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Річний звіт   

dobro.ua - світ, де кожен робить добро

2022



 – прописна істина стає гаслом для української 
благодійності в 2022 році.  

Під ракетними обстрілами, окупацією,  
в підвалах, без світла, тепла та води українці не 
просто тримають удар та борються  
з агресором, а ще й стають однією  
з найщедріших націй світу.   

За статистикою цьогоріч безпрецедентні 
. Фонди 

продовжують невпинно працювати, залучати 
допомогу як в Україні, так і з-за кордону та 
посилювати міжнародні партнерства.    

dobro.ua продовжує об'єднувати людей та працює 
24/7, щоб наблизити  перемогу України.


86% 
українців стають благодійниками

Те, що нас не 
вбило, зробило 
сильнішими

143 млн грн зібрано на благодійність 


на dobro.ua у 2022 році
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2022

2022

Протези для Незламних

22-річний військовослужбовець Сергій Костіченко підривається на міні 
на Луганщині і втрачає праву руку. Той роковий день припадає на 
річницю знайомства з нареченою Юлею. Він планує коротку відпустку, 
але не встигає навіть зателефонувати та привітати. Поки його життя 
рятують в шпиталях, він ставить хрест на стосунках через каліцтво. 
Однак дівчина, дізнавшись про поранення, навпаки усвідомлює, як 
сильно кохає, приїжджає до нього та робить пропозицію. Тепер вони 
родина, і заради коханої Сергій бореться за шанс відновити руку. 


Попереду довгий шлях, через поранення ліва рука втратила чутливість, 
а від її відновлення залежить протезування правої. Сергій, як і сотні 
незламних українських героїв, потребує невідкладного протезування. 
Вартість високотехнологічної біонічної руки від 20 до 60 тисяч євро. 


Національний центр реабілітації "Незламні" на базі Першого 
медобʼєднання Львова спільно з dobro.ua розпочинають масштабний 
благодійний проєкт "Протези для Незламних". Його мета  – 50 сучасних 
протезів. Навколо нього об’єднуються тисячі простих українців, зірки та 
бізнес! Наприкінці року нам вдається  зібрати понад 29 мільйонів 
гривень  – і це лише початок!



Події 
2022

2022

SOCAR Energy Ukraine

3 березня росіяни скидають бомбу на чернігівську 21-шу школу, в 
укритті якої ховаються учні з батьками та інші чернігівці. Коли все 
починає летіти, туди встигає забігти восьмикласниця, але її трохи 
зачіпає. А от директорка не встигає, і прямо в холі уламки січуть їй 
око та відривають вухо.



Це лише одна з сотень історій, коли школа зазнає обстрілу в момент, 
коли там знаходяться люди. Українські школярі вчаться жити в нових 
реаліях. Головне завдання – безпека навчання. Кожне шкільне 
укриття має бути забезпечене аптечками. 


Компанія SOCAR Energy Ukraine разом з МОН та МОЗ в межах 
ініціативи першої леді ініціює  акцію "Аптечка для школярів".  
Кожен, хто купує благодійну каву на заправках мережі, робить 
внесок в зібрані 1 мільйон гривень. За ці кошти вдається закупити 
понад 500 аптечок першої необхідності та забезпечити ними 13 шкіл. 
Нехай вони ніколи не знадобляться!
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Дитяча надія

У момент, коли зникло світло в кардіореанімації Інституту ім. 
М.Амосова, на хірургічному столі лежала 7-річна Вероніка з 
Одещини. У дівчинки вроджена вада, тож хірурги робили операцію 
на відкритому серці. Продовжити роботу, коли від живлення 
відключено критично важливе обладнання, практично неможливо. 



Проте ця історія із щасливим завершенням лише тому, що 
напередодні компанія Київстар встигла подарувати 
електрохірургічний генератор. Хірурги спокійно, без ризику для 
пацієнтів рятують серця, навіть коли вимикають електрику. За 
допомогою цього обладнання лише в перші два тижні провели 52 
операції. 


