
Звіт 24.02-31.03
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 — забезпечуємо військових та територіальну оборону амуніцією.
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Донати
Отримали 6 407 213 грн 
донейтів.

5,9 млн грн витрачено на 
захисне спорядження та 
амуніцію. 

Інші кошти направлено на оплату 
логістики гуманітарних вантажів з-за 
кордону, паливо для перевезення допомоги 
по Україні;  одноразову тару для готової 
їжі, придбання та доставку пральної 
машини до притулку біженців, іншу 
точкову допомогу постраждалим.



Захист та 
спорядження
Амуніція для військових

● Бронежилети 350 шт 

● Тепловізори 12 шт 

● Приціли 6 шт 
● Допомогли організувати 

виробництво бронежилетів у 
Дніпрі.

● Також доставляємо: матраци, 
каремати, спальники, спецодяг, 
берці, розгрузки та інше 
приладдя. 



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 важко-хворих людей.

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



Логістика
Супровід гуманітарних вантажів 

Від початку війни перевезли  
більше 315 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 
Харчування

Розподілили більше 180 тонн 
продуктів харчування.

Продукти надали: Компанія Кернел @kernel.ua  
Компанія "АРЗУВ” @arzuv.official,  Наша ряба 
@nasha.ryaba,  МХП агрохолдинг @mhp_ua,  
Благодійний фонд «БГВ», Благодійний фонд 
«Šlovė Ukrainai».

https://www.instagram.com/kernel.ua/
https://www.instagram.com/arzuv.official/
https://www.instagram.com/nasha.ryaba/
https://www.instagram.com/mhp_ua/


Гуманітарна 
допомога 
Харчування

Передали із рук в руки - 
44 000 готових обідів.

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



Гуманітарна 
допомога 
Ліки

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



Гуманітарна 
допомога 
Тварини

Нагодували більше 1000 тварин: 

● 700 собак 

● 300 котів 

● 9 коней 

● 1 поні 

● 2 кози



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.



Поза цифрами
Передавали каністри, 
допомагали 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 ❤ 



СПІЛЬНА ДОПОМОГА - ТРУШНА ПЕРЕМОГА

Підтримати наш благодійний фонд можна у декілька способів 
-  оберіть зручний для себе:

Гривневий рахунок: Рахунок у Евро: Гаманці у криптовалюті:

Visa UAH 
4441111404636262 
 
MasterCard UAH 
5358380884447916 

https://send.monobank.ua
/7ZetnDt87P

Recipient: Vsi "Šlovė Ukrainai" 
Account: LT443500010015225913 
SWIFT: EVIULT2VXXX 
Bank name: Paysera LT, UAB Bank 
address: Pilaitės pr. 16, 
Vilnius, LT-04352, Lithuania 
support for Ukraine

If USD: 
Step 1: convert USD to EUR at your bank  
Step 2: make a payment to:

Bitcoin (Мережа Bitcoin)
Номер: 
1L4xB1VEw2dNubXYfiitkdS3WqKxRujqnQ

Ethereum (Мережа ERC20)   
Номер: 
0xd160933a65c4df38309b241bc3dacdc6
d6565d3f

USDT (Мережа TRC20)
Номер: 
TK7M1kXH5VHCQsz6qoud4CNSdnu2sHZk7J

https://www.patreon.com
/trushnaperemoha

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

https://send.monobank.ua/7ZetnDt87P?fbclid=IwAR1XqcQOOxFDLnrbAlpYPbqbO84yBkRKiS6uU65K1tkzvEqO6FBSvQ8wSdk
https://send.monobank.ua/7ZetnDt87P?fbclid=IwAR1XqcQOOxFDLnrbAlpYPbqbO84yBkRKiS6uU65K1tkzvEqO6FBSvQ8wSdk


Слідкуйте за нами у
соціальних мережах

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

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

