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На Волині у дев’ятнадцяте поспішають робити добро

Благодійність 
Моніторинг за матеріалами 

інформаційних агенцій та Інтернет-ресурсів 
Червень 2011 року 

 

Податківці Волині подарували дітям понад 12 тисяч гривень  
Мистецтво, діти, благодійність: як багаті люди у Житомирі на практиці 
підтверджують свої пафосні заяви 
У Національному інституті раку відбулась публічна передача благодійної 
допомоги
У Чернівцях СБУ провела традиційний благодійний концерт з нагоди Дня 
захисту дитини
Фірташ – спонсор Українського Католицького Університету!
Благодійність в рамках проекту «Чутливі серця»
У Рівному гроші на благодійність збирали модною вечіркою [Фото+Відео]
«Подаруй дитині книжку!»: благодійність в Україні шкутильгає... 
Ахметов подарував дітям унікальний апарат
Благодійність як спосіб…здирництва 
Благодійність
Закарпаття — третє в Україні за підсумками благодійної акції "Серце до 
серця"
«Поділись своїм добром, і світ стане кращим»
До Міжнародного дня захисту дітей буковинці зібрали для онкохворих дітей 
майже 20 тисяч гривень
На Буковині страхуватимуть дітей-сиріт 
Багатодітні родини отримали на Путильщині від фонду "Відродження"… 
овечки!
Дитячий благодійний журнал погорів на політиці
Благодійна організація "Конвіктус Україна" готує сюрприз для організаторів 
велопробігу в рамках акції "Україна без сиріт"  
Творімо добро
Американцы пожертвовали 300 млрд долл. на благотворительность
Вчора в Івано-Франківську відбулось кількагодинне благодійне свято "День 
батька"
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У Рівному журналісти-актори зібрали на благодійність 70 тисяч гривень 
[Фото+Відео]
У дошкільних закладах міста: благодійність чи побори?  
Модні бренди - на допомогу дітям!
Дивовижні діти в Україні
Пітт та Джолі дали 500 тисяч доларів жертвам торнадо
 
 
На Волині у дев’ятнадцяте поспішають робити добро 
Волинський Iнформацiйний Портал 01.06.2011 
«Поспішаймо робити добро» – таку назву має благодійний телерадіопроект, який 
сьогодні,1 червня, о 08.00 вчергове стартував на Волинському телебаченні. 
Марафон приурочений до Дня захисту дітей та вже став доброю традицією для 
області. 
Голова правління Волинського обласного відділення Дитячого Фонду України 
Олена Грінченко зауважила, що цьогоріч ми святкуємо двадцяту річницю 
Незалежності України, а такий захід, як телерадіомарафон, на Волині відбувається 
вже дев’ятнадцятий раз. Грінченко наголосила, що про дітей необхідно дбати, адже 
це наше майбутнє. «Ми повинні забезпечити їм так умови життя, щоб жодне 
сердечко не було надщемлене, щоб їм хотілося жити, творити і розвиватись», - 
наголосила вона. 
Голова Волинської обласної ради Володимир Войтович додав, що увесь світ 
зрозумів проблему захисту дітей ще на початку двадцятого століття, а вже 1925 року 
почали відзначати цей день. «Коли Україна здобула незалежність, то взяла ті хороші 
традиції, які були напрацьовані у світі», – зазначив він. Войтович запевнив, що в 
полі зору держави – майбутні покоління, які колись розбудовуватимуть Україну. 
«Якщо ми проводимо такі акції, значить, у країні формується громадське 
суспільство і ми стаємо цивілізованішими», – заявив голова Волиньради та 
звернувся до депутатів усіх рівнів з проханням не бути байдужими і долучитися до 
доброї справи. 
Заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Віталій Карпюк 
заявив, що держава має майбутнє лише тоді, коли вона турбується про своїх дітей. 
Чиновник розповів, що уся адміністрація долучилася до сьогоднішнього 
благодійного дійства і було прийнято рішення перерахувати одноденний заробіток 
кожного працівника на рахунок акції. Також Карпюк зауважив, що, незважаючи на 
те, що держава допомагає дитячим будинкам, їхні вихованці зможуть бути 
повноцінно щасливими лише за умов, якщо матимуть маму і тата. 
Перший заступник Луцького міського голови Святослав Кравчук теж підтримав 
думку про те, що ми повинні звертати увагу на дітей. Посадовець зауважив, що, на 
жаль, сьогодні не в повній мірі виділяється фінансування на розвиток підростаючого 
покоління, але, за словами Кравчука, дітей необхідно підтримувати не лише 
матеріально, а й духовно, щоб вони знали, що комусь потрібні. «Марафон – це один 
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із елементів, який дає кожній людині шанс долучитися до доброї справи. І мені дуже 
приємно, що останнім часом багато молодих людей самі організовують різні акції, 
щоб допомогти діткам», – зауважив заступник мера. Кравчук закликав усіх 
небайдужих долучитися до телерадіомарафону. 

http://vip.volyn.ua/news/na-volin-udev-yatnadtsyate-posp-shayut-robiti-dobro
 
Податківці Волині подарували дітям понад 12 тисяч гривень  
Волинський Iнформацiйний Портал 01.06.2011 
Податківці Волині перерахували одноденний заробіток на потреби дітей-сиріт та 
дітей, хворих на діабет, – повідомив відділ масово-роз’яснювальної роботи та 
звернень громадян ДПА в області. 
Волинські податківці долучилися одразу до двох благодійних акціій, що 
проводяться з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей. У рамках 
благодійної добровільної акції «Заради майбутнього», яка ініційована головою ДПС 
України Віталієм Захарченком та Всеукраїнською профспілкою працівників органів 
ДПС, ДПА у Волинській області перерахувала на спеціальний рахунок понад 3 
тисяч гривень. Ці кошти призначені для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківської опіки, а також дітям із багатодітних і малозабезпечених родин. 
Окрім того, зібрані по всій Україні в рамках благодійної акції «Заради майбутнього» 
кошти виділять ще й обдарованим і талановитим дітям, а також вихованцям закладів 
соціального захисту. 
На рахунок регіонального представництва Всеукраїнського благодійного фонду 
«Серце до серця» днями теж перераховано майже 4 тисячі гривень із заробітної 
плати працівників ДПА в області. Призначення цієї посильної допомоги працівників 
податкової служби на Волині – придбання медичного обладнання (помпи для 
введення інсуліну) для лікування дітей-діабетиків. Збір коштів в рамках цієї акції 
оголосив голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук. 
За інформацією податкових інспекцій області, цими днями в рамках проголошених 
благодійних акцій перераховано в межах п’яти тисяч гривень. 
Таким чином, загальна сума благодійної допомоги волинських податківців до 
Міжнародного дня захисту дітей – понад 12 тисяч гривень. 

http://vip.volyn.ua/news/podatk-vts-volin-podaruvali-d-tyam-ponad-12-tisyach-griven
http://provolyn.com/volyn_news/6631-25~volynski-podatkivci-pozhertvuvaly-

odnodennyjj.html
 

Мистецтво, діти, благодійність: як багаті люди у Житомирі на практиці 
підтверджують свої пафосні заяви  
Новостной портал Репортер Житомира Reporter.zt.ua, Среда, 01 июня 2011  
Сьогодні у Житомирі не відбувся благодійний аукціон, присвячений дню захисту 
дітей в рамках проекту «Подаруй дітям свою любов!». 

http://vip.volyn.ua/news/na-volin-udev-yatnadtsyate-posp-shayut-robiti-dobro
http://vip.volyn.ua/news/podatk-vts-volin-podaruvali-d-tyam-ponad-12-tisyach-griven
http://provolyn.com/volyn_news/6631-25%7Evolynski-podatkivci-pozhertvuvaly-odnodennyjj.html
http://provolyn.com/volyn_news/6631-25%7Evolynski-podatkivci-pozhertvuvaly-odnodennyjj.html
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Ті, хто має багато грошей і роз'їжджає Житомиром на дорогущих іномарках, 
вартістю "мама рідна, де він взяв стільки грошей", повернулися спиною (якщо не 
сказати гірше якою частиною тіла) до мистецтва, благодійності, дітей. Житомирська 
еліта захід тупо проігнорувала.  
Ось так. 
Звичайно, у кожного з тих, хто отримав запрошення, а це близько 200 чоловік, має 
бути дуже поважна причина неявки. Результат - на фотографіях. Пусті стільці. 
Кошти від аукціону, який так і не відбувся, мали бути перераховані Житомирському 
обласному спеціалізованому будинку дитини для дітей-сиріт і дітей, які залишилися 
без піклування батьків. Ще одна благородна ініціатива розбилася об стіну 
байдужості тих, хто "вибився у люди". 
Але організатори аукціону не засмучуються. Кажуть, що подібних проектів у 
Житомирі ще ніхто не робив, а тому у суспільстві ще не сформований запит на 
справжню, "непоказушну" благодійність. Ініціатори молоді, активні, не здаються. 
Кажуть, що ця невдача їх не зламала і вони прикладуть усіх зусиль, щоб благодійні 
аукціони у Житомирі нарешті привернули увагу громадськості та виконали свою 
важливу соціальну функцію. 
Валерія Бохнюк, директор арт-галереї "Акрополь": "Те, що благодійний аукціон у 
Житомирі не відбувся, хоча попередню зацікавленість у ньому висловило багато 
відомих людей нашого міста - привід зробити висновки. Ми нікого не звинувачуємо. 
Констатація факту говорить сама за себе. Але й руки ми не опустимо - успішні 
соціально-спрямовані благодійні аукціони у Житомирі будуть!" 
Віталій Сівко, голова житомирської обласної молодіжної громадської організації 
«ХХІ покоління»: "Сьогодні ми не будемо зупинятися на місці, адже враховуючи те, 
що 1 червня – день насичений багатьма святковими заходами і запрошені могли 
бути просто зайняті. Таким є наше життя. Тому аукціон буде перенесений дещо у 
часі. Благодійна діяльність кожного повинна стати гідним прикладом для усіх і 
долучатися до спільної соціальної роботи повинні ще більше і більше небайдужих 
людей." 
Аукціон, який не відбувся, на власні очі бачив Репортер Житомира: 
Ведучий заходу Володимир Шинкарук так чекав на момент, щоб стукнути 
аукціонним молотком, що не втримався і грюкнув їм у пустому залі... 
Мистецтво, діти, благодійність: виявляється, багатим людям цього поки що і не 
треба... 

