
1



1

Зміст
Вступ. Про місію Фонду 

Рінат Ахметов – Порятунок життів  
Боротьба з COVID-19 в Україні 
200 швидких для України 
Адресна допомога 

 
Рінат Ахметов – Дітям 

Рінат Ахметов – Допоможемо 

Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова

Impact Study. Дослідження соціальної цінності 

«Голоси Мирних». Музей Фонду Ріната Ахметова 

Соціологічні дослідження

Онлайн-проєкти 

Реалізовані проєкти 

2

10
14
24
34

38

76

80

96

104

112

116

134



32

Вступ

сила допомоги 
однієї людини

«Якою є моя філософія благодійності? 
Благодійність – це вміння почути чужий біль. 
Благодійність – це вміння розділяти чужий біль. 
Благодійність – це системна боротьба  
з системними проблемами. 
Благодійність – це націленість на результат. 
Благодійність – це відкритість. Я знаю, що 
благодійністю я буду займатися завжди». 

Рінат Ахметов
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Вступ 

Влітку 2020 року Фонду Ріната Ахметова виповнилося 15 років. 

Історія Фонду – це долі мільйонів людей, яким Рінат Ахметов 
допоміг вижити, одужати, врятуватися. 

Це 10 000 дітей з інтернатів, які знайшли сім’ї. 

Це 3,5 мільйона жителів Донбасу, які отримали підтримку  
в найстрашніші хвилини свого життя. За час роботи  
Фонд допоміг вижити 5 мільйонам людей. 

Фонд допомагав і продовжує допомагати не лише конкретним 
людям. Він вирішує системні проблеми країни, актуальні для 
мільйонів українців. 

Масштаб наданої допомоги зробив Фонд Ріната Ахметова 
найбільшою приватною благодійною ініціативою в Україні. 

Але набагато важливішою за вагомі цифри була надія, яка 
приходила до людей разом із допомогою. Турбота, яку 
відчувала кожна людина, котра потрапила в біду, і віра,  
що допомагала жити. 

Історії цих людей і є історія Фонду.

сила допомоги 
однієї людини

Вступ 

Читати більше 
про Фонд Ріната Ахметова
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2010

програми 
«Сучасна культура» (2010–2015), 
програма «Мала батьківщина» (2010–2014)
проєкти 
«ІдеяІмпульсІнновація»(2010–2015), 
«Вуличний пес» (2010–2014), 
«Підтримка онкодиспансерів Західної України», 
«Допомога госпіталю для ветеранів» 
(2009–2010) 

програма 
«Рак виліковний» (2011–2015) 

проєкти 
«Цифрові медіа в університетах» (2011–2015), 

«Сім’я для дитини» (2011–2015), 
E-Health (2011–2015) 

2011

проєкти 
«Мобільна жіноча консультація» 
(2012–2015), 
«Динамічний музей» 

2012

проєкт 
«Технології профілактики 

соціального сирітства» (2013– 2015) 

2013

програма 
Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова,
проєкти 
«Продуктова допомога населенню» 
«Евакуація» та «Розселення» (2014–2015), 
«Психологічна допомога дітям» 

2014

проєкти 
«Рінат Ахметов – Дітям. Ліки дітям», 

«Рінат Ахметов – Дітям. 
Мирне літо», 

«Допомогти вижити»

2015

проєкти 
«Наставництво», 
«Рінат Ахметов – Дітям. 
Реабілітація поранених дітей» 

2016

проєкт 
«Рінат Ахметов – Дітям. 

Здорове серце»

2017

проєкт 
«Рінат Ахметов – Дітям. 
Тепер я чую»,
«Рінат Ахметов – Дітям. 
Твоя суперсила»,
 фотокнига «Донбас і Мирні» 

2018

10 000 дітей 
влаштовані в сім'ї

Програма
«Рінат Ахметов – Дітям. 
Сирітству – ні!допоміг 3 500 000 мирних жителів 

Донбасу, видано майже
12 500 000 продуктових наборів, у тому
числі близько 900 000 дитячих

Програма
Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова

за останні шість років 
близько 50 000 осіб 
отримали допомогу

Програма
«Адресна допомога»

понад 4300 путівок на літній 
відпочинок з психологічною 
реабілітацією отримали діти Донбасу

Проєкт
«Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо»

вперше відбулася в 2001 році. Тільки 
за останні шість років близько  
700 тисяч дітей отримали подарунки 
та привітання в рамках Акції

Новорічна Акція
«Рінат Ахметов – Дітям»

проєкт 
«200 швидких для України», 

виставка 
«Донбас і Мирні» в Європарламенті, 

презентація фотокниги в Лондоні

2019

програма 
«Рінат Ахметов – Порятунок життів» 
проєкт 
«Боротьба з COVID-19 в Україні» 

2020

проєкти 
«Голоси Мирних,  

Музей Фонду Ріната Ахметова»,
«Психологічна допомога» 

2021

Фонд Ріната Ахметова 
був заснований 

15 липня 2005 року
2005

програма 
«Адресна допомога» 

2006

програма 
«Розвиток освіти» (2007–2014)

проєкт 
«Зупинимо туберкульоз 

в Донецькій області» (2007–2015) 

2007

програма 
«Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» 
проєкт 
«Зупинимо туберкульоз в Україні» 
(2008–2014) 

2008

портал 
«Рінат Ахметов – Дітям. 

Сирітству – ні!»

2009
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Програма 
«Рінат Ахметов –  

Порятунок життів»

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЄКТИ  
З РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ

200 швидких для України» 

«Боротьба з COVID-19 в Україні» 

Адресна допомога

Основні напрями  
діяльності Фонду Ріната Ахметова

Програма «Гуманітарний 
Штаб Ріната Ахметова»

ДОПОМОГА МИРНИМ 
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАСУ

Програма 
«Рінат Ахметов – 

Допоможемо» 

«Голоси Мирних»  
Музей Фонду Ріната Ахметова

Онлайн-проєкти 

Серіал «Діджитал-фізкультура  
для школярів за участю  

зірок спорту» 

Серіал «COVID-19: що потрібно  
знати про роботу апаратів  
штучної вентиляції легень» 

Серіал «Карантин: онлайн-сервіси 
для вчителів» 

Вебінари для лікарів, які працюють  
з апаратами ШВЛ

Програма 
«Рінат Ахметов – Дітям»

ДОПОМОГА ДІТЯМ,  
ЯКІ ПОТРАПИЛИ У СКЛАДНІ 

ЖИТТЄВІ СИТУАЦІЇ

Рінат Ахметов – Дітям.  
Здорове серце 

Рінат Ахметов – Дітям. 
Тепер я чую 

Рінат Ахметов – Дітям. 
Ліки дітям 

Рінат Ахметов – Дітям. 
Реабілітація поранених дітей 

Рінат Ахметов – Дітям. 
Мирне літо 

Рінат Ахметов – Дітям. 
Сирітству – ні! 