Завдяки SMS-пожертвам від абонентів мобільного зв’язку Київстар 
та dobro.ua  в межах благодійної акції “Дитяча надія” і цього року 
продовжують закуповувати дороговартісне медичне обладнання.   

Загальна сума склала 3 мільйони 946 тисячі гривень
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Зіркові амбасадори

Королева ночі Оля Полякова стає амбасадоркою проєкту  
“Протези для незламних” і збирає понад 2 мільйони гривень!  
Зірка запускає он-лайн марафон “Разом нас мільйони” і ставить за 
мету зібрати 1 мільйон гривень. А вже за три тижні їй вдається не 
лише зібрати, а подвоїти суму завдяки одному рекордному внеску. 
Поп-дива розсекречує ім'я благодійника, ним стає легендарний 
оборонець Маріуполя, морпіх Михайло Діанов, чиє фото в підвалі 
Азовсталі з апаратом Ілізарова облетіло весь світ. Він пожертвував 1 
мільйон 700 тисяч гривень! 



До марафону “Разом нас мільйони” долучаються Маша Єфросиніна, 
Дмитро Гордон, Олеся Бацман, Юрій Горбунов, Анрі Джохадзе, Таня 
Пилипчук, Олексій Суханов, Даша Астаф‘єва, Жан Беленюк, Михайло 
Юрчук та інші.
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Рятуємо дитячі серця

12-річний Діма Куликов з Одеси, 4-річна Вероніка Діхнич з Києва,  
4-річна Марія Костюк з Рівненщини – і ще 75 дітей серед щасливчиків, 
чиє здорове серце цього року б'ється завдяки нашим благодійникам!  
У цих дітей спільний діагноз – вада серця, що за статистикою посідає 
перше місце зі смертності серед вроджених дитячих аномалій.

2022-го ми продовжуємо національну програму “Врятуй сердечко”  
і разом з БФ “Серця майбутнього”, небайдужими українцями, 
лідерами думок, амбасадорами  та інфлюєнсерами допомагаємо 
лікарям рятувати дитячі життя. 


Серед незмінних рятівників, які обʼднують навколо себе благодійників, 
Павло Казарін, Сабіна Мусіна, оператор мобільного звʼязку – 
компанія Vodafone та тисячі благодійників платформи dobro.ua.
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Ukraine Relief Fund

Благодійна ініціатива Ukraine Relief Fund, заснована Віктором і 
Оленою Пінчуками та Фондом Віктора Пінчука, Еріком і Венді Шмідт 
та Schmidt Futures, Робертом Ф. Смітом та Vista Equity Partners, 
Minderoo Foundation, Ендрю та Ніколою Форрестами, Біллом 
Фордом та General Atlantic Foundation, від початку 
повномасштабного вторгнення стає надійним партнером нашої 
платформи та одним з найбільших в Україні донорів медичної та 
гуманітарної галузі. 



Отримана dobro.ua  благодійна допомога на суму 34 мільйони 694 
тисяч гривень дозволяє підтримати та реалізувати 80 благодійних 
проєктів.  

Завдяки регулярній фінансовій підтримці ми маємо можливість 
оперативно спільно з фондами-партнерами платформи 
реалізовувати проєкти допомоги внутрішньо переміщеним особам 
та надати медичну допомогу дітям та дорослим, постраждалим від 
військових дій.   

Допомогу отримують понад 40 000 людей з усієї України.



Події 
2022

2022

Голос країни

Найголовніше співоче телевізійне шоу країни “Голос країни” 
цьогоріч присвячене допомозі ЗСУ. Разом із фондом “Повернись 
живим” ми збираємо 3 мільйони 200 тисяч гривень на комплект 
безпілотників та засоби розмінування для саперів. Телеглядачі з 
усього світу – Америки, Великобританії, Китаю, Польщі та Австралії 
та, звісно, України надсилають свої пожертви, що становлять понад 
півмільйона гривень!   