http://reporter.zt.ua/news/3000-mistietstvo-diti-blaghodiinist'-iak-baghati-liudi-u-
zhitomiri-na-praktitsi-pidtvierdzhuiut'-svoyi-pafosni-zaiavi

 
У Національному інституті раку відбулась публічна передача благодійної 
допомоги 
NEODNI.ORG – благотворительный информационный портал 02.06.2011 

http://reporter.zt.ua/news/3000-mistietstvo-diti-blaghodiinist'-iak-baghati-liudi-u-zhitomiri-na-praktitsi-pidtvierdzhuiut'-svoyi-pafosni-zaiavi
http://reporter.zt.ua/news/3000-mistietstvo-diti-blaghodiinist'-iak-baghati-liudi-u-zhitomiri-na-praktitsi-pidtvierdzhuiut'-svoyi-pafosni-zaiavi
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158566 гривень благодійних пожертв спрямовані на закупівлю реактивів та 
обладнання для діагностичної лабораторії дитячого відділення Національного 
інституту раку.  
 З нагоди Міжнародного дня захисту дітей 01 червня 2011 року об 11.00 в 
приміщенні адміністративного корпусу Національного інституту раку відбулася 
церемонія публічної передачі благодійної допомоги, зібраної у межах Акції 
громадської солідарності «Дитина має право на життя!», ініційованої неурядовою 
організацією, яка протягом десяти років здійснює програми, спрямовані на 
допомогу дітям та молоді, хворим на рак – Міжнародним благодійним фондом 
«Набат».  
 Партнерами акції виступили Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Національний олімпійський комітет України, Асоціація замовників та 
виробників соціальної реклами, інформаційна агенція «Інтерфакс-Україна». 
 Акцію підтримала Асоціація ректорів ВНЗ України, а Президент асоціації Леонід 
Васильович Губерський особисто звернувся до ректорів ВНЗ міста Києва з 
проханням підтримати благодійну акцію з метою допомоги дітям, хворим на рак та 
формуванню культури благодійності серед студентської молоді. 
 Нагадаємо, що 15 лютого 2011 року у Всесвітній день захисту дітей, хворих на рак 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка пройшла 
церемонія підписання Меморандуму про співпрацю щодо подолання раку з 
Національним інститутом раку та ВНЗ міста Києва. Протягом чотирьох місяців 
підписанти меморандуму співпрацювали з метою збору благодійних пожертв 
шляхом організації низки творчих вечорів, концертів, літературних презентацій, 
виставок сучасного мистецтва на благодійній основі. 
 Благодійні пожертви були зібрані за підтримки учнів та студентів навчальних 
закладів міста Києва, громадських та благочинних організацій, соціально 
відповідального бізнесу та видатних діячів культури, мистецтва та спорту України 
та Італії.  
 Захід пройшов у режимі прес-конференції за участі Директора Національного 
інституту раку Ігоря Щепотіна, завідувача відділення дитячої онкології Сергія 
Павлика та завідувача н/д відділення дитячої онкології Григорія Климнюка. Серед 
почесних гостей – Президент міжнародного благодійного фонду «Набат» Олена 
Мотузенко, Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, 
проректор з науково - педагогічної роботи Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка Петро БЕХ. 
   «Озираючись навколо, кожен з нас має замислитись над тим, куди ми рухаємось і 
що чекає українську націю попереду. На сьогоднішній день стан здоров’я особливо 
молодого покоління не може не турбувати. Ми чітко усвідомлюємо, що саме спорт і 
олімпійський рух здатні стати тим дієвим механізмом, що може змінити ситуацію на 
краще, – зазначив президент НОК Сергій Бубка. – Національний олімпійський 
комітет розглядає цю співпрацю як можливість зробити свій вагомий внесок у 
вирішення вкрай важливих соціальних проблем»  
 «Проведення зазначеного заходу дозволило розпочати роботу по створенню дієвої 
громадської мережі з допомоги дітям, хворими на рак, а також сприяло підвищенню 
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ефективності виховної роботи у навчальних закладах, формуванню культури 
благодійності, поширенню гуманістичних ідеалів та соціально відповідального 
світогляду серед студентської та учнівської молоді» – підкреслила Президент 
Міжнародного благодійного фонду «Набат» Олена Мотузенко.  
 « Ми, освітяни, усвідомлюємо важливість залучення до благодійних ініціатив 
учнівської та студентської молоді. І сьогодні ми є свідками прояву громадської 
свідомості молоді, що надала дієву допомогу дітям, хворим на рак та показала 
приклад для українського бізнесу та політикуму.  
 Ми також запевняємо, що Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка і в подальшому буде системно працювати над допомогою дитячому 
відділенню Національного інституту раку» - підсумував Проректор з науково - 
педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Петро БЕХ. 
 У межах акції також розпочато проведення просвітницької кампанії з проблем 
ранньої діагностики раку серед студентської та учнівської молоді міста Києва.  
  Мотузенко О.О. 

http://neodni.org/show_news_694.html
 
У Чернівцях СБУ провела традиційний благодійний концерт з нагоди Дня 
захисту дитини 
Буковинська Інформаційна Незалежна Агенція (БукІнфо), 2 Червня 2011 
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей в Чернівцях співробітники СБ України в 
Чернівецькій області спільно з творчим колективом Чернівецької обласної 
філармонії організували благодійний концерт, кошти від якого передані дітям-
сирітам. 
У традиційному заході, що відбувся в залі філармонії, взяли участь провідні митці 
краю, талановита молодь Буковини та співробітники СБУ. Серед запрошених були 
сім’ї військовослужбовців і працівників Управління, ветерани органів безпеки, 
представники обласного будинку дитини та засобів масової інформації. 
 Проведення благодійного концерту стало продовженням доброї традиції вже 
шостий рік поспіль. Торік в рамках благодійної акції «Подаруй дитині радість 
читання» Управлінням оформлено передплату на дитячі газети та журнали. Окрім 
цього, для дітей щорічно закуповується медичне обладнання, продукти харчування, 
одяг, іграшки тощо. 
 «Ми не можемо залишитися байдужими до долі не обігрітих родиною дітей, - 
зазначили у вітальному слові організатори благодійного заходу. – Давайте огорнемо 
любов’ю кожне дитяче серце й допоможемо маленьким буковинцям вирости 
гідними громадянами нашої країни». 
 Нагадаємо, що в 2006 році за активну благодійну діяльність УСБУ в Чернівецькій 
області удостоєно вищої нагороди Дитячого Фонду України – кришталевого 
пам’ятного знаку „Серце віддаю дітям”. 