Рінат Ахметов – Дітям. 
Твоя суперсила 

Новорічна акція 
«Рінат Ахметов – Дітям»

Онлайн-проєкти 

«Спілкування без бар’єрів»  
Відеоблог Анастасії Чалої 

«Блог прийомної мами» 
 

Відеопроєкт Наталії Івко 

«Запитай у тата».  
Відеоблог Максима Сікори 

Вебінари для лікарів,  
які працюють з апаратами ШВЛ



Рінат Ахметов – 
Порятунок життів

Боротьба з COVID-19 в Україні 

200 швидких для України 

Адресна допомога

14

24

34
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Рінат Ахметов – Порятунок життів 

Рінат Ахметов – 
Порятунок життів 
Протягом усієї своєї діяльності Фонд Ріната Ахметова приділяв 
особливу увагу вирішенню проблем охорони здоров’я. За 
15 років роботи Фонд реалізував безліч проєктів підтримки 
та розвитку медицини. У 2019 році проєкти у сфері охорони 
здоров’я були  сфокусовані в окремому напрямі.

Так з’явилася програма «Рінат Ахметов – Порятунок життів», 
спрямована на підвищення якості надання медичної 
допомоги в країні. Ці проєкти національного масштабу 
докорінно змінили ситуацію, задали тренд на впровадження 
європейських стандартів у державну систему охорони 
здоров’я України.

Техніка та обладнання, подаровані лікарям, допоможуть 
надавати високотехнологічну допомогу пацієнтам упродовж 
багатьох років.
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Боротьба з COVID-19 в Україні

Боротьба з COVID-19 
в Україні

Читати більше 
про проєкт «Боротьба  
з COVID-19 в Україні»

Ювілейний для Фонду рік проходить під знаком 
боротьби з коронавірусом. Рінат Ахметов першим 
прийшов на допомогу країні. Ще в лютому 2020 
року, задовго до початку карантину, він об’єднав 
ресурси благодійного Фонду, ФК «Шахтар», 
компаній ДТЕК, Метінвест, інших бізнесів групи 
SCM для допомоги Україні та виділив бідьше  
300 мільйонів гривень на боротьбу з епідемією.

Для системної допомоги державним лікарням 
в рамках програми «Рінат Ахметов – Порятунок 
життів» створено проєкт «Боротьба з COVID-19 
в Україні». Фонд спільно з бізнесами групи 
SCM закуповує і передає українським медикам 
найнеобхідніше – від засобів індивідуального 
захисту до складного медичного обладнання, від 
тест-систем для виявлення вірусу до спецодягу.

Але головна медична потреба – апарати штучної 
вентиляції легень. Тому Фонд придбав і передає 
українським медикам понад 200 сучасних апаратів 
штучної вентиляції легень.
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Боротьба з COVID-19 в Україні

«Коронавірус – це біда, з якою 
сучасний світ стикнувся в такому 
масштабі, напевно, вперше.
Я абсолютно переконаний, що в цій 
ситуації кожен повинен подумати, 
чим конкретно він може допомогти 
Україні та українцям. Ми не будемо 
стояти осторонь – ми допомагали, 
допомагаємо і будемо допомагати.
У співпраці з МОЗ ми зробимо все,  
щоб не допустити епідемії 
коронавірусу в містах нашої 
присутності та по всій країні.
Лише об’єднавши наші зусилля перед 
небезпекою, ми зможемо зробити 
так, щоб Україна впоралася з усіма 
викликами, які перед нею стоять».

Рінат Ахметов
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Боротьба з COVID-19 в Україні

Лікар Слов’янської обласної дитячої 
лікарні Володимир Буря працює 
реаніматологом 25 років.
За цей час бачив різне, але 
останні роки стали справжнім 
випробуванням – спершу війною, 
потім ще й коронавірусом.
З початком пандемії кількість 
пацієнтів значно зросла. Багатьом 
потрібна штучна вентиляція легень. 
До недавнього часу на всю лікарню 
був лише один апарат ШВЛ. 
Справжній раритет, випущений 40 
років тому! Коли його вмикали, чула 
вся лікарня, а тепер його спишуть. 
Тому що тут з’явився новий, 
сучасний апарат.
Це допомога лікарям від Фонду 
Ріната Ахметова.

Добре, що є такі Фонди, 
які допомагають людям. 
Величезне спасибі за цей 
апарат ШВЛ».

Володимир Буря
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Боротьба з COVID-19 в Україні

гривень виділено  
на допомогу системі  
охорони здоров’я

Майже  
310 млн

сучасних апаратів 
ШВЛ закуплено Фондом  
і бізнесами групи SCM  
для опорних
державних лікарень

207

експрес-тестів передали 
лікарям Фонд і бізнеси  
групи SCM

337 800

Проєкт «Боротьба з COVID-19 
в Україні» в цифрах*

* Допомога надана Фондом Ріната Ахметова, ФК «Шахтар» і бізнесами групи SCM.

одиниць засобів 
індивідуального захисту  
і витратних матеріалів

200 000

одиниці лабораторного обладнання, 
враховуючи аналізатори, тест-системи ПЛР, 
бокс біобезпеки тощо

22

Медики отримали 

ліжко-місць забезпечені  
доступом до кисню

633

тонн кисню поставлено в опорні 
лікарні України

549

комплектів медичного одягу зшили  
на спецзамовлення Фонду для лікарів, 
залучених до боротьби з коронавірусом

1 500

Більше
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«В Україні аналогічних 
апаратів ШВЛ вкрай мало,  
а можливо, навіть немає.  
У своїй практиці я не зустрічав 
настільки компактних апаратів 
такого великого діапазону 
роботи».

Андрій Подліннов, 
сервісний інженер

«Апарати ШВЛ від Фонду Ріната 
Ахметова є апаратами високого класу 
і дають можливість забезпечувати 
штучну вентиляцію легень за сучасними 
протоколами».

Сергій Дубров, 
головний анестезіолог України «Завдяки таким людям,  

як Рінат Ахметов, ми цей  
вірус переможемо».

В’ячеслав Грушка, 
головний лікар Чугуївської 

центральної районної лікарні

«Ці апарати ШВЛ відповідають  
вимогам часу. Фактично це комп’ютери,  
які допомагають лікареві дати  
правильний режим вентиляції легень 
хворого».

Надія Шейченко, 
головна лікарка 

Костянтинівської інфекційної лікарні

Медики 
про проєкт «Апарат ШВЛ може стати 

незамінним, коли йдеться про 
порятунок життя пацієнтів у 
важкому стані». 

Ліана Дьяченко, 
лікарка Слов’янської 

центральної районної лікарні

«Отримання сучасних апаратів 
ШВЛ високого класу допоможе 
нашим медикам вирішити багато 
проблем, підвищити ефективність 
лікування та боротьби з цією 
хворобою».

Ірина Пирогова, 
директорка Харківського обласного 
клінічного диспансеру радіаційного 

захисту населення
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200 швидких для України

200 швидких 
для України

«Дякую Вам за успішну реалізацію першого 
в історії нашої країни благодійного проєкту – 
передачі 200 сучасних автомобілів швидкої 
медичної допомоги медустановам  
і об’єднаним територіальним громадам.
Цей унікальний масштабний соціальний 
проєкт пройшов на високому професійному 
рівні, з відкритим серцем і щирою душею. 
Адже життя і здоров’я людей – найцінніше. 
Життя і здоров’я дітей – безцінне».

