
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ
ФОНДУ ГРОМАДИ ЖИТОМИРА 

за 4 м�сяц� в�йни в Україн�
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Вступне слово
За 116 днів війни спільними зусиллями
житомирян та друзів Житомира, місцевого
бізнесу та закордонних компаній Фонду
громади Житомира вдалося акумулювати
понад 13 мільйонів гривень (це надходження
у різних валютах) на захист і оборону рідного
міста. 
Кампанія розпочалася 25 лютого Фондом
громади Житомира у співпраці з
Житомирською міською радою.

Усі згуртувалися, розуміючи важливість
підтримки наших військових та необхідність
допомагати постраждалим від цинічного і
безжалісного вторгнення окупантів. 

За кошти, що надійшли на рахунки Фонду,
вдалося закупити і передати багато цінного і
необхідного для військових, допомогти в
облаштуванні блокпостів тероборони,
організувати доставки важливих вантажів,
підтримати внутрішньо переміщених осіб,
допомогти постраждалим від окупації і
бомбардувань тощо. Загалом за звітний період
витрачено понад 9 мільйонів гривень. В умовах
війни ми не можемо дуже деталізувати витрати:
з питань безпеки уникаємо публічної згадки
номерів військових частин, “не світимо” людей,
локації і т.д. В той же час, намагаємося
публікувати щоденні і щотижневі звіти на
нашій фейсбук сторінці про роботу Фонду
громади Житомира.
 
Незважаючи на суму зібраних коштів, а це
найбільша фандрейзингова кампанія Фонду
громади Житомира за 10 років діяльності, вона
є мікрокраплиною в морі. Усвідомлюємо, що
робота команди, волонтерів і благодійників
Фонду громади Житомира війну не зупинить, і
ми на своєму рівні взагалі не впливаємо на
жодні процеси. Навіть якщо ми разом із вами,
друзі, зберемо ще більше грошей, ми не
зможемо «закрити небо», ми не зможемо
зупинити смерті наших військових і цивільних,
ми не маємо сили зупинити варварів-
окупантів. Але, незважаючи на це, ми мусимо
працювати, і зобов'язані працювати ще краще, 

ще ефективніше, знаходити ще більше
можливостей для допомоги НАШИМ! Бо чим
більше буде таких «краплинок», як ми з вами,
чим більше буде людей, які допомагають і
підтримують своїх, свою громаду, свою країну
у будь-чому, тим сильнішим є наш опір ворогу
і тим ближчою є перемога.

Дякуємо за довіру. Наша сила – в єдності!
Пишаюся своєю Україною!
 
З повагою
Жанна Соловйова,
Голова правління Фонду громади
Житомира
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Про Фонд громади
Житомира
У січні 2022 року Благодійна організація “Фонд громади
Житомира” (далі - Фонд громади Житомира) відзначила
десятиріччя (організація працює з 10 січня 2012 року).

Місія Фонду громади Житомира – підвищення якості життя
жителів громади шляхом розвитку місцевої філантропії,
безпосереднього залучення жителів міста до реалізації
громадських ініціатив та вирішення актуальних місцевих
проблем.
Організація об'єднує громадських діячів, підприємців,
лікарів, науковців, журналістів та ін. фахівців. 

Попередньо однією із найбільш відомих програм Фонду була
Програма розвитку самозайнятості та бізнесу внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) та місцевих громад у
Житомирській області (далі - Програма), яка здійснювалася
Фондом громади Житомира у співпраці з Представництвом
Міжнародної організації з міграції в Україні (за підтримки
UKAID, ЄС, KfW та ін.) з 2015 по 2019 рр. (включно).
Учасниками Програми були ВПО і житомиряни та жителі
Житомирської області. Учасники проходили навчання із
бізнес-планування, готували та захищали свої бізнес-плани.
У результаті понад 450 учасників отримали обладнання на
загальну суму понад 14 мільйонів гривень, що стало
значною інвестицією у покращення якості життя самих
учасників і Житомирського регіону в цілому. 

У відповідь на загрози та виклики, які виникли у зв'язку із
повномасштабною війною, Фонд громади Житомира
розпочав Фандрейзингову кампанію по збору коштів,
спрямовану на захист та оборону Житомира. Ініціювала
кампанію Жанна Соловйова, голова правління Фонду
громади Житомира. Фандрейзингова кампанія розпочалася
на другий день війни, 25 лютого 2022 р., у тісній співпраці
із Житомирською міською радою. 
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Результати
фандрейзингової кампанії
Надходження

Щоденно Фонд громади Житомира поповнюється внесками благодійної допомоги на
підтримку оборони рідного міста. За 116 днів війни (з 25 лютого по 20 червня 2022
року включно) в рамках фандрейзингової кампанії Фондом громади Житомира було
зібрано понад 13,1 млн грн, з них:

7 837 597,23 UAH
   147 341,56 EUR
     19 318,59 USD 
          988,25 CHF
          300,00 PLN

Фонд громади Житомира вже отримав підтримку від благодійників із таких країн, як:
США, Німеччина, Франція, Швейцарія, Ізраїль, Великобританія, Молдова, Польща,
Нідерланди, Австралія та ін.