http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=16604

http://neodni.org/show_news_694.html
http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=16604
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Фірташ – спонсор Українського Католицького Університету! 
Український тижневик «За вільну Україну плюс», Олег Медведєв 03.06.2011  
Там довго думали, чи брати гроші, I вирішили, що краще таки взяти 
«Співвласник швейцарської компанії «РосУкрЕнерго», мільярдер Дмитро Фірташ 
серед інших меценатів фінансує будівництво університетського містечка в 
Українському католицькому університеті у Львові. Ректор Українського 
католицького університету отець Борис Ґудзяк в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив 
позицію університетської спільноти щодо фінансування з боку Дмитра Фірташа. 
Український католицький університет (УКУ) будує університетське містечко за 
зразком оксфордсько-кембриджської моделі. До комплексу увійдуть академічний 
будинок з класами, офісом, їдальнею; церква; душпастирський центр; колегіум, у 
якому мешкатимуть понад 200 студентів, з гостинними квартирами для провідних 
науковців, – а ще заплановані помешкання для людей з особливими потребами. 
Університетське містечко має стати місцем для виховання нової генерації молодих 
людей. 
 Попередня вартість проекту 25 мільйонів доларів. Восени розпочинається нова 
кампанія зборання коштів і пошуку меценатів. Уже зголосились фінансово 
допомогти поважні українські та західні інвестори. Серед них і мільярдер Дмитро 
Фірташ, який є співголовою Ради інвесторів при Кабміні і якого називають 
спонсором Партії регіонів. Дмитро Фірташ фінансує Українську програму в 
Університеті Кембриджа і є доволі колоритною та цікавою фігурою. 
 Чи усвідомлює університет репутацію жертводавця в суспільстві? Адже у 
принципах співпраці з меценатами УКУ мовиться, що «задля збереження доброго 
імені Університету його керівництво зобов’язане враховувати особливості 
суспільного авторитету й репутації своїх жертводавців!!!». Ректор УКУ отець Борис 
Ґудзяк в коментарі Радіо Свобода з цього приводу зауважив, що протягом півроку 
спілкувався з понад тисячею людей, які є університетською спільнотою, а це 
студенти, викладачі, Церква, широке коло меценатів. «Ми спілкувались про те, чи 
варто нам брати пожертву. Близько 5 відсотків людей дуже твердо вважали, що нам 
не слід приймати пожертви, але більшість підтримали. Я думаю, що пожертва йде на 
добру справу і з неї скористає дуже багато українців. Наша нова ідея нового типу 
університетської спільноти привертає увагу меценатів», – зауважив отець Борис 
Ґудзяк. Натомість доктор політології Києво-Могилянської академії Сергій Куделя 
наголошує, що на Заході зважають, чи цінності університету збігаються з 
цінностями жертводавця. За словами політолога, Дмитро Фірташ – синонім корупції 
та олігархічних зв’язків із кримінальним світом. «Ми знаємо, що сайт «Вікілікс» 
опублікував текст депеші американнського посла, де говориться, що Фірташ сам 
зізнався, що мав стосунок до російської злочинної групи, лідером якої був Семен 
Могилевич», – зауважив Сергій Куделя. 
 Тим часом УКУ позиціонує себе як некорупційний університет, який виховує нову 
еліту. Пожертва Дмитра Фірташа, вважає експерт, може підірвати високоморальну 
репутацію університету, а натомість поліпшить імідж самого мільярдера в Україні 
та світі. Українське суспільство наразі ще не виробило власних критеріїв щодо 
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меценатів, а благодійництво в освіту залишається незвичним явищем для України 
загалом». 
На стипендії для талановитих студентів в УКУ зібрали 300 тисяч гривень 
Понад 300 тисяч гривень отримає УКУ для підтримки талановитих і 
малозабезпечених студентів завдяки IV Благодійному фольк-балю «Перелаз». 
Під час фольк-балю, який відбувся 28 травня, урочисто проголосили про заснування 
восьми річних стипендій, однієї семестрової, чотирьох квартальних та двох 
стипендій літнього семестру на 2011-2012 навчальний рік від провідних бізнесменів 
та корпорацій Львівщини. Вітаючи гостей балю, ректор УКУ о. д-р Борис Ґудзяк 
висловив вдячність усім благодійникам Університету: «Дружба та солідарність 
українських та львівських підприємців має колосальне моральне значення для УКУ, 
– наголосив ректор. – Майбутнє університетське містечко УКУ є унікальним не 
лише в Україні, але й у світі. У ньому, окрім студентів, житиме спільнота 
неповносправних дітей. Це люди, які не мають маски і у своїй простоті можуть 
навчати провідних інтелектуалів світу». 
 Спеціальною гостею вечора стала відома українська співачка Марія Бурмака, а 
також етногурт «Люди Добрі». Під час фольк-балю провели уже традиційну 
благодійну лотерею та аукціон, лотами якого були близько 30 картин та творів 
мистецтва відомих митців (Михайла Демця, Сергія Савченка, Петра Сипняка, 
Михайла Безпальківа, Юрка Коха, Івана Остафійчука та інших). Завдяки спільним 
зусиллям організаторів фольк-балю та його партнерів, ТзОВ «Оптика Нова» та 
«Львівської пивоварні», присутні побували на яскравому вечорі, а студенти 
університету отримали вагому підтримку як знак віри у їхнє зростання і таланти. 
 Довідка. Благодійний фольк-баль «Перелаз» – ініціатива львівського кола приятелів 
УКУ та Українського Католицького Університету. Сьогодні середня вартість одного 
року навчання в УКУ – майже 24 тисячі гривень. Студенти оплачують в середньому 
лише 20% цієї суми. Решта коштів покривається найперше благодійними 
пожертвами приятелів Університету як з України, так і з-за кордону. 
 Прес-служба УКУ. 
Редакція часопису «ЗВУ плюс», зваживши свої матеріальні статки, долучається до 
зусиль багатого пана Фірташа щодо підтримки значно біднішого пана Гудзяка (і 
його приватного дітища – УКУ) і подає рекламні матеріали прес-служби 
Університету безплатно. Тим паче, що пропозиції про співпрацю прес-служба 
ігнорує. 

http://zvukraine.lviv.mobi/archives/3445
 
Благодійність в рамках проекту «Чутливі серця» 
Молодіжний портал Волині 03/06/11 Юлія Грищук 
Приємним фактом стало те, що все ж таки є небайдужі люди до проблем, які 
торкаються не лише їх самих.  «Чутливі серця» показали, що людське серце не 
закрите  і готове робити добрі справи. Основним завдання проекту стало  допомогти  
дітям з вадами здоров`я та просто знедоленим малюкам, які залишились без 
батьківського тепла та опіки. 

http://zvukraine.lviv.mobi/archives/3445
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Стартував цей проект у вівторок, 1 червня, в Парку культури і відпочинку ім. Лесі 
Українки, концертом до міжнародного дня захисту дітей. Ведучим став креативний 
шоумен та радійник Сергій Ткачук. В рамках дійства виступали дитячі колективи – 
зразкова вокальна студія «Золоте зернятко » (кер. Опейда Алла) та зразковий 
ансамбль сучасного танцю «Антарес» (кер. Лех Вікторія) Луцького дитячого 
будинку культури. Також свої гімнастичні вміння показували Настя Савіцька, Діана 
Касянчук, Валерія Бондарук. 
Під час дійства волонтерами проводився збір коштів, речей та іграшок для 
Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини, а також було проведено 
благодійний аукціон дитячих малюнків. 
В продовження вечора відбувся показовий середньовічний бій  учасників клубу 
реконструкції “Орден Тамплієрів”, виступ музичного гурту «Cold Meat Party».Також 
відвідувачі заходу насолоджувалися запальними сетами від діджеїв міста: Dj Jenya 
Shock, Dj Sergey Klever, Dj Mix, Dj Salvador, Dj Fern, Dj Kosik, Dj Max Freeman та 
очікуваним виступом улюбленого гурту «Копірайт».  Окрім того, для глядачів 
запланували показ вогняного шоу від клубу «Святий Грааль». 
Організатори повідомили, що це неодноразова акція. Як її продовження – 6 червня 
біля входу у парк проходитиме  продовження благодійного діджей-параду, який 
буде довготривалим – 9 годин дискотеки. 

http://molod.in.ua/?p=2614
 
У Рівному гроші на благодійність збирали модною вечіркою [Фото+Відео] 
Видавничий дім «ОГО» 03.06.2011, Автор: Юрій ДЮГ 
 Благодійна вечірка "Краса врятує життя" відбулась у рівненському кафе "Гостинна 
хата" 2 червня. Студія краси “Lucky” та Фундація імені князів-благодійників 
Острозьких зібрала на модній тусовці впливових та заможних рівнян. Зібрані кошти 
планують витратити на придбання обладнання для кардіологічного відділення, а 
також на потреби онкогематологічного відділення Рівненської обласної дитячої 
лікарні.  
На вечірці "Краса врятує життя" організатори вирішили сумістити приємне з 
корисним, адже рівняни-благодійники могли не тільки переглянути дитячу та 
дорослу моду, а й зробити благодійні пожертви.  
— Це друга подібна вечірка. Попередню ми проводили в 2009 році. Сьогодні для 
присутніх виступає ансамбль "Кралечка" міського палацу культури "Текстильник", 
маленькі моделі демонструють дитячий одяг, — розповіла організатор заходу, 
директор Студії краси “Lucky” Ольга Мороз. Окремо дорослу чоловічу та жіночу 
моду демонструватимуть рівненські моделі. 
Власну колекцію одягу на вечірці представила і молода 22-річна дизайнерка Тетяна 
Пузирко: 
— Я навчалась у Київському університеті культури та мистецтв і цією першою міні-
колекцією демонструю рівненській публіці свій потенціал. Тому я охоче долучилась 
до сьогоднішньої благодійної акції.  

http://molod.in.ua/?p=2614
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Важливість благодійних пожертв підтвердила і завідувачка відділення кардіології 
Рівненської обласної лікарні Оксана Лозова:  
 — Нове обладнання дозволить діагностувати порушення роботи серця у діток ще на 
ранніх стадіях. А це дозволить запобігти розвитку важких хвороб та врятувати 
чимало дитячих життів. 
Організатори вечірки зауважують, що допомога благодійників може дати суттєвий 
ефект при проведенні принаймні двох вечірок у рік.  