 Володимир Зеленський, 
Президент України

«200 швидких для України» – найбільший 
приватний благодійний проєкт у сфері невідкладної 
медицини за всі роки незалежності країни. Він 
стартував за особистим рішенням Ріната Ахметова 
26 червня 2019 року. Державним медустановам 
у всіх регіонах країни передано 200 обладнаних 
спецавтомобілів трьох типів: машини для екстреної 
допомоги дорослим пацієнтам, машини реанімації 
новонароджених і швидкі-позашляховики, які 
призначені для роботи в гірській місцевості та 
віддалених населених пунктах. У багатьох ОТГ 
медики вперше отримали техніку такого високого 
класу. Проєкт значно поліпшив якість надання 
екстреної допомоги і вивів її на новий рівень.

дозволяють лікарям 
рятувати понад 1 млн осіб 
щороку

спецавтомобілів 
200
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200 швидких для України

Едуард Чугай – звичайний лікар 
первинної ланки. Працює  
в амбулаторії села Кам’янка 
Луганської області.
Уже 24 роки рятує життя і здоров’я 
односельчан і жителів навколишніх 
сіл. Сільська медицина має свою 
специфіку: великі відстані, низька 
щільність населення. І бездоріжжя.
Дістатися до пацієнтів часом буває 
дуже непросто.
Але для Едуарда і його колег ця 
проблема більше не є актуальною. 
Тепер лікарі виїжджають до хворих 
на медичному позашляховику Toyota 
Land Cruiser.

Каменська амбулаторія поповнила 
автопарк позашляховиком в рамках 
проєкту «200 швидких для України».

«Ви створили для мене 
можливість відчути себе 
людиною. Ви створили 
можливість користуватися 
сучасним автомобілем, про  
що я не міг мріяти навіть  
у найсолодших снах». 

 Едуард Чугай
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200 швидких для України

Тетяна Будинська рятує життя дітей. 
Вона – завідуюча анестезіологічного 
відділення інтенсивної терапії 
Полтавської обласної дитячої 
клінічної лікарні. Медустанова 
отримала від Фонду Ріната Ахметова 
неонатальний автомобіль, який 
неодноразово допоміг лікарям 
зберегти здоров’я найменшим 
українцям.

«Один із останніх випадків трапився 
у Пирятинській лікарні.
Там на 36-му тижні вагітності 
народився хлопчик. Пологи були 
складні, стан малюка поганий, 
він насилу міг дихати, а апарат 
штучної вентиляції легень, який був 
у лікарні, вийшов з ладу.
Тому приїхали ми. Екстрено 
перенесли дитину до машини, 
почали інтенсивну терапію, 
стабілізували гемодинаміку, 
підключили до системи штучної 
вентиляції легень і повезли до 
Полтави. В дорозі були чотири 
години, весь цей час хлопчик дихав 
завдяки обладнанню автомобіля. 
Доставили успішно – загроза життю 
минула».

Тетяна Будинська
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200 швидких для України

У лікарів є свої прикмети. Вони 
рідко про них розповідають – 
для цього потрібен особливий 
привід. Для завідуючої 
Олександрійської підстанції 
екстреної медичної допомоги 
Ольги Кочерги таким приводом 
став новий спецавтомобіль типу 
B, подарований медикам Фондом 
Ріната Ахметова.
За її словами, персонал 
медустанови вважає нову машину 
щасливою. Тому що перший виклик, 
на який виїхав цей автомобіль, 
надійшов із церкви.

Більше 
інформації  
про проєкт

«Працівниці храму стало  
зле, виїхали оперативно  
і допомогли їй. Такий виклик –  
дуже хороший знак».

Ольга Кочерга
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медичних 
позашляховики

64

неонатальних 
автомобілі, 
обладнаних 
апаратами ШВЛ

22

«реанімацій 
на колесах»

114

«200 швидких 
для України»

людей

Більше 
420 тисяч 
отримали допомогу завдяки 
проєкту «200 швидких  
для України»
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Адресна допомога 

Адресна 
допомога 

«Адресна допомога» – найперша програма Фонду 
Ріната Ахметова. Вона почала свою роботу в 2006 
році, була спрямована на підтримку людей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах і 
потребували невідкладної допомоги на лікування. 
В основі програми – принцип, закладений Рінатом 
Ахметовим – допомогти тут і зараз. 
«Адресна допомога» стала основою особистої 
благодійності Ріната Ахметова. З цієї програми 
«виросло» безліч напрямків діяльності Фонду, 
які стали окремими проєктами і тепер входять у 
програми «Рінат Ахметов – Порятунок життів» і 
«Рінат Ахметов – Дітям». 

Більше 
інформації 
про проєкт

отримали адресну допомогу 
Фонду Ріната Ахметова 

людей 
50 000
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Адресна допомога 

Миколі Нижніковському було  
11 років, коли він разом із трьома 
іншими хлопчиками підірвався 
на невідомому снаряді в селищі 
Володарське під Маріуполем. 
Жителі навколишніх будинків 
розповідали, що поранений Коля 
підповз до бордюру, підняв свою 
відірвану стопу і спробував зібрати 
свою ногу. 
Хірурги ампутували Колі обидві 
ноги і праве передпліччя. Він 
отримав важку черепно-мозкову 
травму, осколок вибив ліве око. 
Його трирічний братик Даня до 
лікарні не доїхав. Фонд Ріната 
Ахметова допомагав забезпечувати 
дитину необхідними антибіотиками 
і протимікробними препаратами. 
Зараз Миколі 16 років. Страшна 
трагедія не зламала його. Хлопець 
займається плаванням. За три 
з половиною роки завоював 14 
золотих, 4 срібні та 3 бронзові медалі 
на різних змаганнях. 
Сьогодні його мрія – стати чемпіоном 
Паралімпіади. 
30 липня 2020 року Микола 
переплив Дніпро і встановив рекорд 
України.



Рінат Ахметов – 
Дітям
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Рінат Ахметов – Дітям. Реабілітація поранених дітей 
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54
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Рінат Ахметов – Дітям 

Рінат Ахметов – Дітям 

Допомога дітям завжди була пріоритетом  
для Ріната Ахметова, особливо коли мова  
йде про порятунок життя дитини. 
Це робота з профілактики соціального 
сирітства, це медикаменти для важкохворих 
дітей, продуктові набори; психологічна і 
фізична реабілітація хлопчиків і дівчаток, 
які живуть в зоні збройного конфлікту; 
інноваційні імпланти для дітей з вадами 
серця і проблемами слуху; проведення 
складних операцій; проєкти, які допомагають 
підліткам з інтернатів підготуватися до 
самостійного життя.

Більше 
інформації 
про програму

отримали допомогу  
в рамках програми  
«Рінат Ахметов - Дітям» 

дітей 
500 000

«Ми всі ненавидимо 
бідність, страждання, 
нещастя, але не у всіх є 
можливість з ними боротися. 
Ми таку можливість маємо! 
Спільно ми, дорослі люди, 
повинні вибудувати таку 
систему, яка б виключала 
дитячі страждання». 