https://www.facebook.com/ZhytomyrCommunityFund/?__cft__[0]=AZWdxepCygSX2GNyhb-t_cPjl-LXyDrsORCEbV_sBC1JqTqeadSKPzzTKD6D7LFyabBngdT-gu4o6tjUbf7lrB7s2UQSYIQaX29OP7EYuRQlTIDC3N1PIBHN-J14F5rm3Eg0wcOHSL41jk8ae2bWi7HH3rEmmlBwRNPCxMLUyNG08DKxymxGw_fG_Yp0409S5n4&__tn__=kK-R
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На�хо��ення В��ра�� За���о�

Гривні (UAH)

Євро (EUR)

Долари (USD)

Швейцарські
франки (CHF)

Польські злоті
(PLZ)

ВСЬОГО:

ВАЛЮТА ЕКВІВАЛЕНТ
В ГРИВНІ

ВАЛЮТА ЕКВІВАЛЕНТ
В ГРИВНІ

ЕКВІВАЛЕНТ
В ГРИВНІ

7 727 647,23

147 341,56

19 318,59

988,25

300,00

7 727 647,23

4 842 454,04

565 163,42

31 433,66

2 188,8

13 168 887 9 055 373 4 113 513

6 720 358,28 6 720 358,28 1 007 288,95

73 034

0

2 335 015,63

0

0 0

0 0

2 507 438,41

565 163,42

31 433,66

2 188,8

Ре�у���а��
фан�ре���н�о�ої 
�ам�анії
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Слава Українi ! Смерть ворогам !
Дякуємо хлопцi, Ви - Герої!
на цукерки
На оснащення для вiйськових Житомира. 
Все буде Україна!
Допомога братам
Рускiй корабль, iдi на*уй
Путiн пiдор
мочити тварюк
Help
Все буде Україна!
Житомире, тримаймося!!!
Допомога громадi
Перемога буде за НАМИ. Слава Українi!

 

В призначеннях платежу були цікаві меседжі: 

 

Найпоширенішими сумами надходжень стали суми в:

 

Рекордсмени (ТОП 10 українських благодійників): 

Кошти українських благодійників
Фонду громади Житомира

1000,00 грн - було отримано 287 переказів;
50,00 грн - було здійснено 117 надходжень, з яких 90 надходжень від Далеки
Михайла Володимировича, починаючи з 23.03.2022, наш рахунок поповнювався від
нього щоденно.
10000,00 грн - отримано 40 переказів.

Допомога мiсту
Пiдтримка для територiальної оборони
Тримайтеся
Нашим захисникам
Допомога армії
за мир в Україні
Жечь русню!!!
На боротьбу
Для найкращих!!!
Бережи Боже Україну
Все буде добре
Держiться хлопцi!!!!
Нехай буде мир
На армiю, на оборону України
Дякую! До перемоги!
Слава Українi! Дякую хлопцi та дiвчата!

 АТ "Укргазвидобування" - 1 500 000 грн.
 Ваховський В'ячеслав Миколайович - 575 000 грн.
 ПП "САФЛОРА" - 500 000 грн.
 ЖМОППОНУ (ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
ОСВІТИ І НАУКИ) - 437 100 грн.
 ТОВ "ЛЕДIС+" - 390 000 грн. 
 ТОВ "МС СОЦIАЛЬНИЙ ПРОЕКТ" - 300 000 грн.
 ТОВ "ГРIН БIН УКРАЇНА" - 200 000 грн.
 АТ "ВIЗIКОМ" - 124 000 грн.
 ОК "ЖБК "ПОЛЬСЬКИЙ БУЛЬВАР", КВАЛIФ.ДИСЦИПЛIНАРНА КОМIСIЯ АДВОКАТ., АТ
"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", ТОВ “ДМАГРО” - 100 000 грн.

Кошти надходили від фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, бізнесу (ТОВ, АТ, ПП,
НПС, СФГ та інші), банку, ЖБК, ОСББ, ряду профспілок, дитячого навчального закладу,
гаражного кооперативу, адвокатської комісії, тощо.

Найменша сума надходжень - 5,00 грн.      Найбільша сума надходжень - 1,5 млн грн.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.



Підтримка друзів та партнерів з-за кордону

Міжнародні ІТ компанії Sana Commerce та Easygenerator спільними зусиллями
іноземних колег та клієнтів компаній з Нідерландів, США й багатьох інших країн світу
зібрали понад 100 000 євро для Фонду громади Житомира.

 

Значний внесок на підтримку Житомира зробили наші іноземні
партнери та друзі, а саме:

https://www.sana-commerce.com/ 
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https://www.sana-commerce.com/


Підтримка друзів та партнерів з-за кордону

Волонтер Корпусу Миру США в Україні - Кейсі Магі, який з 2012 по 2014 роки
працював у Фонді громади Житомира, зібрав і перерахував на рахунки Фонду близько
8000 доларів США. 