http://ogo.ua/articles/view/2011-06-03/28782.html
 
«Подаруй дитині книжку!»: благодійність в Україні шкутильгає...  
 «Видавничий дім «Високий Замок», 03.06.2011, автор Анна СВЕНТАХ     
 «Подаруй дитині книжку!» – під таким гаслом проходить однойменна благодійна 
акція у Львівській області – за підтримки громадської організації «Форум видавців», 
газети «Високий Замок», Львівської обласної та міської рад і багатьох інших 
організацій та небайдужих львів’ян.  
Підсумки збору книг очікувань Олександри Коваль, президента ГО «Форум 
видавців», не повністю виправдали – замість бажаних 100 тисяч книг отримали 
тільки 15461 книгу, з яких майже чотири з половиною тисячі у незадовільному стані 
або російськомовні (одна з умов акції – передавати дітям лише україномовні 
видання). «Нам приносили радянські книги 1975 року або вже розмальовані 
розмальовки, – розповідає Олександра Коваль. – Люди просто позбуваються 
макулатури... Та, звісно, переважали новенькі або гарно збережені книги». Крім 
того, за підсумками акції, на благодійну справу було переказано майже 19 тисяч 
гривень, за які закупили книги у видавництв за спеціальними цінами. 
 Незадоволені організатори і пасивністю львівських університетів. Кажуть, що 
студентів, які б пожертвували книгу, майже не було, а тим більше якихось 
організованих зборів від вузівських видавництв. Деякі директори львівських шкіл 
також негативно відреагували на пропозицію благодійності, мовляв, не можна весь 
час щось вимагати у школярів. Невисоку активність львів’ян, які б бажали 
долучитися до акції, приписали недостатній промоції заходу. «Ми просили в 
адміністрації 20 бігбордів і 20 сітілайтів для реклами, – пояснює Олександра Коваль. 
– Нам пообіцяли по 15 одиниць рекламної площі. А отримали ми лише шість 
сітілайтів. Область взагалі відмовилася надавати безкоштовну площу під соціальну 
рекламу. Інколи мені кажуть, що благодійність у нас зросте, коли на неї будуть 
давати податкові пільги, але я в це не вірю». 
 Крім офіційних гілок влади (Львівської міської та обласної рад), подарувати дитині 
книжку захотіли приватні структури. Холдинг емоцій «ФЕСТ!», наприклад, 
включив у меню усіх своїх закладів книги, а на отримані гроші закупив дитячі 
видання у «Видавництва Старого Лева». «Ми запустили цей проект у формі 
змагання між закладами, – повідомляє Андрій Худо, голова ради директорів 
холдингу емоцій «ФЕСТ!», – який заклад збере найбільше грошей – той і 
переможець. Через азартність такого методу загальна сума, яку ми зібрали, 
становила понад 25 тисяч гривень». 

http://ogo.ua/articles/view/2011-06-03/28782.html
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 Усі зібрані книги буде розподілено приблизно однаково між 56-ма інтернатами. 
Першими свою порцію книг отримали вихованці Червоноградської школи-інтернату 
для дітей-сиріт. Діти показали своїм благодійникам невеличкий концерт, для якого 
самі власноручно пошили костюми. 

http://www.wz.lviv.ua/articles/94035
 
Ахметов подарував дітям унікальний апарат 
Портал неполітичних новин ngo.donetsk 3 Червень, 2011  
Благодійний Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" подарував дитячій 
кардіохірургії ІНВХ ім.В.К. Гусака унікальний апарат штучного кровообігу (АШК). 
Апарат для відділення був придбаний Фондом в рамках проекту "Хай серце б'ється", 
метою якого є повне розділення дитячої та дорослої кардіослужби в ІНВХ ім. В.К. 
Гусака. Покупка цього апарату - це крок до створення дитячої кардіологічної 
служби, яка повністю забезпечить потреби Східної України.  
"Без апарату штучного кровообігу неможливо провести операцію на відкритому 
серці. Від його роботи залежить життя пацієнта, тому до якості і надійності АШКа 
пред'являються найвищі вимоги. Апарат саме такого високого рівня подарований 
нашому відділенню Фондом "Розвиток України", на якому вже виконані перші 
операції з корекції складних вад серця", - розповідає Ігор Мокрик, завідувач 
відділенням дитячої кардіохірургії ІНВХ ім. Гусака.  
Під час операцій на відкритому серці апарат виконує функцію самого серця. 
Важлива особливість АШК - це те, що він укомплектований функцією ЕКМО 
(екстракорпоральна мембранна оксигенація) - що дозволяє проводити операції на 
серці важко хворим дітям. ЕКМО може виконувати функції окремого шлуночка. 
Апарат також використовують і в реанімації при різних формах кардіоміопатій, при 
станах після операції на серці коли серце відновлюється і ще неефективно качає 
кров, також при важких патологіях легень, коли легені недостатньо насичують кров 
киснем.  
У 2010 році відділенням було проведено 100 операцій на відкритому серці. Завдяки 
апарату АШК Центр планує щорічно проводити не менш 500 операцій на 
відкритому серці.  
На сьогодні це тільки другий такий апарат в Україні. 

http://ngo.donetsk.ua/news/ahmetov-podaruvav-dityam-unikalniy-aparat
 
Благодійність як спосіб…здирництва  
Офіційний сайт газети "Свобода". Газета Тернопільської обласної ради і обласної 
державної адміністрації. Ольга КУШНЕРИК Субота, 04 червня 2011,  
Благодійні фонди, які діють при державних структурах, є легалізованим способом 
здирництва. Бо якщо у нас Конституція гарантує, скажімо, безкоштовну медицину, 
то так воно мало б бути, тим паче, що усі ми сплачуємо податки, які скеровуються, у 
тому числі і на медицину. Однак нас змушують на кожному кроці платити і 

http://www.wz.lviv.ua/articles/94035
http://ngo.donetsk.ua/news/ahmetov-podaruvav-dityam-unikalniy-aparat
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розписуватися у відомостях, що  начебто добровільно сплачуємо медзакладу 
пожертву. Таке лукавство з благодійними внесками неодноразово намагалися 
припинити, навіть органи прокуратури надсилали порушникам Закону України 
«Про благодійну допомогу» документи зобов’язального характеру. Проект 
антикорупційного законодавства теж передбачав заборону створення і діяльності 
благодійних фондів при державних структурах. Однак далі благих намірів не пішло. 
Примусова благодійність розквітає похмурими корупційними барвами, і немає їй 
спину. 
Благодійні фонди при правоохоронних та контролюючих органах – тема, яка 
заслуговує на окреме висвітлення. Бо ж не важко здогадатися, що благодійник, 
вносячи кошти на рахунок такого фонду, далебі не завжди керується доброю волею, 
без «наполегливої» спонуки чи навіть примушування, погрози. Власне, це не лише 
припущення. Так, нещодавно у Бережанському райсуді розглянули кримінальну 
справу стосовно старшого інспектора з питань наглядово-профілактичної діяльності 
Бережанського РВ ГУ МНС України в області. Його звинуватили за кількома 
статтями Кримінального кодексу – у зловживанні владою або службовим 
становищем,  умисному вчиненні службовою особою дій, які явно виходять за межі 
наданих їй прав та повноважень,  у службовому підробленні. Зокрема встановлено, 
що еменесник примушував підприємців Бережанщини сплачувати благодійну 
допомогу. Відбувалося це так: при перевірці, наприклад, бару на предмет пожежної 
безпеки інспектор складав протокол про адміністративне правопорушення, у якому 
вказував, що саме у закладі не так із безпекою, скажімо, не проведено замірів опору 
ізоляції електромережі чи з’єднання електроприладів в приміщенні бару здійснено 
за допомогою скручення, а не за допомогою пресування, зварювання, паяння тощо. 
Перевіряльник надавав підприємцю перелік банківських рахунків, на які слід було 
перерахувати накладений штраф: кошти в сумах 34 грн. (в дохід бюджету), 195,84 
грн. (благодійна допомога на рахунок ТОБД «Сприяння пожежній охороні»), 203,48 
грн. (благодійна допомога на рахунок ТОБД «Сприяння пожежній охороні»), 55,57 
грн. (благодійна допомога на рахунок ТОБД «Сприяння пожежній охороні») та 
838,88 грн. (призначення платежу «Договір» на рахунок Бережанського РВ ГУ МНС 
України в області). При тому повідомив, що ці кошти підприємець повинен 
сплатити за порушення правил пожежної безпеки, відображених в складеному на 
нього протоколі. Старший лейтенант не пояснював, що частина коштів є 
благодійною допомогою і може сплачуватись за бажанням. 
У результаті один бережанський підприємець сплатив примусово і безпідставно 
454,89 грн. благодійної допомоги  обласному благодійному фонду «Сприяння 
пожежній охороні», другий, теж власник кафе,  - 195 гривень  такої допомоги. 
Окрім наведеного, лейтенанта визнано винним у тому, що він задля статистичного 
благополуччя та поліпшення показників роботи складав «липові» протоколи, в 
основному на власників приватних будинків – за нібито порушення п.5.1.7 Правил 
пожежної безпеки в Україні - «з’єднання електроприладів в приміщенні 
господарського будинку здійснено за допомогою скручення, а не за допомогою 
пресування, зварювання, паяння тощо». 
У судовій залі інспектор не визнавав вини, стверджував, що приватні підприємці 
усвідомлювали, що сплачують кошти як благодійну допомогу. Також наполягав, що 
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складені протоколи справжні, а не липові. Суд на основі поданих йому доказів 
дійшов іншого висновку – про винність еменесника. Його засуджено до п’яти років 
позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням 
розпорядчо-владних функцій та функцій представника держави в правоохоронних 
органах, органах державної влади та управління строком на три роки. На підставі 
статті 75 КК України засудженого звільнено від відбування основного покарання - 
позбавлення волі,  з випробуванням, з іспитовим строком на три роки. Засуджений 
має право оскаржити вирок до апеляційного суду області. 