Рінат Ахметов
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Рінат Ахметов – Дітям. Здорове серце 

Фонд Ріната Ахметова допомагає 
дітям із діагнозом «порок серця» 
з 2013 року. У 2017 році для 
системної боротьби з недугою 
був започаткований проєкт «Рінат 
Ахметов – Дітям. Здорове серце». 
В його рамках дітям проводять 
корекційні операції із закриття 
пороку спеціальним імплантом 
– оклюдером у провідних 
кардіоклініках країни: 
– Національному інституті серцево-
судинної хірургії ім. Амосова, 
– Національній дитячій 
спеціалізованій лікарні «Охматдит», 
– Інституті серця Міністерства 
охорони здоров’я України. 

Рінат Ахметов – Дітям.  
Здорове серце 

Більше 
інформації 
про проєкт

проведено дітям 
за роки роботи Фонду

операцій 
125
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Рінат Ахметов – Дітям. Здорове серце 

Рома Набока з селища Комишуваха 
Луганської області народився  
30 грудня, прямо перед новим, 
2014 роком. Через кілька днів мама 
хлопчика Олена взяла немовля, ще 
трьох дітей та спустилася в льох – 
селище безперервно обстрілювали. 
Там родина прожила практично 
два місяці. Коли збройний конфлікт 
на Донбасі почав стихати, у 
матері з’явився новий привід для 
хвилювань.

«Ми звернули увагу на те, що на щоках сина 
ніколи немає рум’янцю», – розповідає мама 
дитини. Після обстеження лікарі поставили 
страшний діагноз: вроджена вада серця. 
Малюк потребував термінової операції. 
Ромі допоміг Фонд Ріната Ахметова. 
Він став першим учасником проєкту «Рінат 
Ахметов – Дітям. Здорове серце». 
1 лютого 2017 року в Центрі кардіології і 
кардіохірургії хлопчикові встановили імплант, 
який закрив дірочку в серці та зробив його 
повністю здоровим. 
«Ми безмежно вдячні за те, що ви миттєво 
відгукнулися і допомогли врятувати життя 
нашого синочка Романа. У нього, нарешті, 
з’явився рум’янець на щічках. Дякую за 
врятоване маленьке сердечко нашого  
синочка», – сказала Олена Набока.
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Рінат Ахметов – Дітям. Тепер я чую 

Фонд Ріната Ахметова допомагає 
дітям з вадами слуху з 2007 року. 
Системною та масштабною ця 
допомога стала в 2018 році, коли 
стартував проєкт «Рінат Ахметов –  
Дітям. Тепер я чую». Фонд видає 
малюкам високочутливі слухові 
апарати, завдяки яким відкривається 
можливість вчитися і розвиватися 
так само, як діти, які добре чують.

Рінат Ахметов – Дітям.  
Тепер я чую 

Більше 
інформації 
про проєкт

було видано дітям  
з проблемами слуху

високочутливих 
слухових апаратів 

200
Більше
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Рінат Ахметов – Дітям. Тепер я чую 

Дмитрику Лакею із Запоріжжя три 
роки. Хлопчик швидко зростав і 
добре розвивався – через пів року 
від народження навчився самостійно 
сидіти, а ще через шість місяців 
почав ходити. Батьків турбувало 
тільки одне: хлопчик завжди мовчав. 

Дмитрика довго водили по лікарях, 
поки не поставили правильний 
діагноз – туговухість четвертого 
ступеня. Щоб малюк міг почути 
навколишній світ і голоси батьків, 
йому необхідно було встановити 
сучасні слухові апарати. У сім’ї не 
було на це коштів, але дитині допоміг 
Фонд

«Величезне спасибі Фонду за 
проєкт «Рінат Ахметов – Дітям. 
Тепер я чую». Нашому синові 
видали два високочутливих 
апарати, він тепер буде 
спілкуватися зі світом  
і нормально розвиватися». 

Катерина Лакей,  
мама хлопчика
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Рінат Ахметов – Дітям. Ліки дітям 

Унікальний для України проєкт 
«Ліки дітям» було розпочато 
Фондом Ріната Ахметова в 
2015 році, коли тяжкохворі 
діти Донбасу через збройний 
конфлікт втратили можливість 
отримувати життєво важливі ліки. 
Препарати доставлялися в аптеки 
прифронтових населених пунктів 
на підконтрольній території.

Рінат Ахметов – Дітям.  
Ліки дітям 

Більше 
інформації 
про проєкт

отримали допомогу за проєктом 
«Рінат Ахметов – Дітям. Ліки дітям». 
Їм було видано понад 4,4 тисячі 
наборів медикаментів: інсуліну, 
тест-смужок, протисудомних і 
протиастматичних препаратів.

дитини 
1344
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Рінат Ахметов – Дітям. Ліки дітям 

Наталія Поліщук з чоловіком і двома 
дітьми живе в Донецьку. Її молодший 
син в перші роки життя пережив 
кілька операцій на діафрагмі та 
серці. Став одужувати, але потім 
почав задихатися ночами. Лікарі 
діагностували бронхіальну астму 
та попередили, що ліки необхідно 
приймати щодня. Все життя. Коли 
на Донбасі почався збройний 
конфлікт, дістати медикаменти було 
нереально. Наталя була в розпачі, 
дивлячись на страждання дитини. 
Жінка регулярно стала виїжджати 
на підконтрольну територію в 
Маріуполь, де її чекали таблетки 
для Артема, які закуповував Фонд 
Ріната Ахметова. Ці ліки зберегли 
хлопчикові життя.

«Дуже вдячні Рінату 
Леонідовичу за те, що 
допомагає жителям свого 
рідного Донецька».

Наталія Поліщук
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Рінат Ахметов – Дітям. Реабілітація поранених дітей 

На Донбасі 220 тисяч дітей щодня 
наражаються на смертельну 
небезпеку через снаряди, що не 
розірвалися. 
З початку збройного конфлікту 
поранення отримали понад  
260 дітей. Вони потребують 
лікування і реабілітації, без якої ні 
фізично, ні психологічно відновитися 
неможливо. 
Фонд Ріната Ахметова – єдиний 
в Україні системно займається 
реабілітацією поранених дітей 
Донбасу.

Рінат Ахметов – Дітям.  
Реабілітація 
поранених дітей 

Більше 
інформації 
про проєкт

які отримали важкі поранення 
внаслідок бойових дій на 
Донбасі, проведено в рамках 
проєкту «Рінат Ахметов – Дітям. 
Реабілітація поранених дітей».