Кейсі ініціював підтримку постраждалим у с.Ягідне Чернігівської області, а саме: було
закуплено та передано мобільні телефони та будівельні матеріали для жителів цього
села і навколишніх сіл. Поблизу Ягідного Кейсі у свій час проходив інтеграційну
програму від Корпусу Миру США в Україні, оскільки тут знаходився тренувальний табір
для добровольців. Російські окупанти розбомбили та знищили усе.  
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Підтримка друзів та партнерів з-за кордону

Ігор Ізюмов, координатор із взаємодії з міжнародними партнерами Фонду громади
Житомира

Завдяки міжнародним зв'язкам Ігоря на розрахункові
рахунки Фонду надійшли кошти із Німеччини,
Кувейту, Ізраїлю, Швейцарії, Австрії, Азербайджану,
Йорданії. Як результат, Фонд громади Житомира в
перші місяці кампанії отримав:
22 254 EUR 
65 000 UAH 
  1 400 USD 
     988 CHF
Найбільше коштів, а саме 20 810,00 EUR надійшло від
партнерів із Німеччини – компанії 
Hirn Herz Hand e.V.

http://www.hirn-herz-hand.org/

Контакти:

Ігор Ізюмов, +380965062373
e-mail: igorizumov83@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100000802025369  

http://www.hirn-herz-hand.org/?fbclid=IwAR2uHPdmkdXsdaXnwgFy6YRu67Mx7w2vrWiDU9crOb147dK6ATdYfz4PdCk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000802025369
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Доларові надходження
MINNIE FAMILY TRUST BRIAN MINNIE TRUSTEE OR CHRISTINE MINNIE TRUSTEE, SAN FRANCISCO CA
Support Donation
ROBOROBO CO LTD, GANGBUK-GU SEOUL KOREA 
ATNREAKN ALLEYNE,UA 
MAGEE CASE, NEW YORK US 
YULIYA TSEPKALO VIKTOR Y OCHKOVSKIY, EDGEWATER US
YULIYA VAKHONINA, DUBAI UNITED ARAB EMIRATES 
MITGARTS DMITRI , HAIVRI HEDERA 
OLIVER ALBERTH, NORDBO TELLUSVEIEN TONSBERG 
OLGA MAKSYMOVYCH, US 
LUKAS G STRICKLAND, PALMER AK 
JOSHUA E ABRAMS, ROCKVILLE USA
FRIEDEL GERO, BRUXELLES BE
ALEKSANDER PIASKOWSKI, WARSZAWA POL 
YELIZAVETA MAKHATADZE YAROSLAV KRAVCHUK-KIRILYUK, SMITH AR 
SVITLANA STEINER, ESCHENBACH SG CH 
TARAS BABIUK, ZHYTOMYR UA 

Agnes Erben CHEN AND OKSANA, DE MUNICH
HIRN, HERZ, HAND, DE MUENCHEN
NATALIA CORNELL, DE HAMBURG 
NATALIA REBIKOVA, GB LONDON
OKSANA SCHMID-MELNYK, DE GRUENWALD 
OLHA HUMENIUK, GB LONDON 
SANA COMMERCE EMEA, NL ROTTERDAM 
SBOR CIRKVE BRATRSKE V PISKU, CZ PISEК
ST. BOOT DEVELOPMENT FOUNDATION, NL VEENENDAAL
THOMAS STROHBACH, SE STAFFANSTORP 
VIRGINIJUS GEDIMINSKAS, LT VISAGINAS 
WILLIAM ALBERT MAIER III, DE BERLIN 
Yaroslav Dimont, DE Berlin 
AGNE GEDIMINSKAITE, TH BIRKEROD 
Aislinn Otoole, London GB 
Aurora Piergiacomi, Liverpool GВ
Elmar Sauerwein, Nurnberg DE 
IRINA RIZAEVA, KROMMENIE THE NETHERLANDS
IRYNA DYADCHENKO, VENICE US
Jan Strocki, London GB 
Marta Oliwia Grzymala, San Francisco US
MEDIALAB GROUP LIMITED MEDIAL AB, LONDON, UNITED KINGDOM 
Michal Tylinski Owocowa, Swieciechowa PL 
Oleksandra Khabchuk, Tokyo JP 
OZIMKIEWICZ AGNIESZKA, PL PLOCK 
PIOTR NIESLUCHOWSKI, POLAND PLOCK 
Raman Faminou, London GB 
Sergiy Rybachok Aleja Niepodleglosci, Pila PL 
Sophie Clara Keilwerth, Кoniz CH
Tetyana Perets, Maynooth IRELAND 
WALDEMAR SLAWOMIR, PLOCK POLAND

Благодійники, які надіслали кошти на рахунки Фонду 

Єврові надходження
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Витрати

№ п/п Категорія витрат грн

1
Бронежилети (метал, тканина та ін. матеріал для
виготовлення плитоносок) та каски

1 743 432,18

2 Тепловізор, прилади нічного бачення та приціли 1 375 960,83

3 Тактичне спорядження для військових 1 075 139,80

4
Господарські та ін. товари, в т.ч. матеріали для
облаштування пунктів пропуску (блокпостів), для
постраждалих об'єктів внаслідок обстрілів та ін.