http://svoboda.te.ua/kriminal/blagodiynist-yak-sposib…zdirnitstva.html  
http://www.info.berezhany.net/index.php?option=com_content&view=article&id=482:201

1-06-06-21-43-51&catid=59:2009-10-24-17-32-19&Itemid=152
 
Благодійність 
Рівненська облдержтелерадіокомпанія, Оксана Жужельська, Сергій Сафта. 
Благодійні вистави в театрі, фотовиставка в галереї, а тепер навіть власна кров. 
Журналісти допомагають онкохворим діткам усіма можливими спОсобами. 
Сьогодні вони прийшли на станцію переливання крові. За словами її головного 
лікаря останнім часом донорство набуває популярності і лише з початку цього 
місяця для відділення дитячої онкогематології кров здали більше ста чоловік. 
Сьогодні до цієї когорти приєдналась і Оксана Жужельська. 
Донори нині не рідкість, з радістю констатує головний лікар обласної станції 
переливання крові Ліна Михальчук. Каже, за 5 місяців цього року бажаючих здати 
кров виявилось на 4 сотні більше, ніж торік. Хоча переважно роблять це для своїх 
рідних чи друзів, побільшало і бажаючих допомогти маленьким пацієнтам дитячої 
онкогематології.  
Ліна Михальчук, головний лікар обласної станції переливання крові: "От уже з 1 
червня і до сьогодні для дітей здали кров 120 чоловік"  
Долучитись до доброї справи вирішили і рівненські "акули пера". Зранку вони 
зібрались на обласній станції переливання крові. З собою - лише паспорт. 
Реєстрація, короткий медогляд, солодкий чай і якщо нема протипоказів - у відділ 
заготівлі крові.  
Оксана Жужельська, журналіст: "Здача крові - процедура не з приємних, але задля 
діток кілька хвилин можна і потерпіти".  
Для одних це вперше, для інших - вже звична справа. З дівчат взяли по 250 
мілілітрів крові, з хлопців - майже вдвічі більше. Втім обійшлось без ексцесів, 
свідомості ніхто не втратив.  
Юрій Дюг, організатор акції: "Шкода, що не всім журналістам можна здавати кров. 
Є й такі, кому треба ще й доливати. Але навіть ті, хто прийшов- це дуже добре: 
показати, що здавати кров це модно і це реальна допомога".  
Ще одна реальна, але вже фінансова допомога - благодійні вистави на сцені 
облмуздрамтеатру. Вже більше місяця журналісти ходять на репетиції. До проекту 
поставилися з повною відповідальністю і в театр бувають частіше ніж на роботі. 

http://www.info.berezhany.net/index.php?option=com_content&view=article&id=482:2011-06-06-21-43-51&catid=59:2009-10-24-17-32-19&Itemid=152
http://www.info.berezhany.net/index.php?option=com_content&view=article&id=482:2011-06-06-21-43-51&catid=59:2009-10-24-17-32-19&Itemid=152
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Нині вистава на фінішній прямій: велика сцена, костюми, декорації і оркестр. 
Вартість квитка на прем'єру, що відбудеться чотирнадцятого червня, 20 гривень. 
Глядачам театрали-аматори обіцяють незвичну виставу і гарній настрій. Вдруге 
журналісти "Пошиються у дурні" вже за тижень, 20 червня. Ця вистава буде суто 
благодійною і запрошення будуть в кілька разів дорожчими.  

http://www.rtb.rv.ua/company/tele/video/1540/
 
Закарпаття — третє в Україні за підсумками благодійної акції "Серце до 
серця" 
KarpatNews.in.ua 09 червня 2011, Наталія Каралкіна 
Вже другий рік поспіль Закарпатська область не поступається лідерством за 
кількістю зібраних коштів для закупівлі медобладнання хворим дітям. ІV 
Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця» станом на сьогодні зібрала майже 
350 тисяч гривень. Це третій показник за успішністю серед інших областей України.  
Організатори запевняють, що   незважаючи на чітко визначений термін — 1—15 
травня, кошти від небайдужих продовжують надходити до фонду по сьогоднішній 
день. 
Цьогоріч до акції долучилися близько 70 тисяч людей. Серед волонтерів були 
медпрацівники, митці, студенти, школярі   та пересічні ужгородці. Кошти збирали з 
метою закупівлі медичного обладнання для лікування дітей, хворих на цукровий 
діабет. На них придбають інсулінові помпи — спеціальні прилади, які дозволяють 
досить точно імітувати нормальну добову динаміку секреції інсуліну завдяки 
можливості постійно керувати введенням інсуліну протягом доби, з додатковим 
введенням інсуліну на прийоми їжі (без інсулінового шприца або шприц-ручки), 
апарат для моніторингу інсуліну та інші необхідні прилади. 
Для порівняння, за підсумками минулорічної акції «Серце до серця», під час якої 
зібрали майже 250 тисяч гривень, в обласній дитячій лікарні у м. Мукачеві закупили 
14 шприцевих інфузійних насосів та 4 електричні аспіратори. 
Микола Щадей, представник ВБФ «Серце до серця» та координатор в Закарпатській 
області сред позитивних результатів відзначає високу активність різних верств 
населення,   котрі долучилися до акції: «Якщо розподіляти зібрані кошти на середню 
кількість жителів, то наша область посідає перше місце   в Україні за сумою 
пожертв, що припадає на 1 людину».  
 Найбільше грошей зібрали в Іршавському районі — 80 тисяч гривень. 
Серед лідерів також   Мукачево (21 919 грн.), Мукачівський (17 тис. грн.) та 
Ужгородський райони (14 тис. грн). 
Близько 260 тисяч гривень до акційного фонду «Серце до серця» передали 
медпрацівники.  
 Під час прес-конференції у прес-центрі газети «Закарпатська правда» Іван Качур, 
заступник Голови Закарпатської ОДА, Роман Шніцер, начальник Управління 
охорони здоров’я та Микола Щадей, представник ВБФ «Серце до серця», 
координатор в Закарпатській області нагородили найвідповідальніших волонтерів, 

http://www.rtb.rv.ua/company/tele/video/1540/


 15

серед яких відзначили Обласний центр здоров’я, закарпатських митців, котрі 
організовувати аукціон з продажу власних картин, культурно-мистецьку фундацію 
«ПораБуло», УМГО Єдине студенство та   Ужгородську школу-інтернат. 

http://karpatnews.in.ua/news/21466
 
«Поділись своїм добром, і світ стане кращим» 
Івано-Франківська ОДТРК 09 Чер 2011 
 У рамках заходів з нагоди відзначення Дня захисту дітей служба у справах дітей 
Калуської райдержадміністрації спільно з Войнилівською загальноосвітньою 
школою І-ІІІ ступенів провели благодійну акцію «Поділись своїм добром, і світ 
стане кращим». 
Її мета — відвідування дітей, які перебувають у притулку для дітей служби у 
справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації та Івано-Франківській 
загальноосвітній обласній середній школі-інтернаті для дітей-сиріт та дітей, які 
залишилися без піклування батьків. 
Учнями Войнилівської школи організовано святкову концертну програму та 
передано дітям сиротинців одяг і солодощі. 

http://odtrk.if.ua/2011/06/09/поділись-своїм-добром-і-світ-стане-кр/
 
До Міжнародного дня захисту дітей буковинці зібрали для онкохворих дітей 
майже 20 тисяч гривень 
Буковинська Інформаційна Незалежна Агенція (БукІнфо), 10 Червня 2011  
Чернівецьким обласним благодійним фондом допомоги дітям, хворим на рак та 
лейкемію «Подаруй дитині життя» підведено підсумки заходів проведених до 
Міжнародного Дня захисту дітей, метою яких було привернення уваги суспільства 
до проблеми дитячої онкології та збір коштів на придбання ліків для онкохворих 
дітей Буковини. Результатом проведених заходів є зібраних 19 512,25 гривень.  
А саме: 
- благодійна виставка творчих робіт студентів педагогічного коледжу ЧНУ ім. 
Ю.Федьковича та учнів Чернівецької художньої школи ім. М. Івасюка, що 
відбувалася в ТРК «Панорама Чернівці» поповнила рахунок Фонду на 884,50 гривні;  
 - 3 650,50 гривень пожертвували наші краяни під час проведення 19 травня 2011 
року благодійної акції, що відбулася за підтримки ЧФ ВАТ «Укртелеком» та 
вокальної студії «Барви» Міського палацу дітей та юнацтва; 
 - 14 666,00 гривень було зібрано під час розповсюдження листівок членами 
молодіжної організації «Пласт» на території МТК «Калинівського ринку». Фонд 
приносить свою вдячність адміністрації МТК «Калинівського ринку» та особисто 
в.о. генерального директора В. Максимюку за підтримку та активне сприяння у 
проведенні акції милосердя; 
 - до заходів фонду долучилися студенти Буковинської державної фінансової 
академії, які організували ярмарку творчих виробів, зроблених їхніми руками, 1 

