
Звіт 24.02-31.05
про виконану роботу



Про нас 

Ми поєднали наш досвід, зв'язки та ресурси задля підтримки українських громадян та військових під 
час війни та протягом відбудови нашої країни.

- надаємо цільову допомогу з рук у руки тим, хто її потребує;
- допомагаємо цивільному населенню, військовим, територіальній обороні, волонтерам та навіть 

тваринам;
- співпрацюємо із міжнародними організаціями, що підтримують Україну у боротьбі з оккупантом.

Наші соц. мережі:
 
https://www.facebook.com/trushnaperemoha    https://instagram.com/trushnaperemoha

Благодійний фонд ТРУШНА ПЕРЕМОГА — ініціатива українських 
підприємців, які не можуть стояти осторонь війни та 
гуманітарної кризи, що виникла внаслідок бойових дій.

https://www.facebook.com/trushnaperemoha
https://instagram.com/trushnaperemoha


Що ми робимо?

Наразі “ТРУШНА ПЕРЕМОГА”  веде діяльність у таких напрямках:

Гуманітарна допомога — забезпечуємо продуктами, засобами гігієни, медикаментами та 
готовою їжею. 

Логістика гуманітарних вантажів — маємо перевантажувальні склади та логістичні хаби в 
різних точках Європи, Західної України та Києві, допомагаємо у волонтерській логістиці. 

Захист та спорядження — організовуємо забезпечення військових та територіальну оборону 
амуніцією.



СПІЛЬНА ДОПОМОГА - ТРУШНА ПЕРЕМОГА

Підтримати наш благодійний фонд можна різними способами:

Гривневий переказ: Переказ за реквізитами: Donate with SWIFT:

Монобанк
4441114456960481

IBAN: UA333052990000026008006234013 

ЄДРПОУ: 44682188 

Отримувач: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ТРУШНА ПЕРЕМОГА» 

Призначення платежу: 
Добровільна пожертва

Company Name: CHARITY ORGANIZATION 
«CHARITY FUND «TRUE VICTORY» 

Company address: 10, Generala Shapoval 
St, Kyiv, Ukraine 

IBAN Code (Euro): 
UA053052990000026002006227349 
IBAN Code (US Dollar): 
UA973052990000026006026224726 
IBAN Code (GBP): 
UA163052990000026005036227888 

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 
1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, 
UKRAINE Bank 

SWIFT Code: PBANUA2X 

IMPORTANT!!! 
Purpose of payment: Voluntary donation

Для інших банків
Скопіювати посилання - 
https://next.privat24.ua/p
ayments/form/%7B%22token%2
2:%227d37cd34-beed-4b9d-8c
a4-aafe93f2a100%22%7D?lang

АБО -
 

Натиснути для переказу

https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22:%227d37cd34-beed-4b9d-8ca4-aafe93f2a100%22%7D?lang


СПІЛЬНА ДОПОМОГА - ТРУШНА ПЕРЕМОГА

Додаткові варіанти разової або щомісячної підтримки:

Інше:Щомісячна допомога: Гаманці у криптовалюті:

Bitcoin (Мережа Bitcoin)
Номер: 
1L4xB1VEw2dNubXYfiitkdS3WqKxRujqnQ

Ethereum (Мережа ERC20)   
Номер: 
0xd160933a65c4df38309b241bc3dacdc6
d6565d3f

USDT (Мережа TRC20)
Номер: 
TK7M1kXH5VHCQsz6qoud4CNSdnu2sHZk7J

Patreon
Скопіювати посилання - 
https://www.patreon.com
/truevictory

PayPall 
help@trushnaperemoha.org.ua 
 
Wise  
help@trushnaperemoha.org.ua

АБО - 

Натиснути для переходу

https://www.patreon.com/truevictory


Звіт 24.02-31.05
про виконану роботу

Бронежилет який 
врятував життя



Донати

Отримали 9 185 034 грн 
донейтів.

Кошти направлено на забезпечення 
прихистку для біженців, купівлю авто 
швидкої медичної допомоги, захисне 
спорядження та амуніцію, оплату логістики 
гуманітарних вантажів з-за кордону, 
паливо для перевезення допомоги по 
Україні та іншу точкову допомогу 
постраждалим.



7000+ Евакуація 
Евакуаційні операції були проведені з різних 
регіонів країни, в тому числі з гарячих зон 
за підтримки Товариства Червоного Хреста в 
Україні.

 

людей з міст України



+5000
людей на добу

Допомогли Харківському вокзалу та 
Укрзалізниці налагодити процеси.

починаючи з 10-го дня війни.



Евакуація 
Лікарні

● Евакуювали більше 
20 важкохворих людей.