1 036 090,09

5 Генератори, акумулятори, мастило 784 477,71

6 Ліки, аптечки 771 812,47

7
Електронна техніка для військових (комп'ютерна техніка,
павербанки, відеокамери, квадрокоптери та ін.)

535 974,40

8 Установка фільтрації води для м. Миколаїв 472 148,40

9 Послуги перевезення, пальне 395 868,63

10 Допомога для полку “Азов” 250 000,00

11 Військове устаткування 132 142,50

12 Монітори для лікарні 94 250,00

13
Інструменти, запчастини та послуги ремонту для
військової техніки

90 066,00

14
Адміністративні послуги (комісія банку, заправка
картриджів, витратні матеріали)

75 626,00

15
Послуги підключення водопостачання для військової
частини

67 000,00

16
Рекламна кампанія, в т.ч. розміщення на білбордах і
сітілайтах

53 775,00

17 Послуги розвантаження, навантаження і пакування 36 173,90

 ВСЬОГО: 9 055 373,91

Витрати Фонду громади Житомира за період 25.02-20.06.2022 р. 

Табл.1

За 116 днів війни Фондом громади Житомира було витрачено понад 9 млн грн на
потреби ТРО, військових, постраждалих та внутрішньо переміщених осіб. Витрати
Фонду громади Житомира відповідно до категорій розписані в Табл.1.
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№ п/п Найменування Кількість (одиниць)

1 Бронежилети 507 

2 Жилети розвантажувальні 1600 

3 Каски 7 

4 Генератори 26 

5 Акумулятори 94 

6 Прилади нічного бачення з прицілами та тепловізори 53

7 Тепловізори 2

8 Квадрокоптери 4 

9 Рації 30 

10 Планшети 3

11 Ноутбуки                               11

12 МФУ 4 

13 Маршрутизатор 1

14 Флешки 10

15 Павербанки 400

16 Переносний душ 1

17 Бінокль 1

18 Бензогенератор 12

19 Бензопила 1

20 Жилет балістичний 7

21 Монокуляр 1

22 Портативна рація 6

23 Принтер 4

24 Приціл 3

25 Розвантажувач тактичний 500

25 Стелаж металевий 2

27 Шліфмашина кутова 1

28 Шурупокрут 1

25.02-20.06.2022 р. за кошти Фонду громади Житомира придбано: 



Витрати

Потреби військових
63%

Підтримка постраждалих та ВПО
19%

Територіальна оборона міста Житомир
16%
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5 719 983,81 

1 423 360,82 грн

1 732 993,38

Потреби в�йськових

Територ�альна оборона м�ста Житомир

П�дтримка постраждалих та ВПО

Орган�зац�йн� та адм�н�стративн� витрати
179 035,90 грн

Напрямки витрат



Витрати
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Витрати Фонду громади Житомира 

У загальній питомій структурі витрат значний
відсоток займають кошти, витрачені відповідно
до звернень керівництва Житомирської міської
ради. Загалом відповідно до таких звернень було
витрачено понад 6,2 млн грн. 

на звернення керівництва Житомирської
міської ради 



Bieg Morskiego Komandosa

Гуманітарна допомога від
партнерів

https://www.biegkomandosa.pl/  

15

Кері�н�� �ом�анії OCR Events Foundation Маче� Шух (Maciej
Szuch) ��ічі �р��о��� �о�омо�у у «Фон� �рома��
Ж��ом�ра».

Зо�рема �ере�ано:
- �ро�у��� �р��а�о�о �бері�ання;
 - о�нора�о�і ��р���, �о���, �ан��і і �руб�� ��я
�ра�е��н���;
 - �і���а со�ен� но��х �ом��е��і� о�я�у North Face і
Icebraker, ����чно � �ермобі���но�;
 - бо�о�а ме����на, ����ча�ч� �а���чні ���у�� �а �о�'я���
Celox, �о�'я��� Olaes �о�о;
 - ра�іос�ан�ії Hytera �а ін.;
- ме���амен��, �ере�'я�у�а��н�� ма�еріа� �а о�нора�о�і
ру�а��ч��;
 - с�е�іа�і�о�ане ме��чне об�а�нання, мар�я, с�ер���ні
�ере�'я�у�а��ні ма�еріа��, �о�'я��� ��я о�і�і� і ран, �о
�а��о �а�о����ся.

В �і�ому OCR Events Foundation �і� �оча��у
�о�номас��абної �і�н� �ере�а� у�раїнс���м міс�ам
�о�омо�� на �а�а��ну суму 250 ��с. ��о��х.