http://karpatnews.in.ua/news/21466
http://odtrk.if.ua/2011/06/09/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%96-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80/
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червня 2011року у Центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. 
Кожен міг придбати виріб, ціна якого була пожертва у скриньку. Вдалося зібрати 
311,25гривень; 
- 2 червня 2011 року відбулося театралізоване свято для онкохворих дітей у 
відділенні кардіоонкогематології Обласної дитячої клінічної лікарні ( вул. 
Руська,207а)  
 Діти отримали подарункові набори, які їм передали: 
 - магазинів дитячих іграшок «Умка»; 
 - ТОВ «Metro» Кеш енд Кері Україна ; 
 - ТОВ «Адвентіст, гіпер-маркет Караван Чернівці»; 
 - ТВФ ТОВ «Нива»; 
 - Смалюшик Ганна, ККВП «Ліна» 
 - ПАТ «Райффайзен БАНК АВАЛЬ»  
 - а пригостили дітей ласощами, бутербродами, соками та фруктами «Віденська 
кав’ярня » та ПАТ «VAB банк»; 
Постійні партнери Фонду: відділення кардіоонкогематології ОДКЛ м.Чернівці, ЧФ 
ВАТ «Укртелеком», аптечна мережа «Гармонія». 
 Висловлюємо щирі слова подяки всім, хто долучився до вирішення проблем 
онкохворих дітей, надав посильну допомогу на їх лікування, а значить і надію на 
життя.  
Медіапартнерами заходів Фонду: ОДТРК «Буковина», ТРК «Чернівці», ТРК «ТВА», 
портал БукІнфо, газети «Версії», «Буковина», «Молодий буковинець», «Буковинське 
віче» та інші 
Чернівецький обласний благодійний фонд допомоги дітям, хворим на рак та 
лейкемію « Подаруй дитині життя»: 
 Р/Р 26005301082843 код ЄДРПОУ 35029311 МФО 322948 Чернівецька дирекція 
АКБ «Форум» м. Чернівці 
 Р/Р 26001060351835 код ЄДРПОУ 35029311 МФО 356282 Чернівецька філія ПАТ 
КБ «ПриватБанк» 

http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=16778
 
На Буковині страхуватимуть дітей-сиріт  
Буковинська Інформаційна Незалежна Агенція (БукІнфо), 10 Червня 2011  
За підтримки ОДА обласною громадською організацією “Товариство родинного 
виховання “Дерево життя” проведено благочинну акцію “Чужих дітей не буває”. В 
рамках акції у Центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка 
відбулися заходи, присвячені Дню захисту дітей. Під час акції відбувся концерт 
обдарованих дітей області “Молоде сузір’я”.  

http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=16778
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Також в рамках акції “Чужих дітей не буває” проведено обласний конкурс малюнків 
та композицій народної творчості ручної роботи “Моє майбутнє – Україна” для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з особливими 
потребами. 
 Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Юлія Яківчек вручила 
переможцям та учасникам конкурсу грамоти облдержадміністрації та заохочувальні 
призи. За підтримки меценатів учасників та переможців конкурсу нагороджено 
призами, сувенірами, подарунками та путівками до Румунії. Кошти, отримані від 
благодійної акції, передано в оргкомітет на оформлення довгострокових 
накопичувальних програм страхування життя дітей-сиріт області. 

http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=16804
 
Багатодітні родини отримали на Путильщині від фонду "Відродження"… 
овечки! 
Буковинська Інформаційна Незалежна Агенція (БукІнфо), 10 Червня 2011  
На Путильщині діє громадська організація «Еко-Путильщини», керівником якої є 
Сергій Терен. Нещодавно організація взяла участь в конкурсі «Підтримка соціально 
вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» та виграла ґрант для 
реалізації проекту «Надання соціально-економічних послуг для вразливих верств 
населення сіл Шепіт, Селятин, Плоска, Сергії, Путила, Путильського району». 
Фінансування цієї корисної діяльності здійснюється за підтримки консорціуму МБФ 
«Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону» та Антикризової Гуманітарної 
програми Міжнародного фонду «Відродження».  
Проектом передбачається допомога багатодітним малозабезпеченим сім’ям шляхом 
безоплатного виділення 50 овечок із розрахунку по чотири овечки на родину. Кожна 
сім’я, котра отримала молодняк, зобов’язана їх вирощувати, і протягом двох років з 
приплоду повернути чотирьох ягнят, які, в свою чергу, будуть надані іншим 
багатодітним сім’ям району. Для сімей, що беруть участь у проекті, передбачено 
проведення навчальних семінарів, медичний і страховий супровід, покриття витрат з 
транспортування і паспортизації поголів’я. 
Овечки карпатської породи роздані у населених пунктах Шепіт, Селятин, Плоска, 
Путила за пропозицією сільських голів. Їх отримали сім’ї Олексія Бідочі, Марії 
Слусаряк, Нелі Поленчук, Валентина Яновського, Іллі Бідочі, Івана Терена, Іллі 
Терена, Івана Слижука, Степана Ковбиша, Дмитра Верешка, Олексія Харя, Михайла 
Томюка. Вівці завезено з племінного господарства с. Михальча Сторожинецького 
району. 
Народна мудрість каже, що краще допомогти потребуючій людині, давши їй вудку і 
навчивши ловити рибу, замість того, щоб просто подарувати їй рибину. Заохотити 
горян займатися вівчарством, переконати їх допомагати один одному в новій для 
них справі – така діяльність громадської організації «Еко-Путильщини» відкриває 
нові шляхи самоорганізації мешканців Путильщини. 

http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=16776#photos
 

http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=16804
http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=16776#photos
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Дитячий благодійний журнал погорів на політиці 
Портал "Громадський простір", 16-06-2011 
Постійна депутатська комісія з гуманітарних питань рекомендувала благодійному 
дитячому фонду "Щедрику-Ведрику" замість видання однойменного журналу 
спрямувати кількасот тисяч гривень безпесередньо на благодійність. 
 Приводом для перевірки діяльності цієї громадської організації та журналу було 
звернення депутатів Хмельницької міської ради від ВО "Свобода", у якому дитячий 
журнал "Щедрику-Ведрику" названо винним у розпалюванні етнічної ворожнечі. У 
грудні минулого року журнал, що видається у Хмельницькому, опублікував статтю 
про Галичину, у якій фактично повторив висловлювання нинішнього міністра освіти 
Дмитра Табачника, образливі для мешканців Галичини (з етичних причин тут не 
цитуються, - ХП)  
На засіданні депутатської комісії Хмельницької міськради було проаналізовано 
статтю про Галичину, опубліковану за участіредактора журналу Олександра 
Блюхера. За поясненнями редакції, стаття була визнана некоректною і спростована у 
наступному номері. Крім того, було вилучено з тиражу 800 примірників журналу.  
На думку постійної комісії Хмельницької міськради з гуманітарних питань, кошти, 
які витрачаються на випуск журналу (190 тис. грн. в рік) доцільніше 
використовувати на більш нагальні потреби сиріт, зокрема на оздоровлення дітей. 
Депутати рекомендували благодійному фонду протягом 6 місяців покращити 
роботу, зокрема більше займатися благодійністю за рахунок коштів, зекономлених 
на видавництві журналу.  
У разі невиконання рекомендацій, постійна комісія порушить питання про 
дострокове припинення безоплатної оренди приміщення, яким користується фонд 
"Щедрику-Ведрику". 

http://civicua.org/news/view.html?q=1634259
 
Благодійна організація "Конвіктус Україна" готує сюрприз для організаторів 
велопробігу в рамках акції "Україна без сиріт"  
Конвиктус Украина 17.06.2011, Людмила Лозова  
Жінки, котрі проходять програму реінтеграції в "Домі на півдороги”,  власноруч 
готують персональний подарунок для Геннадія Махненка, ініціатора велопробігу в 
рамках акції "Україна без сиріт".  
В травні, в рамках телефестивалю "Відкрий Україну", клієнти  та соціальні 
працівники ВБО "Конвіктус Україна” виступили в ролі членів фестивального журі і, 
переглядаючи конкурсні фільми, мали можливість заочно познайомитись з 
Махненком, директором Маріупольського благодійного фонду "Республіка 
Пілігрім". В однойменному  центрі дитячої реабілітації завдяки піклуванню 
Геннадія проходять адаптацію багато дітей і підлітків. Майже 20%  з них - ВІЛ-
інфіковані.   
За підсумками фестивалю творча група документального фільму про  „Республіку 
Пілігрім”  вже отримала  сувеніри  виконані  в "Домі на півдороги". Тепер   жінки 

http://civicua.org/news/view.html?q=1634259
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хочуть зробити подарунок головному герою фільму - Геннадію Махненку. Це буде 
дерево роду з бісеру, як ознака солідарності і вдячності за небайдужість до дитячих 
доль в Україні. 
Велопробіг проходитиме різними містами України. Завершиться у Києві 26 червня. 
Фінальна церемонія відбудеться  біля столичної мерії о 14:00. 