● Разом з фондом Tabletochki, 
організували евакуацію 
20 онкохворих дітей та їх 
батьків з Охматдиту в Києві.Евакуація 

онкохворих дітей 



Логістика
Супровід гуманітарних вантажів Від початку війни перевезли  

близько 550 тонн гуманітарних 
вантажів.

Налагодили співпрацю з великими 
транспортними компаніями, та 
залучили близько 200 вантажних 
автомобілів.

З нами працюють більше 60 
водіїв для щоденних перевезень 
по Києву та Україні.



Гуманітарна 
допомога Розподілили більше 450 тонн 

продуктів харчування.

А також, більше 60 тонн 
засобів гігієни, товарів для 
дітей, корму для тварин.

Партнери: Компанія Кернел, Компанія "АРЗУВ”,  
Наша ряба,  МХП агрохолдинг,  Благодійний 
фонд «BGV», Благодійний фонд «Šlovė 
Ukrainai», ТМ “Галичина”, 
ТМ “Ясенсвіт”, БФ “Час допомагати”, 
БФ “Людина в біді”, ТМ “Ясенсвіт”, 
ГЦ Соціально-гуманітарної допомоги України



Гуманітарна 
допомога 
Харчування

Передали із рук в руки - 
63 630 готових обідів.

Готували їжу: Kyiv Food Market, 
Avalon, Tsarsky, Georgia, Sushi Icons, 
Дублер.  

Готова їжа кожного 
дня



Допомога у 
Харків

Відправлено 8 фур
Суммарно 184 тони 

Продукти харчування, засоби 
гігієни, товари для дітей, 
одяг, ковдри, спальники.

Для постраждалого мирного 
населення, що перебувають у 
сховищах в метро та підвалах. 



Гуманітарна 
допомога 
Ліки

Передали до медзакладів 
близько 300 найменувань, та  
більше 8 200 одиниць 
медикаментів, техніки та 
виробів медичного призначення.

Медикаменти 



Гуманітарна 
допомога 
Ліки

Передали військовим, а також 
переселенцям по особистим 
запитам - близько 250 
найменувань та більше 4000 
одиниць медичних препаратів.

А також:

● 800 одиниць перевязочных 
матеріалів 

● 2000 каністр дезінфектора
● 125 турнікетів
● 45 ізраїльських бандажів
● 25 аптечок
● 1 крісло для інвалідів 



“З рук у руки” Наш фонд створив чат-бот в 
телеграм для прийому запитів на 
допомогу - @true_victory_bot

Тільки за останній місяц фонд 
опрацював більше 800 запитів.

А скільки було до - навіть 
складно порахувати.

По яким були передані: продукти 
харчування, медикаменти, засоби 
гігієни, товари для дітей, одяг 
- конкретним родинам 
(за наявності довідки ВПО)



Захист та 
спорядження
Амуніція для військових

Організували для ТРО, ЗСУ та 
спеціальних підрозділів:

● Бронежилети 450 шт 

● Тепловізори 12 шт 

● Приціли 33 шт

● Берці 341 пар

● Турнікети 125 шт

● Ізраїльські бандажі 45 шт

● А також: активні навушники, 
матраци, каремати, спальники, 
спецодяг, розгрузки, лопати, 
болгарки, дрелі, шуруповерти



Авто 
на передову ● Авто для снайпера 

Jeep Grand Cherokee 1 шт

● Спеціальний оптичний приціл 
для снайпера 1 шт

● Авто на передову 
Hyundai Santa Fe 1 шт

За підтримки партнерів ТОВ “Аваліс”, а також, 
Литовської федерації футболу.

Окрім цього допомогли організувати 
виробництво бронежилетів у Дніпрі.



Прихисток для 
переселенців
м. Лубни, Полтавська область

Наш фонд отримав офіційний запит 
від Лубенської міської ради, 
Полтавської області на 
забезпечення всім необхідним для 
проживання на 480 осіб. 

Потреби прихистку: ліжка, 
матраци,меблі, побутова техніка, 
товари для дітей, медикаменти, 
продукти харчування на 3 міс.

Загальний бюджет проекту:
262 535 $



Прихисток для 
переселенців
м. Лубни, Полтавська область

До проекту уже залучились партнери: ТОВ 
“MatroLuxe” - ліжка, матраци, ковдри, тумби 
(за собівартістю) та подушки безкоштовно.

Saturn - побутова техніка. Продукти 
харчування - ТМ “Галичина”, ТМ “Ясенсвіт”, 
БФ “Людина в біді”.

Окрема вдячність за фінансування: Савченко 
Владиславу компанія “Powercode”, Євгенію 
Кондакову, Денису Юрченко, Потійко Олексію, 
Михайлу Левченко, Утеніну Денису, Шпак 
Кирилу, Антону Гломозді, Грекулову Дмитру 
компанія “Biotus” та компанії 
“Elfbars.com.ua”  

А також тим, хто долучився та вирішив 
залишитись інкогніто.