BOOT Development Foundation (Нідерланди)

Тр�чі �о Фон�у �рома�� Ж��ом�ра на�с��а�� �о�омо�у на�і ні�ер�ан�с��і �ар�нер� і�
BOOT Development Foundation �а їхні �ар�нер�.
Вар�іс�� �умані�арної �о�омо�� с��а�а 30 000 є�ро (�ібрано ��о�ам�, �р��а�н�м�
особам�, �ом�аніям� �о�о). Транс�ор�ні ���а��� – 4 500 є�ро.
За�а��на сума �о�омо�� с��а�а 34 500 є�ро. 

Гуманітарна допомога від
партнерів

https://www.stichtingbdf.nl/noodhulp-oekraine/ 

Pieter Jongelingschool Arnhem Нідерланди 

https://www.facebook.com/pjschoolarnhem 

16

https://www.facebook.com/pjschoolarnhem


Гуманітарна допомога від
партнерів
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Каремати, термобілизна, ліхтарики, ковдри, батарейки та медичні засоби – така партія
допомоги на потреби Тероборони Житомира надходила з Польщі завдяки партнерам,
зокрема Василю Мяснікову та Кшиштофу Сікорському, а також великій кількості
небайдужих, які долучилися до збору та транспортування такого важливого вантажу.

Підгузники, дитяче харчування, спальники, ковдри, ліхтарики, їжа та напої,
медикаменти та багато іншого отримав Фонд громади Житомира від наших польських
друзів - 
Асоціасії "Чайня", Федерації фондів громад в Польщі та Асоціації активних аніматорів
культури. Отриману допомогу Фонд громади Житомира переказав також партнерам у
Вознесенську, Березані та Рівному. 
Stowarzyszenie "Czajnia"
Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury



Rotary Club Inowroclaw (Польща)

�і�� - 25 000 �рн; 
ме��чні �асоб� - 75 000 �рн; 
�ехнічн�� о�я� - 25 000 �рн; 
боро�но - 25 000 �рн. 

Пере�ано �умані�арної �о�омо�� ��я Фон�у �рома�� Ж��ом�ра на �а�а��ну суму
150 000 �рн, � н�х:  

Гуманітарна допомога від
партнерів
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Кана�с��а фун�а�ія «Аmigo Relies Missions» �
Е�мон�она, �ро�ін�ія А��бер�а, ��е ��ре�є
�і��ра��яє на �о�реб� �і�арен� об�ас�і необхі�ні
ме��чні �асоб� �а �і��.
�еніс С�раба, �о�о�а фун�а�ії, має у�раїнс��е
�оріння �а �а�учає �о �бору �о�ер�� у�раїнс��у
�іас�ору. За�а��на �ар�іс�� �о�аро�ано�о с�ано����
бі���е 20 000 �о�арі�.

Канадська фундація «Аmigo Relies Missions» (Едмонтон, Альберта)



Фон� �рома�� Ж��ом�ра �ро�о��� а����ну
робо�у � час��ні ро�����у міс�е�ої фі�ан�ро�ії,
бе��осере�н�о�о �а�учення ���е�і� міс�а �о
реа�і�а�ії �рома�с���х іні�іа��� �а ��рі�ення
а��уа��н�х міс�е��х �роб�ем. Ві�на �у�е
����ну�а на фі�ан�ро�ічні нас�рої ���е� у
�і�ому. С�і�ченням ��ому є ре�у���а�� на�ої
фан�ре���н�о�ої �ам�анії. ���� �о�енно
на�с��а��� �о��� на рахун�� Фон�у,
�і��р�му�ч� ��м сам�м �а����і �а�у�і��і ��я
�і�с��о��х, �ос�ра��а��х �і� �і�н� �а ��му�ен�х
�ересе�ен�і�.

Пр��а�� нічно�о бачення, �е��о�і�ор�, �р��і��, ме�а� �а
ма�еріа� ��я ���о�о��ення броне���е�і� (����оносо�),
�енера�ор�, а�уму�я�ор�, е�е��ронна �ехні�а, �і��,
а��еч��, �а���чне ��у��я, ру�а���і, о�у�яр�, сух�аї �а
ба�а�о ін�о�о ��е �р��бано �а �о��� Фон�у �рома��
Ж��ом�ра на �і��р�м�у �і�с��о��х �а �ах�с� Ж��ом�рс��ої
�ер��оріа��ної �рома��.

Пі��р�м�у � сумі 250 ��с. �рн і� �о��і� Фон�у �рома��
Ж��ом�ра бу�о на�ра��ено на �о�� “А�о�”.

�о�омі� Фон� у �р��банні а��омобі�я ��я о�нієї і� �/ч
На�іона��ної ��ар�ії У�раїн�, а �а�о� і� �ере�аче�
а��омобі�я �����ої �о�омо�� – ��я о�нієї і� �/ч ЗСУ.
�о�ома�а�� і� ремон�ом �і�с��о�ої �ехні��, �р��банням
�а�час��н ��я �і�с��о��х а��омобі�і�.  
  