http://convictus.org.ua/mr/index.php?option=com_content&view=article&id=145:new-
35&catid=1:latest-news&Itemid=50

 
Творімо добро 
    Газета «Галицьке слово» Людмила Сівецька 18.06.2011  
     Благодійність – одни із виявів гуманності, що проявляється через чуйність, 
повагу, любов до ближнього, уміння співпереживати, уміння прощати людські 
недоліки і вади. 
     Гуманна людина конче має бути здатною на благодійні вчинки, що є вершинним 
виявом гуманності, безкорисливим, добровільним, спрямованим на підтримку тих, 
хто цього потребує. Добрий крок у цій справі зробили бурштинці. Знаючи про те, 
що на Снятинщині є будинки для сиріт, вони запропонували свою допомогу. Член 
Бурштинської молодіжної спільноти „Твори добро” Віталій Грицюк каже: 
     – Краплинки любові наших мешканців, парафіян відобразилися у пожертвах для 
дітей-сиріт. Ще до об’єднання у молодіжне товариство „Твори добро” його члени 
самостійно вели благодійні акції у різних сиротинцях Івано-Франківської області. 
Ми вирішили об’єднатися в одну спільноту, яка разом працюватиме і зростатиме 
духовно. Маю на увазі допомогу матеріальну для сиріт та посвячені їм молитви. 
Зараз нас приблизно 30 осіб. Остання наша благодійна акція була призначена для 
дітей-сиріт, інвалідів дитячих будинків на Снятинщині. Девіз акції – „Коли береш – 
наповняєш руку, коли даєш – наповняєш серце”. І дуже приємно, що бурштинці 
відгукнулися на цей доброчинний заклик. Зрештою, маю зараз нагоду їм усім 
подякувати. Насправді, ми наповнили не одне серце цією любов’ю. 
     Зібрані пожертви (одяг, продукти харчування, засоби гігієни) були відправлені в 
сиротинці Снятинщини. Одночасно це був добродійний візит членів молодіжної 
організації „Твори добро”, які в церкві молилися за дітей перед відправленням у 
дорогу, молилися в дорозі за здоров’я цих дітей та за здоров’я всіх благодійників.  
     Діти радо оточують приїжджих, знайомляться, називають свої імена, запитують 
імена гостей. Спочатку це якось трохи напружує, бо тут діти з фізичними і 
розумовими відхиленнями, але це швидко минає. Зав’язуються розмови... 
     Нещодавно члени Бурштинської молодіжної організації „Твори добро” прибули 
до сиротинця, як посланці Діви Марії, щоб своєю присутністю подарувати любов, 
відкрити своє серце обездоленим дітям і хоча б на мить зробити їх щасливими. Вони 
співали для них, співали з ними разом, танцювали. А парох села Фрага 
Рогатинського р-ну о. Богдан Рудницький відслужив Службу Божу та провів 
мировання дітей.  

http://convictus.org.ua/mr/index.php?option=com_content&view=article&id=145:new-35&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://convictus.org.ua/mr/index.php?option=com_content&view=article&id=145:new-35&catid=1:latest-news&Itemid=50
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     Ми прощаємося із дітьми і віримо, що після нас, після нашого візиту сюди 
приїдуть інші, щоб допомогти і підтримати, бо благодійність є дійсно найбільшим 
виявом гуманності. 

http://www.galslovo.if.ua/index_old.php?st=1367
 
Американцы пожертвовали 300 млрд долл. на благотворительность 
РосБизнесКонсалтинг 20.06.2011 Юлия Калачихина 
В 2010 году американцы сделали пожертвования на 291 млрд долл. Тем самым 
общая сумма пожертвований в США выросла учетом инфляции на 2,1%. Однако это 
на 6% меньше, чем в докризисном 2007 году, сообщает Reuters со ссылкой на 
исследование группы Giving USA Foundation и Центра филантропии Университета 
Индианы.  
«К сожалению, реальность такова, что многие некоммерческие организации до сих 
пор не оправились после кризиса. И если тенденция сохранится, то пройдет без 
малого пять-шесть лет, прежде чем мы вернемся хотя бы на докризисный уровень», 
– сказал генеральный директор Центра филантропии Патрик Руни.  
Согласно исследованию, благотворителями в США являются 75 млн домохозяйств, 
до 1,5 млн корпораций, 120 тыс. управляющих имуществом и около 77 тыс. фондов. 
Основными реципиентами помощи стали 1,2 млн зарегистрированных 
благотворительных учреждений и 350 тыс. американских церквей и религиозных 
объединений.  
Индивидуальные пожертвования выросли на 2,7% и достигли объема 211,7 млрд 
долл. Общая сумма средств, завещанных на благотворительные нужды, увеличилась 
на 19% и составила 22,8 млрд долл. Расходы благотворительных фондов остались на 
уровне 41 млрд долл., тогда как пожертвования корпораций выросли более чем на 
10%, до 15 млрд долл.  
«Большинство корпораций направляют средства в те организации или на те нужды, 
которые отвечают их миссии или провозглашаемым ценностям. И они очень 
неохотно подписываются на новые программы или начинают сотрудничество с 
другими организациями», – пояснила председатель Giving USA Foundation Эдит 
Фальк.  
Так, более трети пожертвований отходит религиозным группам, тогда как на 
образовательные программы — 14%. До 11% средств получают различные фонды, 
9% – социальные службы и по 8% тратятся на программы здравоохранения и 
различные общественные группы.  
В общей сложности 5% пожертвований приходится на различные программы и 
гранты, связанные с искусством, а также на пособия и государственные 
инициативы. Организациям по защите окружающей среды и животных достается 
всего 2% средств, и еще 2% получают отдельные лица (в основном на медицинскую 
помощь). 

http://www.rbcdaily.ru/2011/06/20/world/562949980464978

http://www.galslovo.if.ua/index_old.php?st=1367
http://www.rbcdaily.ru/2011/06/20/world/562949980464978
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http://krivbasblago.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1357%3A2011-
06-28-17-11-09&catid=121%3Ablagotvoritelnost-za-rubegom&Itemid=279&lang=uk

 
Вчора в Івано-Франківську відбулось кількагодинне благодійне свято "День 
батька" 
Івано-Франківська ОДТРК 20 Чер 2011 
Вчора на Вічевому майдані Івано-Франківська відбулось кількагодинне благодійне 
свято "День батька". Завдяки цікавим і неординарним конкурсам було визначено 
кращих татусів у номінаціях “найкмітливіший”, “найрозумніший” та 
“найсильніший”. 
Веселу розважальну програму організували і для малят, які взяли участь у 
численних вікторинах. Також для них провели два паради — повітряних зміїв та 
іграшок. Для вболівальників — майстер-клас з ліплення фігурок із соленого тіста. А 
добровільні пожертви, зібрані під час свята, будуть передані на лікування 
Олександри Федорів, яка хворіє лімфобластним лейкозом. 

http://odtrk.if.ua/2011/06/20/вчора-в-івано-франківську-відбулось-к/
 
У Рівному журналісти-актори зібрали на благодійність 70 тисяч гривень 
[Фото+Відео] 
Видавничий дім «ОГО» 22.06.2011 
 З аншлагом пройшла друга благодійна вистава "Пошились у дурні" у Рівненському 
облмуздрамтеатрі. Акторами у постановці стали рівненські журналісти. Завдяки 
продажу благодійних квитків на лікування онкохворих діток вдалось зібрати 
загалом понад 70 тисяч гривень.  
Нагадаємо, що поєднати приємне з корисним рівненські журналісти вирішили у 
рамках проекту "Журналісти змінюють професію", який ініціювала прес-служба 
Рівненської ОДА та підтримав рівненський облмуздрамтеатр. 
Майже два місяці 12 "акул пера" перевтілювались у акторів. У підсумку на великій 
сцені театру п’єсу "Пошились у дурні" за Марком Кропивницьким зіграло два 
склади акторів-журналістів – 14 та 20 червня. 17 тисяч гривень виручили за квитки 
на першу виставу. 
 — Квитки на прем’єру коштували по 20 гривень, то вартість квитка на друге 
дійство становила в середньому 100 гривень, — розповіла автор ідеї проекту та 
керівник прес-служби Рівненської ОДА Юлія Гуменюк. — Найбільше, майже сотню 
запрошень, викупило ВАТ "Рівнеазот". Відтак, за попередніми підрахунками, 
вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. А разом за дві вистави — 70 тисяч гривень.  
Ці гроші підуть на лікування пацієнтів онкогематологічного відділення Рівненської 
обласної дитячої лікарні. Адже проект "Журналісти змінюють професію" став 
четвертим етапом обласної благодійної акції "Подаруй можливість жити", яка 
впродовж року триває на Рівненщині. 
Тим часом між акторами та журналістами зав’язалась дружба. Разом вони 
"пошились у друзі". І якщо на прем’єрі журналісти посвятили в "акули пера" акторів 

http://krivbasblago.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1357%3A2011-06-28-17-11-09&catid=121%3Ablagotvoritelnost-za-rubegom&Itemid=279&lang=uk
http://krivbasblago.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1357%3A2011-06-28-17-11-09&catid=121%3Ablagotvoritelnost-za-rubegom&Itemid=279&lang=uk
http://odtrk.if.ua/2011/06/20/%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BA/
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Ніну Ніколаєву та Станіслава Лозовського, то вже на другій виставі колектив театру 
посвятив в актори усіх журналістів-виконавців ролей у п’єсі. 