курсів 
відновлювального 
лікування для дітей,

139
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Рінат Ахметов – Дітям. Реабілітація поранених дітей 

Тамарі Романенко шість років. 
Три роки тому, в липні 2017-го, під 
час артобстрілу Мар’їнки дівчинку 
поранило. Осколок снаряда влучив 
у живіт і лише дивом не зачепив 
внутрішні органи. Рани з часом 
зажили. Але після поранення вона 
зовсім перестала розмовляти і 
посміхатися. Повернути дівчинці 
посмішку допоміг проєкт «Рінат 
Ахметов – Дітям. Реабілітація 
поранених дітей». Тамара кілька 
разів їздила оздоровлюватися в 
найкращі санаторії України. Заняття 
за індивідуальною програмою 
реабілітації дали хороші результати.

«Навіть після першого 
виїзду в санаторій наша 
дівчинка перестала 
боятися людей. А коли 
повернулася додому, 
знову стала розмовляти!»  

Любов В’язова, 
бабуся Тамари
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Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо 

Проєкт «Рінат Ахметов – Дітям. 
Мирне літо» стартував у 2015 
році, коли стало ясно, що діти, які 
живуть пліч-о-пліч зі збройними 
діями, потребують психологічної 
реабілітації. 
Мета проєкту – звільнити дітей 
від переживань, щоб отриманий 
стрес не привів їх в майбутньому 
до неврозів і психосоматичних 
захворювань.

Рінат Ахметов – Дітям.  
Мирне літо 

Більше 
інформації 
про проєкт

на літній відпочинок  
з психологічною реабілітацією 
отримали діти Донбасу

путівок 

4389
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Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо 

Сашко Пронарович живе  
в Новолуганському. Його дитинство 
проходить під акомпанемент вибухів 
і пострілів. Одного разу кулі літали 
прямо над головою хлопчика – 
озброєні люди збивали безпілотник. 

Згодом будь-який голосний звук 
став приводити майже до судомного 
стану. Зцілити душу дитини 
допомогли психологи і спілкування 
з дітьми, які пройшли через ті ж 
проблеми, що і Сашко. Він переміг 
замкнутість і знову радіє дитинству.

«Дякую Рінату 
Леонідовичу за те, що 
допоміг синові впоратися 
з «травмою війни»  
і позбутися страхів». 

 Марина Пронарович, 
мама хлопчика
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Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні! 

Програма «Рінат Ахметов – Дітям. 
Сирітству – ні!» розпочала свою 
роботу в 2008 році. 
В рамках програми більше десяти 
років працює портал національного 
усиновлення «Сирітству – ні!» 
Програма – лідер національного 
усиновлення. Завдяки їй щороку 
близько тисячі дітей знаходять сім’ї. 
Протягом усіх років роботи сутність 
програми залишається незмінною – 
допомогти дітям знайти щастя  
в родині. 
А також показати, що прийомне 
батьківство – це відповідальний, але 
посильний крок.

Рінат Ахметов – Дітям.  
Сирітству – ні! 

Більше 
інформації 
про проєкт

знайшли батьків завдяки  
порталу «Рінат Ахметов – Дітям. 
Сирітству – ні!»

дітей 
10 000 
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Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні! 

Олена та Віктор Подолець – актори 
лялькового театру в Рівному. Після 
весілля мріяли про дітей, але  
з медичних причин стати батьками 
не вийшло. 
Олена постійно читала на 
порталі «Сирітству – ні!» Фонду 
Ріната Ахметова щасливі історії 
усиновлення та одного разу 
запропонувала чоловікові: «Може, 
усиновимо дитину?» А той ніби чекав 
запитання, відразу відповів: «Давай!» 
Сьогодні в будинку сім’ї Подолець 
чути дзвінкий дитячий сміх. Тут 
одразу двоє хлопців: п’ятирічний 
Антон і трирічний Тимофій. 
Хлопчики – рідні брати, їх залишили 
в пологовому будинку. 
– Я дійсно сумнівалася, що зможу 
полюбити чужу дитину, а тепер  
у нас вже двоє усиновлених діток,  
і я навіть забуваю, що не я їх 
народила, – говорить щаслива мама. 

«Кожна дитина повинна жити 
в сім’ї – ось наша мета. Я хочу 
сказати дякую всім усиновителям, 
опікунам, 
прийомним батькам, батькам-
вихователям, партнерам і команді 
порталу «Сирітству – ні!», які 
наближають нас до цієї мети. 
Дякую кожному, хто відкрив своє 
серце для дитини». 

Рінат Ахметов
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Рінат Ахметов – Дітям. Твоя суперсила 

Проєкт «Рінат Ахметов – Дітям. 
Твоя суперсила» – це серія 
мотиваційних зустрічей відомих 
і успішних людей з вихованцями 
інтернатів. Мета проєкту – допомогти 
дітям з особливими потребами 
та позбавленим батьківського 
тепла розкрити в собі таланти, 
стати успішними і щасливими. 
Амбасадори Фонду – зірки 
телеканалу «Україна», а також 
відомі письменники і артисти 
своїм прикладом показують, 
що досягти поставленої мети – 
реально. Учасники проєкту також 
отримують мотиваційні подарунки, 
які допомагають їм зробити перший 
крок до мрії.

Рінат Ахметов – Дітям. 
Твоя суперсила 

Більше 
інформації 
про проєкт

з інтернатів взяли участь  
у мотиваційних зустрічах

дітей 
1065
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Рінат Ахметов – Дітям. Твоя суперсила 

Максиму Півню 11 років. 
З родичів у нього тільки тато і три 
сестри. Через складні сімейні 
обставини він знаходиться в 
Лиманській школі-інтернаті № 34. 
Хлопчик мріє стати пожежником. 
Перетворити мрію на мету  
Максиму допомагає проєкт  
«Рінат Ахметов – Дітям. Твоя 
суперсила». Хлопчик вже зміг відчути 
себе справжнім вогнеборцем –  
Фонд організував для нього 
екскурсію в діючу пожежну частину. 
Максим зізнається, що після цього 
вже точно знає, що присвятить своє 
життя порятунку людей з пожеж. 
А керівництво пожежної частини 
пообіцяло притримати для хлопця 
місце.
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Новорічна Акція «Рінат Ахметов – Дітям» 

16 листопада 2001 року Рінат Ахметов 
і його друг, відомий композитор  
Ігор Крутий вперше зустрілися 
з дітьми з інтернатів та дитячих 
будинків. З тих пір традиція добра 
й особистої участі в житті дітей не 
припинялася, перетворившись на 
Акцію «Рінат Ахметов – Дітям».  
З кожним роком Акція ставала дедалі 
масштабнішою і яскравішою. Рінат 
Ахметов особисто або співробітники 
Фонду від його імені вітали дітей 
з дитячих будинків, інтернатів, 
дитячих будинків сімейного типу 
та прийомних сімей з новорічними 
святами, дарували подарунки, віру 
в диво та можливість розвивати свої 
здібності і таланти.

Новорічна Акція 
«Рінат Ахметов – Дітям» 

Більше 
інформації 
про акцію

отримали привітання від Фонду  
і бізнесів групи SCM за 20 років 

дітей 
866 554
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Новорічна Акція «Рінат Ахметов – Дітям» 

Для Валі Пасічника з села Іванівка 
Харківської області зустріч 2020 року 
було особливою. Він вперше почув 
музику - знаменитих «Щедрика» і 
«Jingle Bells»! До трьох років хлопчик 
жив у повній тиші, у нього туговухість 
четвертого ступеня. Високочутливі 
слухові апарати для нього придбав 
Фонд Ріната Ахметова. А на Новий 
рік малюк отримав інші подарунки, 
вже в рамках Акції «Рінат Ахметов - 
Дітям», яка 20 років дарує дітлахам 
віру в добро і диво.