�ея�і речі о��ачу�а��ся і� Фон�у �рома�� Ж��ом�ра, а�е
�ере�а�а��ся �ері�н����ом Ж��ом�рс��ої міс��ої ра��
(на�р���а�, �р��а�� нічно�о бачення, броне���е�� �о�о).
Та� само �а �о��� Фон�у �ро�о���ся ремон� �і�с��о�ої
�ехні��, бур���ся с�ер��о��н�, �о�о.
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Напрямки
роботи Фонду

громади
Житомира в

умовах війни 

Допомога військовим та
теробороні
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Допомога військовим та
теробороні 
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Передача автомобілів, придбаних для
військовослужбовців волонтерами
Фонду громади Житомира



�е-фа��о �і�на �і�но���а на�рямо�
�ія��нос�і Фон�у �рома�� Ж��ом�ра �о�о
робо�� і� �ну�рі�н�о �еремі�ен�м�
особам�. Нара�і м� ���чаємо �о�реб�
��му�ен�х �ересе�ен�і� �а ра�ом і� ��м
на�аємо їм не�е��ч�у �умані�арну �о�омо�у у
����я�і �ро�у��і� харчу�ання, �асобі� �і�ієн�,
о�я�у. Та�а �умані�арна �і��р�м�а с�а�а
мо����о� �а��я�� на��м �ру�ям і �ар�нерам
у По���і �а Ні�ер�ан�ах. У �і�ому �ара�
��ануємо бі��� ро��орну�у робо�у � час��ні
�і��р�м�� �ну�рі�н�о �еремі�ен�х осіб �а
міс�е��х �рома�, �о �ос�ра��а�� �і� �і�н�.

Ма��е �о�ня �о Фон�у �рома�� Ж��ом�ра
�р�хо�я�� ����, я��х �і�на �мус��а �о��ну��
�омі��� і ря�у�а�� на��оро�че – ����я с�оїх
рі�н�х. Пі� час с�і��у�ання на�і �ос�і �і�я��ся
с�о�а�ам�, �урбо�ам� і на�іям�.

Іс�орія �о�ної ро��н� е�а�у�о�ан�х – �ем�а і
с�о�нена бо��. Це ����я, я�е об�а���а і
�ар��на��но �мін��а �і�на: ба�а�ора�о�і
с�роб� �а������ с�о� �омі��у і ��їха�� �
��мчасо�о о�у�о�аної �ер��орії, �оро�а
�оря�ун�у і �о�у�� �і�носно бе��ечно�о
міс�я �ро���ання. 

Робота із внутрішньо
переміщеними особами
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Робота із внутрішньо
переміщеними особами
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Більше 100 сімей вимушених переселенців отримали від Фонду громади
Житомира пакунки з продуктовими наборами, засобами гігієни та дитячим
харчуванням.



Робота із внутрішньо
переміщеними особами

Ірина й Олександр: 
“Ми проїхали 40 блокпостів”

Ольга: “Наш будинок
розбомбили. Нам нема
куди повертатися…”
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Ж��е�і Херсон��н� Ір�на � О�е�сан�р і�
��ома �он��ам�, �і�ом 15 і 2 ро�і�, ��їха��
� Херсонс��ої об�ас�і і на �оча��у �ра�ня
�р�бу�� �о Ж��ом�ра.

“М� �о��о �а���а��ся ��ома, бо не хо�і��
�о���а�� бу��но�, ха�я�с��о. Та�о� м�
�о��я�а�� �а сусі�с���м� бу��н�ам�,
�ос�о�арі я��х ��їха�� рані�е, – ро��о�і�а
Ір�на. – Ч�ма�о ���е� нама�а��ся ��їха��
� на�о�о се�а, �о �нахо����ся �а �і���а
�і�оме�рі� �і� Чорнобаї���, а�е їм не
��а�а�ося, �он� �о�ер�а��ся”. 

По�ру��я �о�і���ося, �о �он� �роїха�� 40
б�о��ос�і�. На о�н�х б�о��ос�ах росі�с��і
о�у�ан�� їх �ро�ус�а��, �обач���� на
�ере�н�ому с��інні ����ну. На ін��х –
чо�о�і�а �а �ін�у �му�у�а�� ро��я�а��с�
або �о��о не �ро�ус�а�� а��і��у, �об
с��ор��� �ані�у � �о�оні ���е�, �о�рі
нама�а��ся е�а�у��а��ся.

О���а � Херсонс��ої об�ас�і ро��о�і�а, �о
�он� ��і�а�� � сум�о� рече�. Ба���� �ін��
е�а�у��а��ся чо�ном чере� Кахо�с��е
�о�осхо���е �о Ні�о�о�я
�ні�ро�е�ро�с��ої об�ас�і. Ко�� ба���о
�і�на�ся, �о їхн� ха�у ро�бомб���
росі�с��і о�у�ан��, � н�о�о с�а�ся інсу���,
чо�о�і� �о�ра��� �о �і�арні.

“Нам нема �у�� �о�ер�а��ся. Шу�а�
робо�у � Ж��ом�рі. Та�о� �о�рібно
��а��о�у�а�� сем�річну �он��у � ��о�у”,
– �о�і���ася с�оїм� �урбо�ам� О���а.

