня нашим Фондом були закуплені 4 конвектори на 

15596,00 грн. для забезпечення закладу. 

 

Луцький ліцей №28 

5 серпня 2022 року прихисток при Луцькому ліцею №28, де проживають внутрішні 

переселенці отримав 5 ліжок на загальну суму 14900 грн. 

Ліжка були розміщені у кімнати, де проживають діти. 

У прихистку проживає більше 30 людей, з них — 11 жінок та 21 дитина. Адміністрація 

закладу намагається зробити максимально усе, аби забезпечити гідні умови перебування 

людей, що евакуюються з регіонів України, де наразі відбуваються активні воєнні дії. 



 

Ясла-садок №43 (м. Олександрія, Кіровоградська обл.) 

Були передані 3 мікрохвильові печі та 364 кг картоплі загальною вартістю 14747,00 

грн. 

У тимчасовому прихистку наразі проживає 77 осіб, з них 31 жінка та 21 дитина. 

 

Рівненський обласний центр комплексної реабілітації (с. Олександрія) 

Внутрішньо переміщені особи, які проживають на базі прихистку в м. Олександрія 

(Рівненська обл.) отримали допомогу у вигляді пральної машини вартістю 15000,00 грн. 

Зараз у закладі проживає 36 осіб, з них 16 жінок та 4 дітей. 

 

Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Обрій» 

Фондом був закуплений та переданий великий двокамерний холодильник вартістю 

14999,00 грн. для користування внутрішньо переміщеним особам, які проживають на базі 

Центру соціально-психологічної реабілітації «Обрій» у м. Вінниця. 

Наразі у Центрі працює 3 прихистки, де проживає у загальному 38 осіб (з них — 5 дітей, 

10 жінок, 9 осіб з інвалідністю) із Слов'янська, Лисичанська, Бахмута, Херсону. Заклад 

забезпечує людям не тільки проживання, але і трьохразове харчування, допомагають засобами 

особистої гігієни та одягом. 

 

Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу «Перлина 

Придніпров’я» 

Фонд закупив та передав 3 керамічні панелі загальною вартістю 15450,00 грн. для 

забезпечення обігріву внутрішньо переселених осіб, що проживають у прихистку в м. Дніпро. 

«Перлина Придніпров’я» — це дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації 

санаторного типу Дніпровської обласної ради. Наразі на базі закладу проживають люди, 

евакуйовані з тимчасово окупованих територій або з тих, де ведуться активні бойові дії. 

Зараз у закладі проживає 125 внутрішньо переміщених осіб, з них 69 жінок, 26 дітей, 11 

людей пенсійного віку та 1 особа з інвалідністю. 

 

Санаторій «Горинь» (Рівненська обл.) 

Фондом були закуплені та передані продукти харчування для внутрішніх переселенців, 

що проживають на базі санаторію «Горинь» (Рівненська обл.) на загальну суму 19866,00 грн. 

Було передано: 60 уп. макарон, 117 рибних та м'ясних консерв, 126 упаковок круп, 36 

літрів олії, а також солодощі 

У прихистку, створеного на базі санаторію «Горинь» проживає 136 внутрішньо 

переміщених осіб більшість з них жінки та діти. 

 

Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Країна мрій» (Рівненська обл.) 

Наш Фонд оплатив продукти харчування для внутрішньо переміщених осіб, які 

проживають на базі дитячого санаторно-оздоровчого комплексу «Країна мрій» у Рівненській 

області загальною вартістю 19994,80 грн. 

Зараз в будиночках закладу проживає 31 особа з Миколаївської, Донецької, Харківської, 

Херсонської областей. Це переважно сім’ї з дітьми, літні люди, дві особи з інвалідністю (одна 

з них дитина), а саме: 12 жінок, 6 дітей шкільного віку та 5 студентів. 

Адміністрація закладу старається забезпечити своїх жителів повноцінним харчуванням, 

тому завжди є потреба у продуктах. 

 

Орининська гімназія (Хмельницька обл.) 

14 жовтня 2022 року внутрішні переселенці, що проживають на базі учбового закладу с. 

Оринин (Хмельницька обл.) отримали продукти харчування у вигляді м’яса, сирів та овочів на 

загальну суму 14822,93 грн. 

У закладі перебуває більше 60-ти осіб, з них 32 дитини та 28 жінок. 

 

 

 



Маріївський ліцей (Кіровоградська обл.) 

Фонд забезпечив ВПО, що проживають на базі ліцею у селі Мар’ївка (Кіровоградська 

обл.) душової кабіною, а також м’ясними консервами (170 шт.) загальною сумою 10453,16 

грн. 

ГО “Елеос-Україна” 

Мережа “Елеос-Україна” була заснована у 2014 році та налічує 12 організацій у різних 

регіонах України й має офіційних представників у Німеччині, Польщі та інших країнах 

Європи. Від початку повномасштабного вторгнення Мережа ГО “Елеос-Україна” продовжує 

активно працювати в гуманітарному та соціальному напрямку в кожному регіоні де має 

представництва. 

Влітку 2022 року було відкрито 3 шелтери для постраждалих від домашнього, 

гендерно-зумовленого насильства та ВПО - загально в них проживає 77 людей. 

На початку серпня також відкрився великий шелтер розрахований на 80 людей (жінки 

з дітьми) для внутрішньо-переміщених осіб. 

Шелтери Мережі “Елеос-Україна” знаходяться у Київській, Івано-Франківській, 

Чернівецькій, та Рівненській області, в усіх шелтерах надається соціальна допомога, 

психологічна, правова, гуманітарна та забезпечено співпрацю та взаємодію із державними 

установами для гарантування всебічного супроводу та підтримки клієнтів шелтерів. 

17 жовтня 2022 року нашим Фондом була закуплена побутова техніка у вигляді холодильника, 

двох мікрохвильовок, двох електрочайників на загальну суму 24813,75 грн. 

 

 

Загальна сума витрачених коштів за проєктом складає 500000,00 грн. 

 

 

 

Голова правління        Хаджиоглов В.Л. 
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