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ІНФОРМАЦІЯ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ «БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ» 

за період 2014-2015 рр.

1. Повна назва - Благодійна організація «Благодійний фонд «Національне 

Відродження».

2. Скорочена назва - «Благодійний фонд «Національне Відродження».

3. Дані про легалізацію «Благодійного фонду «Національне Відродження»: дата 

та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців про проведення державної реєстрації: 20.08.2014, 1 026 102 

0000 015067.

4. Адреса, контакти: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська 31-Б, оф. 302; (044) 425- 

86-77; адреса електронної пошти: оffice(5>ukraine-9ll.org. Офіційний сайт: 

http://ukraine-911.org/: Офіційні сторінки в соціальних мережах: «Фейсбук»

https://www.facebook.com /ukraine911. org?fref=nf:_________________ «Вконтакте»

https://vk.com/fond ukraine911:____________________________________ «Гуглплюс»

https://plus.google.eom/u/0/b/100577106616081864016/10057710661608186

4016/posts.

5. Мета та напрями діяльності: основною метою діяльності Фонду є здійснення 

благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб; 

основні напрями діяльності: сприяння розвитку громадянського суспільства; 

сприяння розвитку свободи слова; розвиток соціальних програм, у тому числі 

освітніх, що сприяють розвитку місцевого самоврядування патріотичне 

виховання молоді; сприяння розвитку громадянських прав та свобод тощо.

6. Програми та проекти, реалізовані протягом 2014-2015 років.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Національне Відродження» має 

статус міжнародного благодійного фонду та є добровільною благодійною 

організацією, мета якої - здійснювати благодійну діяльність в інтересах суспільства 

та окремих категорій осіб. Фонд створений у 2014 році з метою допомоги солдатам, 

добровольцям та мирним жителям, що постраждали від воєнних дій на Сході 

України. В своїй діяльності Фонд керується принципом: «Вони - допомогли Україні, 

ти - допоміг їм».

Черкаський благодійний марафон.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Національне Відродження» в 

рамках програми «Національне Відродження. Медицина України» проводила 26 

лютого 2014 року у Черкасах благодійний аукціон робіт українських митців. На 

продаж було виставлено картини відомих митців: Олександра Ктітарчука, 

Олександра Чекменьова, Сергія Позняка, Олени Рудєної, Ольги Степаньян, Ярослава 

Могильова та В'ячеслава Любенко, Анжеліки Тарнавської, роботи етномайстерні

РЕАЛІЗОВАНІ ФОНДОМ ПРОЕКТИ
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«Коза Дереза» та інших. Серед запрошених гостей були представники влади, 

депутатського корпусу, бізнесова та творча еліта міста, громадськість.

Завдяки продажу мистецьких доробків вдалося отримати на благодійні цілі 

14(чотирнадцять) тисяч гривень. На ці гроші Благодійна організація «Благодійний 

фонд «Національне Відродження» закупив медикаменти для Черкаського центру 

реабілітації воїнів АТО.

Дану акцію було висвітлено у таких матеріалах:

http://cherkasy24.info/4075-zbran-na-aukcon-koshti-vikoristayut-na-lki-dlya-

voyinv-ato.htm]

http://vycherpno.ck.ua/tsentru-reabiiitatsiyi-uchasnikiv-ato-peredali-liki/

http://in.ck.ua/ua/vystavky/cherkaskyv-blagodiynyy-marafon

Закупівля медичного обладнання для пологового будинку.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Національне Відродження» 

відгукнулася на прохання працівників Черкаського пологового будинку і закупила 

дитячий кардіомонітор, за допомогою якого можна здійснювати контроль за станом 

серцевої діяльності плоду.

АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ ФОНДУ

«Лісова застава» - дитячий табір для маленьких переселенців.

З метою захисту дітей, постраждалих внаслідок війни на Сході країни в смт. 

Димер Вишгородського району Київській області було створене наметове містечко 

«Лісова застава». Першочергове завдання організаторів табору - надати малюкам 

психологічну допомогу, аби вони забули про жахіття війни і знову побачили мирне 

небо над головою.

