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ХТО МИ

Благодійний Фонд «Дихай» був заснований у квітні 2020

року партнерами юридичної фірми Sayenko Kharenko

спільно з українськими бізнесменами для підтримки

медичних закладів під час пандемії COVID-19. Однак з

початком війни, діяльність Фонду була переорієнтована на

підтримку лікарень та цивільного населення України, які

постраждали від війни. Наразі Фонд залучає всі доступні

кошти та ресурси для цього.



ЩО МИ РОБИМО

НАДІЙНИЙ 

ЛОКАЛЬНИЙ 

ПАРТНЕР 

АВТОРИТЕТНИЙ 

ЮРИДИЧНИЙ 

РАДНИК

ДОСВІДЧЕНИЙ 

ПОСЕРЕДНИК

Ми контролюємо кожен 

крок гуманітарної 

підтримки: від верифікації 

замовлення до логістики. 

Юристи та адміністративні 

співробітники Sayenko 

Kharenko працюють як 

волонтери Фонду

Експертна підтримка 

юридичної фірми Sayenko 

Kharenko, нашої 

«парасолькової» компанії, 

що об'єднує понад 100 

найкращих юристів, 

дозволяє нам 

консультувати з усіх 

юридичних питань, 

пов’язаних з наданням 

гуманітарної допомоги

Як посередник, ми усуваємо

розрив, що часто виникає

між глобальними

благодійними організаціями

та організаціями, які

працюють на місцях



СПІВЗАСНОВНИКИ

СЕРГІЙ ПОГРЕБНОЙ

Партнер Sayenko Kharenko, Голова 

Опікунської ради ГО «АПКБУ», 

співзасновник БФ «Дихай»

ЮРІЙ КРИВОШЕЯ

Президент і Керуючий партнер «Торонто-Київ», 

Президент «ТК Проперті Менеджмент», 

співзасновник та партнер KC Hospitality 

Solutions, Віце-президент Канадсько-

української торгової палати, Голова наглядової 

ради «ПромПрилад», співзасновник Yakaboo.

співзасновник БФ «Дихай»

«Благодійність почалася для нас не з настанням війни, багато хто з фірми має 

власну історію допомоги за різними напрямами. Однак війна ще більше згуртувала 

нас та нагадала, наскільки важливо підтримувати лікарні, дитячі будинки та будинки 

для літніх людей. Ми віримо, що кожен з нас може зробити свій внесок у 

покращення України та допомогти наблизити нашу перемогу».

«Неможливо переоцінити роль благодійності та допомоги, особливо в 
часи, коли в твоїй країні війна. З перших днів вторгнення ми вирішили 
переформувати нашу діяльність і зосередитися на підтримці лікарень, 
дитячих будинків та будинків для літніх людей. Це дозволило нам охопити 
більше закладів і ефективніше задовольняти їхні специфічні потреби в цей 
складний для всіх нас період. 

Ця жахлива війна та безпрецедентна криза, окрім багатьох речей, також 
підсилили величезну важливість наших людей, кожного з яких треба 
цінувати».



СПІВЗАСНОВНИКИ

«Ми набагато сильніші, коли ми діємо разом! Це особливо важливо в 

цей складний і критичний період для України. Об’єднавшись,  ми 

можемо консолідувати закупки, отримати доступ до іноземних

постачальників та ефективніше спрямовувати допомогу тим, хто її

потребує».

«Коли країні загрожує небезпека, бізнес завжди ставав на захист 

першим. Рік тому ми стикнулися з безпрецедентним викликом, і, як 

підприємці, відчули моральний обов'язок допомогти іншим людям 

впоратися з цим випробуваннями.

Я вірю, що корисність людини вимірюється не розміром її заробітку, 
а тим, скільки вона готова віддати для допомоги іншим. А ще кажуть: 
світлих людей видно в темні часи. Тобто в часи випробування. Тому 
я радий мати поруч світлих людей, в темні часи».