http://www.ogo.ua/articles/view/2011-06-22/29015.html
 
У дошкільних закладах міста: благодійність чи побори?  
МІСТО ВЕЧІРНЄ, Четвер, 23 червня 2011 14:37  Людмила Лукницька, м. 
Володимир-Волинський  
Ну чому ж? Ми всі розуміємо, що в нашій країні  більшість людей – за межею 
бідності, що зараз дуже складний час, що ми не живемо, а виживаємо.  Але й 
помітно, що в стані зародку перебуває нова тенденція в суспільстві: ми починаємо 
спекулювати на загальній біді й неправильно розуміти слово «благодійність», хоча 
його у нашому, українському,  варіанті потрібно було б замінити на влучніше і 
справедливіше: «побори».  
І це вже викликає у нас,  терплячих, обурення та протест, бо благодійно – це означає 
добровільно, хто скільки може. І не всі можуть стати благодійниками. 
У редакцію завітали дві жительки Володимира, які розповіли, що при оформленні 
їхніх дітей у садочок «Казка» завідуюча у категоричній формі й   підвищеним тоном 
порекомендувала їм заплатити «благодійний» внесок – 250 гривень. Моя знайома в 
ці ж дні поскаржилася, що її онуку не беруть до садка №7, бо мама не заплатила 
«благодійно» 200 гривень. А взагалі, коли починаєш розмовляти з людьми на цю 
тему, то вони кажуть, що побори є у всіх садках і, мовляв, куди у виховних закладах 
дівають те, що купують за «назбирані» гроші? Бо про жоден садок не можна 
сказати, що він зразковий, і де видно людські внески? Слова обростають чутками і 
домислами. А, може, і не все там є неправдою?  
-Чи повинні брати якісь внески у грошовій формі з тих мам, які оформляють дітей у 
садок? – запитала у міського голови Петра Саганюка. 
-Категорично – ні! - відповів мер і доручив начальнику управління освіти провести 
службове розслідування. 
Якщо торкатися теми дитячих садків, то, як розповіли мені в нашій 
санепідемстанції, вони  переповнені, раніше їх працювало набагато більше по місту, 
вісім у свій час закрили. У нас був гарнізонний садочок, дошкільні заклади у 
селищах цукрового заводу і газопроводу, біля «Сільгосптехніки», на Устилузькій, 
поруч із гімназією, в теперішньому приміщенні ЦПО, поблизу вокзалу. 
Так, наприклад,  у ясельній групі, куди ходять діти від одного до 3-х років, повинно 
бути не більше 15 осіб, від 3-х до 6-ти – до 20, але за списком  склад груп завжди  
більший. Єдине, що не всі дітки щодень відвідують дошкільний заклад. 
-В Україні прийнято закон про обов’язкову дошкільну освіту. Згідно з вимогами 
санітарного законодавства, дошкільнята повинні в садочку спати. Напевно, будуть 
відкриватися нові групи, які відвідуватимуть діти з п’яти років, - каже лікар з гігієни 
дітей і підлітків санепідемстанції Оксана Легкобит. 
От тільки нам у редакції цікаво, чи  і далі з усіх «вступників» до садочка братимуть 
«благодійні»? 

http://www.ogo.ua/articles/view/2011-06-22/29015.html
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http://mistovechirne.in.ua/podii-i-faktu/1575-2011-06-23-12-43-40
 
Модні бренди - на допомогу дітям! 
Сайт "весь Кіровоград" 24 червня 2011 року  
На теренах моди не лише бренд Lanvin займається створенням колекції одягу для 
дітей, кошти від продажу якої спрямовуються на благодійність. Марка H&M заявила 
про те, що планує запуск лінії H&M Kids, 25% прибутку від продажу якої підуть до 
благодійного фонду UNICEF. 
Співпраця з UNICEF є досить успішною та триває з 2008 року. У зв'язку з цим у 
вересні поточного року в магазинах марки H&M у цілому світі можна буде придбати 
дитячі речі з нової колекції та пожертвувати таким чином кошти на освіту і 
виховання знедолених дітей, що живуть у Південній Індії і Бангладеші. Колекція 
буде включати в себе як нарядні сукні та сарафани для дівчаток, так і толстовки та 
штанці для хлопчиків. 

http://www.kirovograd.net/society/2011/6/24/modni_brendi__na_dopomogu_ditjam.htm
 
Дивовижні діти в Україні  
The Foreign and Commonwealth Office – ‘the FCO’ 24 червня 2011  
Що спільного мають між собою футбольний клуб «Арсенал», британські та 
українські благодійники, представники влади міста Чернігова та області і Посли 
Великої Британії у Києві? Відповідь: всі вони допомогли підтримати визначну 
установу – Чернігівський центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
«Відродження».  
Я відвідую Чернігів з нагоди святкування 15-ї річниці центру «Відродження». Це  
надихаюча історія. На початку 1990-х років декілька британських благодійних 
організацій почали допомагати центру, який відігравав особливу роль у наданні 
допомоги дітям у 100 кілометровій зоні від Чернігова, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 1986 року (Чернігів знаходиться на північ від Києва).  
Екскурсія по центру вражає. До складу спеціалістів, які працюють з дітьми та їхніми 
батьками, входять неврологи, педіатри, психіатри, психотерапевти, масажисти, 
вчителі музики та логопеди. Біля входу мене зустрічають двоє гарно вдягнених 
діточок, які вітають мене чудовою українською та англійською мовами. Керівник 
центру доктор Пасічник показує мені навчальні кімнати, де діти отримують 
вражаючий спектр навчальної та терапевтичної допомоги  із застосуванням 
сучасного обладнання та матеріалів, наданих у багатьох випадках британськими 
благодійниками.  
Глибина співпраці та зв’язки між людьми у центрі «Відродження», як і самі дітлахи, 
напевно, є самою вражаючою частиною того, що відбувається у Чернігові. 
Британські благодійні організації, такі як «Допомога Фелстед знедоленим дітям», 
«Забуті діти» та «Англійська допомога знедоленим дітям», які очолюють віддані 
волонтери, встановили зв’язки з українськими партнерами та центром 
«Відродження», і за 15 років допомогли побудувати визначну установу. Участь 

http://www.kirovograd.net/society/2011/6/24/modni_brendi__na_dopomogu_ditjam.htm
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британських благодійних організацій у свою чергу сприяла розвитку  благодійних 
організацій в Україні та підтримці з боку влади. На церемонії з нагоди ювілею 
центру представники місцевої влади вручають нагороди британським благодійникам 
за їх досягнення. У свою чергу благодійники розповідають мені, як їм приємно мати 
такі гарні контакти з їхніми колегами та друзями в Україні, а також відчувати те 
тепло, з яким їх зустріли. Найкращим є те, що така тісна співпраця 
продовжуватиметься і надалі. Важко знайти кращий приклад того, як контакти на 
рівні громадських організацій між різними країнами можуть принести велику 
користь людям з обох сторін. 

http://blogs.fco.gov.uk/roller/turner/entry/дивовижні_діти_в_україні
 
Пітт та Джолі дали 500 тисяч доларів жертвам торнадо 
29 Червень, 2011  
Бред Пітт і Анджеліна Джолі пожертвували 500 тисяч доларів зі свого благодійного 
фонду Jolie-Pitt Foundation на допомогу жертвам торнадо на південному-заході 
Міссурі. Вони дуже сподіваються, що кошти підуть на відновлення міста Джоплін, 
найбільш постраждалого від стихійного лиха. 
Пітт і Джолі вже перерахували кошти на рахунки громадського фонду Озаркс. Як 
повідомляється у прес-релізі цієї організації, фонд вдячний парі за цей подарунок, 
тому що гроші дуже необхідні для середніх і довгострокових потреб зруйнованого 
міста.  
Бред Пітт провів дитинство на південному-заході Міссурі, і його бажання допомогу 
постраждалим доволі зрозуміле. «Там живуть стійкі люди, які з честю зносять всі 
події, що випали на їхню долю», - говорить актор, повідомляє "ufb.org.ua".  
Число жертв торнадо, що відбувся в американському місті Джоплін 22 травня, 
зросло до 151 людини. Смерч стер з лиця землі дві третини п'ятидесятитисячного 
міста.  
Через Джоплін торнадо "проклав" дорогу довжиною в десять кілометрів і шириною 
в кілометр. У травні протягом кількох днів у штатах Оклахома, Арканзас і Канзас 
через торнадо загинули 16 осіб. 

http://ngo.donetsk.ua/news/pitt-ta-dzholi-dali-500-tisyach-dolariv-zhertvam-tornado
 

http://blogs.fco.gov.uk/roller/turner/entry/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
http://ngo.donetsk.ua/news/pitt-ta-dzholi-dali-500-tisyach-dolariv-zhertvam-tornado