Народний тренер та меценат Андрій Мацола збільшує суму більш, 
ніж вп'ятеро, додаючи 2 мільйони 600 тисяч гривень на закупівлю 
квадракоптера та дронів-розвідників.
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Подарунок від ICTV за допомогу в розмінуванні

Україна визнана ООН найзамінованішою країною світу!  
За найоптимістичнішими прогнозами для розмінування може 
знадобитися 10 років. Усі місяці на звільнених територіях українські 
сапери не припиняють робіт з розмінування. Саме цій проблемі 
присвячує свій 30-річний ювілей телеканал ICTV. Топ-менеджери  
та телеведучі розігрують благодійні лоти, дарують подарунки  
та влаштовують зустрічі.   

За результатами кампанії спільно з благодійним фондом 
“Солом'янські котики” нам вдається зібрати 150 тисяч гривень та 
закупити 45 наборів для розмінування для саперів.
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DNIPRO-M

Понад 10 000 інструментів для армії та благодійний проєкт  
на 5 мільйонів гривень втілює українська мережа будівельних та 
ремонтних матеріалів DNIPRO-М. Кожна зібрана  гривня завдяки 
платформі dobro.ua перетворюється на зварювальні апарати, що 
створюватимуть протитанкові “їжаки”, болгарки, що розріжуть 
ворожу техніку чи підготують метал для захисних конструкцій, 
бензопили, що будують укріплення на позиціях та в тилу, генератори, 
що заряджають техніку та багато інших інструментів необхідних 
військовим, щоб наблизити нашу перемогу. 



Електро- та ручні інструменти, аксесуари до них та витратні 
матеріали, засоби індивідуального захисту –  все це передається 
воїнам Збройних Сил Україн, Територіальної оборони та 
рятувальникам ДСНС, які захищають нас у містах та селах по всій 
Україні. 



У 2022 році в рамках проєкту допомогу отримали 95 військових 
частин ЗСУ, підрозділів ДСНС та загонів ТРО. 
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Інновації, що рятують життя

Криптовалюта як новий інструмент фандрайзингу. Наш 
експеримент у віртуальному світі перетворюється на реальні добрі 
справи. Компанія Zibra Al створює благодійний NFT-проєкт Sirens 
Gallery.   

Команда розробила технологію, яка за допомогою штучного 
інтелекту генерує унікальні витвори мистецтва.  1991 вражаюча 
картина про події цієї війни представлена на аукціоні. Через продаж 
і прямі пожертви надходить 277 тисяч гривень, які ми скеровуємо 
на психологічну допомогу постраждалим українським родинам, 
набори для розмінування, медобладнання в Інститут раку та ремонт 
у Центрі матері і дитини, що напередодні зачинився через 
неналежні умови, а тепер знов прийматиме жінок з дітьми, що 
пережили насильство.
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Monobank та Кураж

Monobank та Кураж рятують життя! Завдяки програмі доброго 
кешбеку користувачі банкінгу переказують свій кешбек на 
благодійність. За 3,5 роки вдається  зібрати понад 32 мільйони 900 
тисяч гривень та придбати 163 одиниці медичного обладнання в 
дитячі лікарні. 



У 2022 році благодійний кешбек скеровано на допомогу лікарням, 
де рятують поранених дітей, а також пологовим будинкам та 
перинатальним центрам, де виходжують передчасно народжених 
малюків. Цього року загальна сума зборів перевищує 1 мільйон 800 
тисяч гривень. На ці кошти закуплено медичне обладнання в 
Запорізьку обласну дитячу лікарню, пологові будинки Києва, 
Львова, Ковеля, Чернігова, Рівного та Вінниці.
 