«Дякую Фонду та особисто  
Рінату Ахметову за увагу  
і безкорисливу допомогу».

Ірина Пасічник,
бабуся хлопчика
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Новорічна Акція «Рінат Ахметов – Дітям» 

В рамках Акції 
«Рінат Ахметов – Дітям»

дитячих будинків 
сімейного типу 

дітей 

інтернатних закладів 

взяли участь 
в Акції 2020 року

отримали привітання 
в рамках Акції в ювілейному 
2020 році

Донецької області постійно 
беруть участь в Акції  
і отримують групові та 
індивідуальні подарунки

106

100 000

29 мотиваційна зустріч
проведена для дітей, позбавлених 
батьківського тепла. 
У них взяло участь 1065 вихованців 
інтернатних закладів.

41

дітей 
866 554
отримали привітання  
від Фонду і бізнесів групи 
SCM за 20 років



Рінат Ахметов – 
Допоможемо 

Програма Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова  

Евакуація й розселення  

Impact Study. Дослідження соціального впливу допомоги Фонду Ріната Ахметова

80

92

96
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Рінат Ахметов – Допоможемо 

Рінат Ахметов – 
Допоможемо 
Коли на Донбасі розгорівся збройний конфлікт, мільйони 
людей опинилися на межі виживання. Рінат Ахметов 
прийшов на допомогу землякам, які потрапили в біду. 
Він направив всі ресурси на допомогу мирним жителям 
Донецької та Луганської областей і поставив перед Фондом 
завдання – допомагати ефективно і вчасно, миттєво 
приймати рішення і працювати 24/7. Заради тих, хто пережив 
голод, обстріли, втрату власного будинку, горе і відчай після 
загибелі близьких. 

З 2014 року завдяки напряму «Рінат Ахметов – Допоможемо» 
врятовано життя мільйонів людей. Це мільйони доль, 
мільйони історій, які ми не повинні забути. Збереження 
свідчень мирних жителів – ще одне важливе завдання 
Фонду. Кажуть, у війни немає обличчя і голосу. Є! Це голоси 
мирних людей, які постраждали на Донбасі.
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Програма Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова 

Програма 
Гуманітарний Штаб 
Ріната Ахметова 
Найбільша програма Фонду – Гуманітарний Штаб 
Ріната Ахметова – створена 6 серпня 2014 року. 
В основі діяльності програми лежить принцип, 
закладений Рінатом Ахметовим: «Допомога тут  
і зараз тим, кому вона потрібна найбільше».  
З перших днів збройного конфлікту Гуманітарний 
Штаб щодня допомагав мирним жителям, 
фактично рятував від голоду людей похилого 
віку, дітей і людей з інвалідністю та попередив 
гуманітарну катастрофу на Донбасі. 

Більше трьох років Гуманітарний Штаб працював 
по обидва боки лінії зіткнення. 

28 лютого 2017 року робота Гуманітарного Штабу 
Ріната Ахметова на непідконтрольній Україні 
території була заблокована, а пізніше заборонена.

Більше 
інформації 
про програму

стільком мирним жителям 
Донбасу допомогла вижити 
гуманітарна допомога Фонду

чоловік –  
3,5 млн   
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Програма Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова 

«Людям в біді потрібна їжа, людям в біді 
потрібні ліки, але найбільше – знати,  
що тебе не кинуть, що про тебе 
пам’ятають, що тобі допоможуть. Немає 
нічого ціннішого за людське життя. 
Все проходить, але подяка за врятоване 
життя, за простягнуту руку допомоги  
в найтяжчу хвилину залишається  
в серці назавжди.  
Саме такі справи наближають мир.  
Я знаю, він обов’язково настане.  
А ми продовжимо допомагати і разом 
зробимо ще дуже багато хорошого  
для людей». 

Рінат Ахметов
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Програма Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова 

Тетяна Романченко з Авдіївки 
відразу після початку збройного 
конфлікту виїхала з дітьми до 
Покровська. Сподівалася, що зовсім 
скоро все закінчиться, але чекати 
повернення додому довелося  
три роки. 
– Я була вагітна третьою дитиною, 
витрачати гроші на орендоване 
житло ми більше не могли. 
Дякую Фонду Ріната Ахметова за 
те, що прийшов нам на допомогу 
в скрутну хвилину. Ці продуктові 
набори дуже нас підтримали, – 
розповідає Тетяна.
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Програма Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова 

Програма «Гуманітарний Штаб 
Ріната Ахметова» в цифрах

населених пункти
по обидві сторони лінії розмежування отримали допомогу 
від Гуманітарного Штабу Ріната Ахметова в 2014–2020 роках

753

автоколон машин

тон продуктів

з гуманітарною  
допомогою було  
відправлено Фондом  
на Донбас

329 6720

134 400

набори виживання 
видано

12 498 172 

мирних жителів Донбасу 
отримали гуманітарну 
допомогу Фонду

3 500 000 
психологів 

дорослих 

дітей і

пройшли навчання на курсі 
«Травма війни», організованому 
Фондом Ріната Ахметова. 
Для них провели майстер-класи 
найкращі фахівці світу. 
Вони надавали допомогу  
в 11 областях України, в дитячих 
садках і школах, громадських 
установах, лікарнях, укриттях, 
спеціалізованих психологічних 
центрах.

отримали психологічну 
підтримку Фонду

250

6000
49 000
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Програма Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова 

«Коли я тільки отримав призначення  
в Україну і поїхав на Донбас, то  
в кожному населеному пункті, яким 
ми проїжджали, ми зустрічали великі 
скупчення людей. Я зупинявся, питав  
у присутніх, чого вони чекають.  
І всі говорили, що вони стоять  
в черзі за допомогою, яку привіз  
Рінат Ахметов». 

Пабло Матеу,
представник Управління Верховного комісара 

ООН у справах біженців
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Програма Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова 

«Для того, щоб організовувати 
допомогу, було проведено велике 
соціологічне дослідження і створено 
карту. Вона дозволяла оцінити, що 
потрібно людям в кожному населеному 
пункті. Ця карта стала основою для 
координації роботи не тільки Фонду 
Ріната Ахметова, а й інших організацій, 
в тому числі Червоного Хреста». 

Володимир Паніотто, 
керівник Київського міжнародного 

інституту соціології
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Евакуація та розселення 

Евакуація 
та розселення 
Фонд Ріната Ахметова став першою організацією, 
яка зайнялася евакуацією мирних жителів із зони 
бойових дій. Першими вивозили тих, кому не було 
звідки чекати допомоги: жінок, людей похилого 
віку, дітей, вихованців державних соціальних 
установ, інтернатів і дитячих будинків. 