По�р� �ере���і ���робу�ання ��му�ені
�ересе�ен�і �р�ма���ся. На� наро� не
�а�ає �ухом. �о�ає с�� �іра � �еремо�у
У�раїн�, я�а нео�мінно нас�ане!



Підтримка постраждалих
від дій окупантів

24 лютого війна прийшла в кожен куточок України. Деякі регіони
постраждали набагато більше, ніж місто Житомир. Отож
Житомирська громада спільно з Фондом громади Житомира не
могли залишитись осторонь гуманітарної катастрофи в інших
містах України.
Протягом чотирьох місяців було передано вантажі з продуктами
харчування, засобами гігієни, медикаментами, будівельними
матеріалами та інструментом у такі міста, як Дніпро, Миколаїв,
Вінниця, Вишгород (Київська область), с. Ягідне (Чернігівська
область), с. Лопатичі (Житомирська область).

Так, 12 квітня Миколаїв рашисти лишили практично без
водопостачання, знищивши 2 мережі, що живили місто водою.

Коштом Фонду громади Житомира було придбано промислову
установку фільтрації води  (установка зворотного осмосу
AT-RO, 2.0). Вона відфільтровує всі забруднення води, має три
ступені очищення та потік води у 33 літри на хвилину. 28 квітня
установка вже прямувала до Миколаєва.

Загалом придбання установки та витратних матеріалів до неї
обійшлося в понад 470 тис. грн.

Кошти Фонду спрямовувалися також на придбання будівельних
матеріалів (55 листів фанери та 200 листів OSB для закриття
вікон у будинках в районі «Корбутівка» (м. Житомир), які
постраждали через нічне бомбардування 08.03.2022) для
постраждалих від авіаударів та руйнацій, яких завдали
окупанти. 

Декілька разів за кошти Фонду закуповували і передавали для
жителів села Ягідне (Чернігівська обл.) гідроізоляційну плівку,
паро- та гідробар’єри, цвяхи, скоби, степлери, а також мобільні
телефони і стартові пакети. Жахіття пережили мешканці цього
села під час окупації “рашистськими орками”. Ініціатива
допомоги с.Ягідне виникла, дякуючи нашому американському
колезі – Кейсі Магі (Casey Magee), з яким свого часу ми
створювали наш Фонд громади Житомира. 
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Щемкі історії 

“Якби ви знали, як я боюсь їхати
додому... Не були вдома 2 місяці. Не
знаємо, що там у нас в хаті…
Поросят наших порізали, курей
порізали. Не знаємо, що там
лишилося. Будинок вцілілий та
розбитий, але що там всередині,
нічого не знаємо. Як я боюся їхати
додому…”, – каже пані Ніна із
Ягідного. 

розповідають мешканці Ягідного,
яким довелося залишити рідні
домівки

 

“Мій племінник із дружиною і дитиною
були в тому підвалі (прим. – більше 150
людей тримали у шкільному підвалі
окупанти понад 1 місяць). То він думав,
що кожен день є останнім. Люди
помирали прямо у підвалі. По 6-8 днів не
давали людей хоронити… Один хлопець
запитав: “Чого ви сюди прийшли?” То
його зразу розстріляли”, – понад годину
ділилися своїм горем подружжя
Сидоренків.



Допомога жителям Ягідного 
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Чернігівська область
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Медичний напрямок 
Американський лікар Джуда Славковські впродовж тижня пропрацював
волонтером у Житомирській обласній лікарні
імені О. Ф. Гербачевського: спільно із нашими лікарями оперував хворих,
разом вони провели кілька операцій різної складності. Джуда засвідчує
високий рівень майстерності та професійності наших лікарів. Дякуємо
Віталію Хоменку – прогресивному лікарю, директору з невідкладної
допомоги та хірургічної роботи Житомирської обласної лікарні, який
погодився на пропозицію запросити у якості волонтера американського
колегу.

Весь тиждень Джуді допомагав наш Олексій Бржезицький, тренер та
координатор медичного напрямку у Фонд громади Житомира. Олексій був
присутнім на усіх операціях, зустрічах та навчаннях, які проводив доктор
Славковські. Власне, Олексій і ініціював приїзд американського лікаря до
Житомира.