Проєкт триває, тож кожен охочий може налаштувати свій кешбек на 
благодійність.
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Наші люди всюди

Цьогоріч Україна в центрі уваги всього світу – акції солідарності, 
концерти, аукціони, благодійні вечори.  Разом із dobro.ua друзі 
України гуртуються в Парижі та Лос-Анджелесі – варять борщі, 
ліплять вареники та смакують чорноморськими закусками. Смачні 
зустрічі збирають понад 2 мільйони гривень, які ми витрачаємо на 
продуктову допомогу вимушеним переселенцям та закупівлю 
медичного обладнання у дитячі лікарні.
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Кіт Степан

Кіт Степан з харківської Північної Салтівки — знаний блогер-
мільйонник та улюбленець голівудських зірок з початком війни 
змушений рятуватись від бомбардувань, а згодом тікати до Польщі. 
Там знаменитий український кіт розгортає бурхливу благодійну 
діяльність  і  допомагає голодним побратимам. Усі коти світу не 
можуть пройти повз і разом збирають 170 тисяч гривень, які ми 
розподіляємо між нашими фондами партнерами. А саме 
підтримуємо проєкт БФ  “Happy Paw” зі стерилізації безпритульних 
тварин та проєкт БФ “Центр соціальних проектів майбутнього” на 
їжу для мешканців Харківського зоопарку, які також страждають від 
російських окупантів.
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Незламна мама

Понад місяць ми знаходилися в окупації без світла. Боялися, що 
закінчаться продукти й не буде чим годувати дітей. Найменшій 
донечці 4 місяці, вона на штучному вигодовуванні. Запаси суміші 
закінчувалися, а купити було неможливо. Ніколи не думала, що 
стикнемося з голодом. Чоловіка взяли в полон, де він пережив 
катування. Медичну допомогу йому надати було нікому. Лікували, 
як могли, самі. Декілька разів до нас приходили російські солдати 
зі зброєю. Вдень і вночі біля двору їздила ворожа техніка. Все це 
бачили діти.

“

”Це одна з тисяч історій жінок, які звертаються по допомогу в проєкт 
“Незламна мама”, присвячений психологічної реабілітації жінок і 
дітей, що постраждали від війни. “Фонд Маша” разом із українським 
брендом гаджетів Gelius,  ініціативою артистів "Доброго вечора! Ми з 
України" та тисячами небайдужих благодійників організовують для 
них 3-тижневий табір у Карпатах, де з мамами і дітьми працюють 
психологи офлайн (групові і індивідуальні заняття, арт-терапія, 
тілесна терапія тощо), а також надають психологічну підтримку 
онлайн впродовж наступних трьох місяців. 


Наразі проєкт на dobro.ua збирає майже 1,5 мільйони гривень, а 
через програму реабілітації проходить сотня жінок та дітей.




Події 
2022

2022

Sustainability4Ukraine

Через повномасштабну війну в Україні діяльність багатьох 
українських неурядових організацій опиняється під загрозою. 
Зокрема, через брак зовнішньої підтримки, скорочення 
фінансування, виснаження ресурсів, необхідність адаптуватися, аби 
закривати термінові гуманітарні потреби тощо. В районах 
постраждалих від активних бойових дій багато офісів неурядових 
організацій були знищені, а люди через смертельну небезпеку  
змушені переїжджати в більш безпечні міста.



Саме тому GlobeScan, CSR Ukraine та CSR Europe влаштовують 
фандрейзинговий івент -  24-годинний web-a-thon та збір коштів на 
життєво важливу фінансову підтримку для місцевих неприбуткових 
організацій в Україні, що виснажені війною.



Через dobro.ua за підтримки міжнародних донорів зібрано 

5 мільйонів 400 тисяч гривень на підтримку проєктів Фонду 
“Демократичні ініціативи”, Доступно.UA, Екоклуб Рівне, СпівДія, 
Українського Католичного Університету, Zero Waste Alliance Ukraine 
та Центру «Розвиток КСВ».