На сьогодні у таборі перебуває 40 дітей з Донецької та Луганської областей. 

Організатори табору планують відбудувати другий корпус санаторію, який орендує 

«Лісова застава», щоб влітку можна було прийняти до 100 дітей одночасно. Деякі з 

них живуть тут тимчасово, дехто (близько 20 дітей) - вже досить довгий час. Вони 

навчаються у місцевій гімназії, беруть участь у різноманітних волонтерських 

програмах. З дітьми живуть та працюють професійні психологи.

Табір повністю забезпечують спонсори та волонтери, які власним коштом 

відремонтували корпуси санаторію 50-х років і які допомагають «Лісовій заставі» 

всім необхідним. На кошти небайдужих людей постійно закуповують медикаменти, 

речі, продукти харчування, господарський інвентар тощо. Завдяки зусиллям 

благодійників табір тепер має власний автобус, на якому діти зможуть їздити на 

навчання та екскурсії. Собівартість перебування дитини у таборі протягом зміни (21 

день) складає майже чотири тисячі гривень (3696 грн.).

За період існування благодійної організації «Благодійний фонд «Національне 

Відродження» на потреби табору «Лісова застава» було зібрано близько 50 тисяч 

гривень. Завдяки особистим зверненням благодійної організації «Благодійний фонд 

«Національне Відродження», Благодійниками стали такі підприємства, як: ПрАТ 

«Черкасивторресурси», ТОВ «Київгума», ПрАТ «СВС-Дніпро», ПАТ «Індустріальні та 

дистрибуційні системи», ТОВ «МЕГА-Поліграф», ТОВ «Виробнича група Техінсервіс», 

ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», ТОВ «Бізнес Центр Фармація», К-ФЛЕКС 

УКРАЇНА ТОВ, ТОВ «Компанія Ліга ЛТД», ТОВ «СІГМАТЕХ», ОНВРЦ «ОРТЕС», ТОВ 

«Агрофірма Дружба», ТОВ «СИНГЕНТА».

Благодійна організація «Благодійний фонд «Національне Відродження» 

регулярно проводить благодійні заходи для широкого загалу, аби привернути увагу 

громадськості до проблем дітей-переселенців.

Зокрема, 26 травня 2015 року благодійна організація «Благодійний фонд 

«Національне Відродження» планує провести благодійний аукціон художніх робіт,
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щоб зібрати кошти на потреби табору «Лісова застава». На аукціоні будуть 

виставлені роботи провідних українських художників, лоти від українських 

компаній та небайдужих українців.

Офіційна сторінка заходу у соцмережі: 

https://www.facebook.com/events/434187606755860/

Крім того, 06 червня 2015 об 19.00 год. в приміщенні Дому освіти та культури 

«Мастер Класс» за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16А відбудеться благодійна 

постанова «Женитьба Бальзаминова». Зібрані за квитки кошти будуть також 

направлені на табір «Лісова застава» для маленьких переселенців.

Будматеріали для жителів Донецької і Луганської областей.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Національне Відродження» не 

залишається осторонь житлових проблем, з якими зіткнулись мешканці Сходу 

України. Ця програма має на меті залучити небайдужих громадян до придбання 

необхідних матеріалів для відновлення будинків у Донецькій та Луганській 

областях. На сайті благодійної організації «Благодійний фонд «Національне 

Відродження» представлено актуальний список будматеріалів, оприлюднений 

Дніпропетровською обласною держадміністрацією.

Допомога постраждалому бійцю.

Ця програма благодійної організації «Благодійний фонд «Національне 

Відродження» направлена на допомогу нашим захисникам, тим людям, які ціною 

власного життя і здоров’я, захищають суверенітет і незалежність країни.