МИХАЙЛО ХАРЕНКО

Партнер-засновник Sayenko 

Kharenko, партнер CYFRD Frontech

Investments, співзасновник БФ 

«Дихай»

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИСЕНКО

Інвестор, засновник групи компанії 

"Укр-Китай", Meest China, акціонер 

хеджового фонду та власник заводу 

Manorm, засновник ЯнгБізнес клубу, 

член ради «СЕО клубу»;, 

співзасновник БФ «Дихай»



ЛИСТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЛІДЕРКИ

24 лютого 2022 року – дата, що назавжди змінила життя

українців. Хтось був змушений покинути домівку, аби захистити

себе та близьких, хтось пішов мужньо боронити рідну землю,

але всі ми кожного дня робимо хоча б маленьку справу для

України. Не залишився осторонь і благодійний фонд «Дихай».

Створений у квітні 2022 року партнерами Sayenko Kharenko

спільно з українськими бізнесменами у відповідь на боротьбу з

COVID-19, Фонд швидко переорієнтувався, аби ефективно

допомагати тим, хто цього потребує.

Вже з перших днів війни ми зрозуміли, що потрібно активно

включитися у наближення перемоги України. Впродовж пандемії

Фонд допомагав лікарням, тож проаналізувавши діяльність

діючих фондів, ми розширили пріоритетні напрями та додали

допомогу дитячим будинкам і будинкам для людей похилого віку.

За рік війни нам вдалося зібрати понад 1,6 млн доларів США

(майже 60 млн грн), які ми направляємо як гуманітарну допомогу

лікарням, дитячим будинкам, будинкам для літніх людей тощо.

За цей час Фонд забезпечив необхідними ліками, медичними

виробами та обладнанням медичні заклади у Вінницькій,

Дніпропетровській, Київський, Львівський, Одеської, Полтавської,

Рівненській, Сумський, Харківській, Херсонській, Хмельницькій,

Чернігівській областях.



ЛИСТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЛІДЕРКИ

Крім того, фонд успішно реалізував кілька

власних проєктів, таких як грантова

програма на покриття частини орендної

плати орендарям державного майна та

масштабна кампанія зі збору коштів

«Новорічне диво під час», що зібрала більше

ніж 5,5 мільйонів гривень.

Приємно усвідомлювати, що завдяки нашій

постійній роботі фонд є одним із 20

найбільших та найактивніших благодійних

фондів в Україні, визнаних Міністерством

охорони здоров'я України. Нещодавно ми

отримали особисту відзнаку від міністерства

за вагомі досягнення у професійній

діяльності та сумлінну працю.

Ми впевнені у нашій перемозі, проте

усвідомлюємо, що шлях до неї буде

складним. Попереду в нас багато викликів та

ми продовжимо створювати та підтримувати

проєкти, що змінюють Україну на краще!

Дякуємо усім благодійникам, які були з нами

у 2022 році! Слава Україні!

Альона Онищенко, 

Операційна лідерка Фонду



СЛОВО ДИРЕКТОРА

Найважливішим нашим досягненням стало те, що ми

стали точкою докладання зусиль для допомоги людям в

Україні практично зразу після початку війни.

Ми обʼєднали зусилля працівників нашої фірми, які

хотіли допомагати і мали для того час, бо більшість

клієнтів були настільки приголомшені, що забули про

свої юридичні питання, а також допомогу наших

міжнародних партнерів і друзів, які тоді не розуміли, куди

буде її найефективніше спрямувати.

В результаті, нам є чи пишатися, адже через наш фонд

було надано допомоги лікарням, медикам, малому

бізнесу і звичайним людям на майже 60 мільйонів

гривень, і ми були відзначені державою як один з

найбільш активних благодійних фондів, що працюють в

сфері медицини під час війни.