Події 
2022

2022

Гуманітарна допомога: серія подій від Platfor.ma

Агенція сторітелінгу та інтернет-журнал Platfor.ma влаштовує серію 
офлайн-подій в центрі столиці з історії, культури та мистецтва України. 
Вони присвячені розумінню власної національної ідентичності та 
заповнюванню прогалин в гуманітарній освіті навʼязаних радянською 
владою. Запрошені найкращі експерти з гуманітарних питань – 
науковці, блогери, викладачі, розповідають про українську культуру не 
нудно.   

Зокрема  Остап Українець, Лук’ян Галкін, Владлен Мараєв, Ольга 
Балашова, Олександра Романцова, Олександра Корчевська, Богдана 
Романцова Наталія Кривда, Михайло Кольцов, Юрій Макаров.  


Зібрані кошти з придбаних квитків йдуть на підтримку проєктів п’яти 
фондів-партнерів dobro.ua: БФ “Серця Майбутнього”, БФ “Let's Help”, БФ 
“Центр соціальних проектів майбутнього”, БФ “Діти героїв”  
та БФ “Соломʼянські котики”.




Дякуємо нашим партнерським організаціям –
Операторам допомоги dobro.ua за роботу!   

Цього року на dobro.ua найбільше благодійники 
підтримували проєкти:

Цей неймовірно складний рік боротьби за нашу 
незалежність забрав у в нас так багато та водночас 
подарував нам небачене ніколи раніше відчуття сили  
та єдності. Ми не знаємо досі, як, попри пережиті 
жахіття війни, нам разом стільки всього вдалося!

БО "Благовіщення"

БО "Брайт Кідз"

БО "ІНТЕР" - ДІТЯМ"

БО "Спасибі"

БО "Ти не один" Благодійний фонд 1+1 
медіа"

БФ "Архангела Михаїла"

БФ "Асперн"

БФ "Відкриті долоні"

БФ “Діти Героїв"

БФ "Запорука"

БФ "Заради дитини"

БФ "Карітас-Київ"

БФ "Карітас СДЄ УГКЦ"

БФ "КИЯН"

ВБФ "Крона"

БФ "ЛАЙФ ЧЕЙНДЖЕР"

БФ "Летс Хелп"

БФ "Надія на життя"

БФ "Пакс ет Бонум"

БФ "Помагаєм"

БФ "Разом для України"

БФ "РЕСКЬЮ НАУ"

БФ "СУПЕРГЕРОЇ"



БФ "СВІЧАДО"

БФ "СВОЇ"

БФ "Серця Майбутнього"

БФ "Солом’янські котики"

БФ "Сподіваюсь і вірю"

БФ "Сучасне село та місто"

БФ "Ти-Ангел"

БФ "Щаслива дитина"

БФ "Щаслива лапа"

ГО "Відчуй"

ГО "Дівчата"

ГО "Добробат"

ГО "Життя буремне"

ГО "Інтегрум"

ГО "ФОНД МАША"

Грінкубатор

МБФ "Карітас України"

МБФ "Небайдужі"

МБФ "Центр соціальних проєктів 
майбутнього"

Притулок для тварин "Сіріус"

Український Благодійний Альянс

Фонд "Кожен Може"

Фонд громади Херсона "Захист"


Перемогти у війні ми 
можемо тільки разом



У звіті використані фотороботи з архіву платформи dobro.ua, БО МБФ «Українська Біржа Благодійності» та партнерських організацій. 

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



Ми дякуємо кожному нашому партнеру, 
кожному фонду та кожному благодійнику,  
які роблять благодійність та людяність нормою 
в ці нелюдяні часи.   

На сайті dobro.ua в 2022 році сталося безліч див, 
ваша допомога була дуже різною, але вся вона 
зробила цей рік значно добрішим і кращим,  
ніж він був би без неї.