Часто в рамках проєктів «Евакуація» і «Розселення» 
співробітникам Фонду доводилося вирішувати 
дуже складні завдання – евакуювати лежачих 
хворих, сім’ї з маленькими дітьми, вивозити 
інтернати, дитячі будинки та соціальні притулки. 

За літо 2014 року Фонд евакуював близько 40 тисяч 
мирних жителів Донбасу. З них майже 15 тисяч –  
це діти, близько 7 тисяч людей були розселені  
на 29 базах відпочинку.

Більше інформації 
про проект

були евакуйовані із зони 
активних бойових  
дій і розселені  
Фондом Ріната Ахметова

осіб  
47 000
Майже 
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Евакуація та розселення 

26 травня 2014 року – один  
з найстрашніших днів в житті Інни 
Ісмаїлової, жительки Слов’янська. 
Вона згадує, як буквально над її 
головою літали снаряди, як все 
навколо вибухало і гриміло. 

Фонд Ріната Ахметова допоміг Інні 
та її сім’ї виїхати в безпечне місце. 
Оговтавшись від стресу, вона стала 
допомагати Фонду в евакуації  
інших людей. 

«Загинуло багато мирних людей, 
снаряди потрапили в житлові 
будинки і в науково-дослідну 
лабораторію, яка знаходиться 
прямо біля мого будинку. Ми 
почали шукати, куди можна поїхати, 
хто взагалі допомагає Слов’янську. 
Я так і написала запит в інтернеті –  
і відразу ж знайшла Фонд Ріната 
Ахметова. 
Я зателефонувала на гарячу лінію 
прямо під час бомбардування! 
Там відразу відгукнулися, 
запропонували поїхати  
в Святогірськ, де вже готові  
були прийняти людей». 

Інна Ісмаїлова

«Завдяки Фонду Ріната Ахметова 
вивезли пів міста. 
Я давала номери телефонів, 
умовляла людей виїхати. Я не 
знаю, хто ще так допомагає, 
як Фонд Ахметова. Я таких не 
бачила, які б стільки допомогли». 

Інна Ісмаїлова
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Impact Study. Дослідження соціальної цінності проєкту 
«Продуктова допомога населенню» Фонду Ріната Ахметова 

Impact Study. 
Дослідження соціальної  
цінності проєкту «Продуктова 
допомога населенню»  
Фонду Ріната Ахметова 

Impact Study, або дослідження соціального 
внеску – унікальна для української благодійності 
методологія, за допомогою якої вивчається вплив 
соціальних проєктів на конкретні показники 
якості життя людей. Методологія дослідження 
вже зарекомендувала себе в світі. Зокрема, 
її використовує уряд Великої Британії при 
плануванні й оцінці реформ, методологія також 
затверджена Світовим банком. 

Дослідження проводила компанія Envoy 
Partnership – незалежний консультант з оцінки 
соціального впливу, що спеціалізується на 
аналізі благодійних програм у сфері здоров’я 
і благополуччя, програм підтримки сімей, 
відновлення, роботи з дітьми та людьми похилого 
віку. Компанія провела більш ніж 100 успішних 
досліджень соціального впливу в різних секторах 
Великої Британії, Франції, Швейцарії, Швеції та 
Австралії.

Полная
версия

Повна версія 
результатів 
дослідження

створена соціальна цінність для 
мирного населення Донбасу 
завдяки проєкту «Продуктова 
допомога населенню» Фонду 
Ріната Ахметова.

доларів США 

Більше ніж 
на 1 мільярд 
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Impact Study. Дослідження соціальної цінності проєкту 
«Продуктова допомога населенню» Фонду Ріната Ахметова 

Допомога Ріната Ахметова 
залишилася в пам’яті жителів 
регіону. Люди згадують, як 
утворювалися цілі черги за 
продуктовими наборами. У тому 
числі жінки з малюками – такі, як 
Наталія Андрієнко з Авдіївки, мама 
трьох дітей. Останню дитину, сина 
Ельдара, вона народила вже після 
початку збройного конфлікту. 
Щоб оцінити, як підтримка Фонду 
Ріната Ахметова вплинула на життя 
Наталії Андрієнко і мільйонів 
інших мирних жителів Донбасу, 
авторитетна консалтингова компанія 
Envoy Partnership (Велика Британія) 
провела дослідження соціальної 
цінності проєкту «Продуктова 
допомога населенню».

«Це була найважча для мене 
вагітність. Народження малюка 
ще більше погіршило ситуацію, 
адже новонароджені діти 
потребують особливого догляду 
і харчування. Тоді Фонд Ріната 
Ахметова став справжнім 
другом нашої сім’ї. Дякую 
Рінату Леонідовичу за постійну 
підтримку». 

Наталія Андрієнко
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Impact Study. Дослідження соціальної цінності проєкту 
«Продуктова допомога населенню» Фонду Ріната Ахметова 

Соціальний вплив допомоги Фонду 
Ріната Ахметова на Донбасі в цифрах

благоотримувачів 

благоотримувачів 

благоотримувачів 

благоотримувачів,

змогли забезпечити основні 
потреби в їжі завдяки допомозі 
Ріната Ахметова

відчували, що про них 
піклуються і їх не забули

єдиним джерелом допомоги 
назвали Фонд Ріната Ахметова

які одержували допомогу, не змогли б прогодувати 
себе і свої сім’ї без продуктової допомоги Фонду, 
багато хто стикнувся б з умовами голоду

83%

96%

75%

72%

доларів США 
створена соціальна цінність для 
мирного населення Донбасу 
завдяки проєкту «Продуктова 
допомога населенню» Фонду 
Ріната Ахметова

Більше ніж 
на 1 мільярд 
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Impact Study. Дослідження соціальної цінності проєкту 
«Продуктова допомога населенню» Фонду Ріната Ахметова 

«Ефективність – один із принципів діяльності 
Фонду Ріната Ахметова. Тому з моменту 
створення Фонд завжди орієнтується на 
актуальність гуманітарної допомоги, її необхідні 
масштаби і найбільш ефективні методи  
надання. Такий аналіз проводиться системно  
і постійно. Також для проєктів і програм Фонду 
була розроблена система якісних і кількісних 
показників ефективності. Фонд створив 
інструмент отримання зворотного зв’язку 
благоотримувачів, які дають свою оцінку якості 
роботи Фонду Ріната Ахметова. 
Завдяки таким постійним контактам, у тому 
числі, ми змогли організувати це дослідження». 

Олена Литвинова,
член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова
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«Голоси Мирних». Музей Фонду Ріната Ахметова 

Голоса Мирных. 
Музей Фонда 
Рината Ахметова

Місія Музею – збирати, організовувати  
і ділитися історіями мирних жителів Донбасу, 
використовуючи цей ресурс для ліпшого 
розуміння життя в умовах конфлікту. Заради 
кращого майбутнього. 