Назар Чернявський,

Директор Фонду



РІК У ЦИФРАХ

• Зібрано 35 423 172 + 36966910 = 72 390 082

• Витрачено 12 352 174,79

• Допомогли 15 лікарням

• 4 096 000 гривень зібрано через Fondy

• Географія благодійників

• Найбільший - 232 500 долларів та найменший внесок  - 6 гривень



РІК У ЦИФРАХ



РІК У ЦИФРАХ



РІК У ЦИФРАХ
Географія лікарень, яким фонд допоміг у 2022 році



ГРАНТОВА ПРОГРАМА

Програма грантів для покриття частини орендної плати орендарів державного майна, що 

надають суттєву особисту та/або майнову допомогу у зв’язку з військовою агресією російської 
федерації проти України 

ТОВ «Гідне житло»

З початком війни організація

безоплатно надає орендовані

приміщення, зокрема для

зберігання ліків та навчання

медичного персоналу.

Дитяча Громадська Організація «Дитячий 

Центр «Мауглі»

У зв’язку з військовою агресією російської федерації 

проти України організація змогла налагодити 

волонтерську діяльність по забезпеченню 550 сімей 

ВПО з немовлятами дитячим харчуванням, засобами 

гігієни, теплими речами, іграшками, побутовою 

технікою та іншим. Приміщення дитячого центру 

використовуються не тільки, як склад гуманітарної 

допомоги, а й як «Пункт незламності», куди приходять 

діти і мають можливість у теплі і при освітлені робити 

уроки та гратись. Також діє RC (reception center) який 

надає допомогу сім’ям ВПО у процесі евакуації 

з постраждалих регіонів.

656 703,79 грн 656 703,79 грн 



НОВОРІЧНЕ ДИВО ПІД ЧАС ВІЙНИ

спільна благодійна акція Фонду та Sayenko Kharenko, направлена на підтримку проєктів

«Світло дітям» та «Огорни теплом»

«Світло Дітям»

Мета проєкту - забезпечити

дітей базовими речами при

відключеннях світла:

ліхтариками, павербанками,

світловідбивачами на одяг

тощо. Тим родинам, в кого

ситуація більш критична -

надати акумулятори чи

генератори для постійного

забезпечення

електроенергією.

Проєкт реалізовується

спільно з благодійним

фондом «Діти Героїв»

«Огорни теплом»

Мета проєкту - придбати

людям похилого віку

індивідуальний зимовий

комплект речей: жилетку та

капці на овчині,

шерстяні/ангорові шкарпетки,

ковдру чи шерстяний плед.

Проєкт реалізовується

спільно з благодійним

фондом Let’s Help.



НОВОРІЧНЕ ДИВО ПІД ЧАС ВІЙНИ

Підсумки



ВИЗНАННЯ

подяка від Міністерства охорони здоров’я

України

висока оцінка в категорії «Найкраща ESG 

ініціатива» на The Lawyer European Awards 

2022

один із 20 найбільших та найактивніших

фондів, що діють в Україні



Війна змінила багато речей, але наші цінності залишилися
незмінними. Ми пристосували наші напрями діяльності до умов
війни, але продовжуємо надавати підтримку кожен день.

Ми постійно шукаємо можливості допомогти лікарням, дитячим 
будинкам та будинкам для літніх людей. 

Ми також розширюємо наші партнерські мережі та проєкти. 
Так, вже весною ми плануємо запустити спільно з ТОВ «Гідне 
житло» новий проєкт, що дозволить забезпечити безоплатним 
тимчасовим помешканням понад 250 жителів України, які були 
позбавленими житла внаслідок війни.

Сподіваємося на Вашу підтримку у 2023 році! Разом ми
набагато сильніші! 

ЩО ДАЛІ?


	Slide 1
	Slide 2: ЗМІСТ
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7: ЛИСТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЛІДЕРКИ
	Slide 8: ЛИСТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЛІДЕРКИ
	Slide 9: СЛОВО ДИРЕКТОРА
	Slide 10: РІК У ЦИФРАХ
	Slide 11: РІК У ЦИФРАХ
	Slide 12: РІК У ЦИФРАХ
	Slide 13: РІК У ЦИФРАХ
	Slide 14: ГРАНТОВА ПРОГРАМА
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18