Дякуючи Олексію Бржезицькому, Житомирська обласна
лікарня ім. О. Ф. Гербачевського отримала апарати Ілізарова, хірургічний
коагулятор Force Triad та багато іншого медичного обладнання на суму
понад 1,2 млн грн, що є значним внеском у підтримку нашої медицини та
допомогою нашим лікарям.
 

https://www.facebook.com/alex.brzhezytskyy?__cft__[0]=AZX692HO8XHEjywXt4RrTErHOJCkrn8LcwKDYFE3lLTA-HWh3azqoMNOMWJtV7Nm8knfg3Ubd9KFtpk9tOhKs6h7A67nQ10O_yWfDJmGoirLrv4rwqKtaHtlfWmd6ZvT-JL3vWHQ8yvL7Bi6mGQRS8f72aJKzR_yUoJ9e-aFGXmkrg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ZhytomyrCommunityFund/?__cft__[0]=AZX692HO8XHEjywXt4RrTErHOJCkrn8LcwKDYFE3lLTA-HWh3azqoMNOMWJtV7Nm8knfg3Ubd9KFtpk9tOhKs6h7A67nQ10O_yWfDJmGoirLrv4rwqKtaHtlfWmd6ZvT-JL3vWHQ8yvL7Bi6mGQRS8f72aJKzR_yUoJ9e-aFGXmkrg&__tn__=kK-R
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Медичний напрямок 
Ортопедично-травматологічне відділення Житомирської обласної клінічної
лікарні ім. О.Ф. Гербачевського неодноразово отримувало допомогу, придбану за
кошти Фонду громади Житомира та надану іноземними партнерами:

-2 партії апаратів зовнішньої фіксації;
-Електрохірургічний генератор (коагулятор);
-Медичні монітори;
-Медичні електричні і механічні ліжка;
-Концентратори кисневі;
-Електроди лапароскопічні;
-Лампа хірургічна;
-2 тонни витратних матеріалів та ін.
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Наша команда

Фонд громади Житомира сьогодні – це команда однодумців, які готові
інвестувати свій час, навички та вміння у допомогу військовим, вимушеним
переселенцям та постраждалим від повномасштабного вторгнення окупантів.
Зараз основний склад команди, яка задіяна щоденно офлайн, налічує 6 осіб,
але ще є багато волонтерів, людей, які готові долучатися до роботи за першим
же дзвінком. 

Війна сильно вплинула на людей, на розвиток громадянської активності,
відповідальності. За дні війни з'явилося дуже багато волонтерів.
Неодноразово чула від військових та від лікарів, що завдяки волонтерам
вдалося посилити потенціал суттєво, зокрема: дістати амуніцію, необхідне
обладнання тощо. Шана усім, хто безкорисливо, по-волонтерськи, долучився
та продовжує свою діяльність, спрямовану на перемогу України.

голова правління

Жанна Соловйова
член правління,
координатор
медичного
напрямку

Олексій Бржезицький

член правління

Олексій Хайнак

голова правління голова правліннячлен правління

Михайло Буравков
член правління

Олег Горай

фінансова
менеджерка

Інна Перегуда
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Наша команда

бухгалтерка

Віталіна
Розводовська менеджерка проєктів,

координаторка
гуманітарного

напрямку 

Вікторія Кузьменко
координатор з
організаційно-

технічного
забезпечення 

Сергій Тулес

Оксана Трокоз Ігор Ізюмов

комунікаційниця координатор із
взаємодії з

міжнародними
партнерами

Ольга Бортнікова

комунікаційниця

Наталія Свінцицька

менеджерка
проєктів
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Контакти та
банківські реквізити

Контакти

Телефон:
+38 (097) 294 37 53,
+38 (093) 641 67 31

Електронна пошта:
fondgromady.zt@gmail.com 
Сайт:
http://www.fondgromady.org.ua/

Facebook:
www.facebook.com/ZhytomyrCommunityFund 

mailto:fondgromady.zt@gmail.com
http://www.fondgromady.org.ua/
https://www.facebook.com/ZhytomyrCommunityFund/?fref=ts
http://www.facebook.com/ZhytomyrCommunityFund


ГРИВНЕВИЙ 
РАХУНОК (UAH)

 

 

БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ

Найменування отримувача: Благодійна
організація “ФОНД ГРОМАДИ ЖИТОМИРА”

Код отримувача: 38035857
Рахунок отримувача:

UA923052990000026004006406038
Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Призначення платежу: “Цільова благодійна
допомога на підтримку Територіальної

оборони Житомира”.
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БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ

Company Name ФОНД ГРОМАДИ ЖИТОМИРА БО
(ZHYTOMYR COMMUNITY FUND)

IBAN Code UA853052990000026007006408293
Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D

HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code – PBANUA2X

Correspondent banks
Account in the correspondent bank – 001-1-000080

SWIFT Code of the correspondent bank – CHASUS33
Correspondent bank – JP Morgan Chase Bank, New
York ,USA або Account in the correspondent bank –

890-0085-754
SWIFT Code of the correspondent bank – IRVT US 3N

Correspondent bank – The Bank of New York Mellon,
New York, USA

 

Д О Л А Р О В И Й
Р А Х У Н О К  ( U S D ) :
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БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ

Company Name: ФОНД ГРОМАДИ ЖИТОМИРА БО
(ZHYTOMYR COMMUNITY FUND)

IBAN Code UA183052990000026001016401479
Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D

HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Correspondent banks
Account in the correspondent bank: 400886700401
SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt

am Main, Germany або Account in the
correspondent bank: 6231605145 SWIFT Code of the

correspondent bank: CHASDEFX Correspondent
bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN,

GERMANY
 

Є В Р О В И Й
Р А Х У Н О К  ( E U R ) :
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