На разі активно збираються кошти для Колдуновича Романа Олександровича - 

уродженеця села Білозір'я, Черкаської області. Роман працював у Державній 

патрульній службі, коли його направили у місто Новоайдар, Луганської області. Під 

час вибуху хлопець отримав поранення, що призвело до ампутації правої верхньої 

кінцівки. Сьогодні хлопець потребує протезування. Спеціалісти оцінюють таку 

процедуру в 15 тисяч євро, але для родини це неосяжна сума. Тож благодійна 

організація «Благодійний фонд «Національне Відродження» звертається до 

співвітчизників з проханням допомогти бійцю.

Допомога при народженні дитини.

Кожного дня підвищуються ціни на товари, необхідні для догляду за малюками. 

При цьому державної допомоги, що надається породіллям, недостатньо аби 

задовольнити бодай основні потреби малюка. Саме тому благодійна організація 

«Благодійний фонд «Національне Відродження» має на меті допомогти безробітнім, 

одиноким мамам України, переселенцям з зони АТО, з метою забезпечення здоров'я 

новонародженої дитини та належних умов її життя та розвитку.

Програма благодійної організації «Благодійний фонд «Національне 

Відродження» передбачає допомогу при народженні дитини шляхом безоплатного 

надання 1 банки дитячого харчування та 1 пачки одноразових підгузків на місяць до 

досягнення дитиною піврічного віку. Загалом благодійна організація «Благодійний 

фонд «Національне Відродження» планує допомогти 10 000 жінок.

Навчальний центр вивчення англійської мови.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Національне Відродження» ініціює 

заснування центрів безкоштовного вивчення англійської мови з початкового рівня 

(Starter] до елементарного (Elementary) та нижче середнього (Pre- intermediate) 

рівня. Учасником програми може стати кожен громадянин України віком від 18 

років. Програма розрахована на 1 рік, адже оволодіння кожним з трьох рівнів знання 

мови займає 2 місяці.
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Навчальні центри будуть розташовані у 10 обласних центрах України, що більш 

наближені до кордону з Росією та у яких найбільша кількість переселенців зі Схожу 

України: Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Чернігів, Суми, Полтава, Херсон, 

Миколаїв, Одеса. Одночасно в програмі зможуть взяти участь 60 учнів. Загальна 

кількість учасників програми в одному учбовому центрі за рік 120 осіб, взагалі за 

програмою - 1 200 осіб. Утримання одного такого учбового центру в місяць коштує 

85(вісімдесят п’ять) тисяч гривень.

Проект «Наш захист у наших руках!».

Проект започатковано напередодні Дня пам’яті та примирення. Програма 

спрямована на підтримку Збройних сил України. Допомога військовим та їх сім’ям, 

забезпечення їх усім необхідним є сьогодні обов'язком нашого суспільства. Це 

актуальна проблема, яка потребує негайного вирішення, тому що відсутність 

впевненості в своєму захисті підриває бойовий дух наших бійців, їх бажання 

відстоювати свою Батьківщину.

Один комплект форми для наших захисників коштує 780 грн. Окрім форми, 

необхідне взуття, ліхтарі, тепловізори, каски, спальні мішки, дизельні генератори та 

інше. З метою захисту кожної оселі та кожного українця кожен благодійник зможе 

отримати КАРТУ-ОБЕРІГ, освячений святою водою з храму Миколи Притиски 

Київського Патріархату.

Побудова реабілітаційного центру для поранених в АТО.

На сьогодні актуальним та гострим питанням є реабілітація та лікування бійців 

та мирних жителів, постраждалих в зоні АТО. Тому благодійна організація 

«Благодійний фонд «Національне Відродження» започаткувала відкритий конкурс 

на розробку кращого проекту візуалізація ідеї для побудови розгалуженого 

багатоповерхового реабілітаційного центру лікування хребта і суглобів на 200 

ліжко-місць. Найкраща робота буде обрана для реалізації. Згідно з наданим ескізом 

планується побудувати реабілітаційний заклад у місті Києві. Кінцевий термін 

подання проектних робіт учасниками - 26 червня 2015 р.

Президент

благодійної організації 

«Благодійний фонд 

«Національне Відродження»