Прихисток, 1 етап
м. Лубни, Полтавська область Перший етап забезпечення на 130 

осіб на 3 міс. - завершено.
 

Прихисток вже приймає мешканців 
- зокрема, сім'ї з дітьми та 
літні люди.

На організацію 1-го етапу було 
зібрано та реалізовано: 39 678 $ 

До повного забезпечення проекту 
необхідно: 222 857 $



Машина швидкої 
медичної допомоги

Закупили, перевезли та передали 
медичному закладу ЦІМТ -  
спеціалізоване авто швидкої 
медичної допомоги для экстренного 
перевезення важкохворих, 
військових з пораненнями. 

Загальна вартість, включаючи 
комплектування та витрати на 
транспортування з Голландії - 
31 000 EURO. 

До фінансування долучились:  
One Small Planet Fund - Американський 
фонд, за координації Brad Smith. 
Євген Кондаков - наш друг та партнер 
фонду.



єДопомога
Суспільні заходи

Почали співпрацю з державною 
платформою на базі міністерства 
соціальної політики - допомоги 
тим, хто постраждав від 
російської агресії. 

З наших складів відправляєтся 
гуманітарна допомога у вигляді 
продуктів харчування, 
медикаментів, засобів гігієни, 
товарів для дітей по запитам з 
платформи єДопомога.



Гуманітарна 
допомога 
Тварини

Нагодували більше 2000 тварин: 

● 1600 собак 

● 400 котів 

● 9 коней 

● 1 поні 

● 2 козиДопомога безхатнім 
тваринам 



Великдень
Разом з партнерами спекли на 
роздали 1800 пасок до Великодня. 

Передали пасочки та крашанки 
військовим, лікарням, літнім 
людям, а також, жителям в 
Київській області, на території, 
які перебували в окупації, разом 
з гуманітарною допомогою.

В тому числі, за співпраці з 
Благодійною організацією 
“Життєлюб”.



Трушна Команда 
Наші волонтери

Наразі команда налічує 
45 трушних людей:

● Засновники та управлінці - 3 

● Модератори, що опрацьовують 
запити на допомогу - 11 

● Волонтери на складах - 14 

● Группа зв'язків з 
громадськістю - 5 

● Волонтери передачі допомоги 
на виїздах - 12



Трушна Команда 
Наші склади Організували 2 склади у Києві.

Перший -  для прийому, 
сортування та передачі змішаної 
гуманітарної допомоги, 
медикаментів і готової їжі.

Другий - для прийому та 
передачі крупних гуманітарних 
вантажів.



Взаємодія
Суспільні заходи

Надія Руденко, одна із основних 
координаторів в нашій команді, 
стала організатором 
Всеукраїнського Саміту 
“Ефективне Волонтерство”, де 
волонтери  діляться досвідом, 
набутим за перший місяць війни 
та цим допомагають один одному 
бути ще ефективнішими в окремих 
напрямках.

Всеукраїнський 
самміт



Офіційний статус 
Благодійна організація 
“Благодійний фонд ТРУШНА ПЕРЕМОГА”

11 квітня 2022 року отримали 
виписку з державного реєстру 

13 квітня 2022 року державна 
інспекція, знаючи всі наші 
заслуги, відійшла від 
бюрократичних процесів і за 
1 годину видала довідку о 
неприбутковості, що забороняє 
фонду займатись комерційною 
діяльністю.



Листи Подяки 
Ми отримали 49 листів-подяки. 

Від військових частин, 
медичних закладів, благодійних 
організацій, міських та 
сільських рад, яким ми надали 
допомогу за цей час.

Один з листів написано від 
руки, адже в регіоні, куди 
надавалась допомога все ще 
немає світла внаслідок 
окупації.

Переглянути листи

https://drive.google.com/file/d/1Cixn9rvqgwn1A_1lxiEEzYSTn2aGJCVG/view?usp=sharing


Поза цифрами
Передавали каністри, 
допомагали людям знайти 
ночівлю для зупинки у різних 
містах, складали безпечні 
маршрути для самостійно 
виїжджаючих, допомогли 
перевезти вагітну жінку за 
тиждень до пологів - малюк вже 
народився, теперь він з мамою 
в безпеці.

Допомогли дістати 2 обручки 
для пораненого солдата ЗСУ ❤ 

Військова романтика
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Слідкуйте за нами у
соціальних мережах

https://www.facebook.com/trushnaperemoha
      
https://instagram.com/trushnaperemoha

https://www.facebook.com/trushnaperemoha
https://instagram.com/trushnaperemoha