Більше інформації 
про Музей

«Сьогодні ми не зможемо відкрити музей  
в Донецьку, тому створюємо його онлайн. Він 
буде працювати як онлайн-архів, онлайн-
експозиції, онлайн і офлайн-проєкти, а ще як 
медіа. Рінат Ахметов допомагав, допомагає  
і допомагатиме мирним жителям Донбасу. 
У 2014 році був створений Гуманітарний 
Штаб, який надав безпрецедентну за своїми 
масштабами допомогу і, по суті, врятував 
мільйон життів. За ці шість років Рінат Ахметов 
десятки тисяч разів чув в листах, сюжетах, 
записах у соціальних мережах історії Мирних 
про війну і їхні слова подяки. І зараз для 
збереження цих свідчень створюється Музей 
«Голоси Мирних», в основі якого розповіді людей 
шахтарського краю». 

 Наталія Ємченко, 
член Наглядової ради 

Фонду Ріната Ахметова

буде зібрано до кінця  
2025 року в Музеї  
«Голоси Мирних». 
Це буде найбільше в Україні 
зібрання історій мирних 
людей Донбасу 

історій 
100 000
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«Голоси Мирних». Музей Фонду Ріната Ахметова 

Життя Валентини Куніної  
з Маріуполя назавжди розділилося 
на до і після 24 січня 2015 року. Жінка 
була на роботі, коли місто потрапило 
під обстріл. 
– Було щось неймовірне, я пам’ятаю 
тільки, як намагалася сховатися. 
Потім побігла додому. Побачила, 
що в нашу квартиру прилетіла міна. 
Осколками вбило невістку. Вона 
лежала в крові на підлозі. Поруч 
лежала її донька Аня, моя онука,  
з осколком у голові. Її врятували  
в реанімації. Але вона досі ховається 
при гучних звуках у комору і часто 
плаче за мамою, – каже Валентина. 
Вона замінила дівчинці загиблу 
маму. Тепер лише турбота про  
онуку допомагає зберегти віру  
в завтрашній день. 
– Мрію побачити, як Аня виросте, – 
признається Валентина Куніна. 

Історія цієї жінки та її родини – одна 
з перших в архіві музею «Голоси 
Мирних», створеному Фондом  
Ріната Ахметова в 2020 році.

Першим офлайн-проєктом Музею «Голоси 
Мирних» стало закладення Алей троянд. 
Тисячу кущів, як символ першої тисячі 
розказаних історій, Фонд висадив в рамках 
Тижня Миру в Маріуполі та Запоріжжі.  
Фонд буде щороку висаджувати троянди – 
символ Донецька – в містах України.  
Кількість троянд відповідатиме кількості 
розказаних історій.

Офлайн-проєкти  
Музею 
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«Голоси Мирних». Музей Фонду Ріната Ахметова 

«У 2014 році на мою Батьківщину, на Донбас, прийшла велика біда. 
Ім’я якої – війна. У біду потрапили всі: і діти, і люди похилого віку. В ті дні у мене 
боліло серце, і я думав тільки про одне: як допомогти своїм землякам?  
Що особисто я можу зробити для їх порятунку? Виявилося, такі питання собі 
ставив не лише я. Мені дзвонили керівники наших підприємств, компаній  
і говорили: «Ми готові допомогти! Що потрібно зробити?» Тому ми об’єднали 
всі наші зусилля, весь наш потенціал і створили Гуманітарний Штаб. Тоді 
співробітники Штабу і наші волонтери, найбільш небайдужі люди, яких  
я зустрічав у своєму житті, працювали 24 години на добу і 7 днів на тиждень,  
у них не було вихідних і свят, вони кожен день, кожну хвилину ризикували  
своїм життям. Але вони нічого не боялися і не шкодували себе. Вони робили  
все, що від них залежало, щоб допомогти найбеззахиснішим – нашим дітям, 
нашим старим, самотнім мамам, інвалідам. Допомогти їм виїхати з гарячих  
точок, привезти їм їжу і ліки. Зрештою, просто підтримати добрим і теплим  
людським словом – це ж теж важливо! 
Кожен день роботи нашого штабу – це тисячі врятованих життів. І тисячі  
історій – історій біди під час війни. Історій смутку від втрати рідної домівки,  
історій порятунку і знаходження спокійного життя. Безумовно, це наш біль  
і рана, яка не загоюється. Але це і наша гордість за всю ту величезну роботу, 
проведену Гуманітарним Штабом. Я б хотів, щоб всі ці історії не стерлися  
з пам’яті, щоб наші спогади залишилися назавжди. Упевнений, тільки якщо  
ми будемо пам’ятати, ми зможемо зрозуміти, а значить, кожен з нас зробить все, 
щоб трагедія не повторилася. Але спочатку війна має бути припинена!  
І зусилля всіх, від кого це залежить, мають бути спрямовані саме на це!  
Наші діти, наші батьки мають жити в мирному, щасливому і процвітаючому Донбасі». 

Рінат Ахметов
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«Музей історій Мирних стане 
важливим ресурсом для 
дослідників, які вивчають 
і вивчатимуть збройний 
конфлікт на Донбасі. 
Величезна перевага онлайн-
формату в тому, що матеріали 
будуть доступні для всіх 
бажаючих у будь-якій точці 
світу в будь-який момент часу». 

Ліззі Моріарті, 
фахівець з музейних проєктів, 

консультант 
Музею «Голоси Мирних» 

(Велика Британія)

«Головне завдання музею – збирати, 
систематизувати і показувати світу свідчення 
жителів Донбасу, які опинилися у війні і 
переживають її прямо зараз. Усі розповіді від 
першої особи, перш за все в форматі відео-
сповідей, відео-інтерв’ю. Ми віримо, що  
таким чином зберігаємо голоси з минулого  
і сьогодення заради кращого майбутнього». 

Наталія Ємченко,  
член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова

«Завдяки порталу Музею люди  
відчують, що про них не забули, 
зрозуміють, що іншим важливо почути їхні 
історії. Звичайно, розкритися і розповісти 
свою історію Мирним важко. Але коли 
людина говорить про те, що з нею сталося, 
який шлях вона пройшла, вона ділиться 
своїм болем. 
Ця платформа також буде об’єднувати 
жителів Донбасу, які живуть по різні боки 
лінії зіткнення. Вони зможуть почути 
один одного. Цей проєкт може стати 
важливим кроком до налагодження миру 
на Донбасі». 

Євген Монастирський, 
переселенець з Луганська, історик, консультант 

Музею «Голоси Мирних»

Цитати про музей 

«Якщо ми забудемо, якщо 
не будемо про це думати, 
то є шанси, що це ніколи не 
закінчиться.  
І може повторитися. Поки ми 
говоримо і пам’ятаємо про війну, 
ми робимо все, щоб людям, які 
знаходяться в «сірій зоні», жилося 
краще». 

Муса Магомедов, 
депутат Верховної Ради

«Те, що робить Фонд, дуже 
важливо. Мирні громадяни, 
які живуть у зоні конфлікту, 
заслуговують на те, щоб їх почули. 
Їхні свідчення допоможуть 
вивчити цей конфлікт». 

Алекс Ленартс, 
надзвичайний і повноважний посол 

Бельгії в Україні
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Соціологічні дослідження

За даними опитування, проведеного КМІС у листопаді 2019 року

Фонд Ріната Ахметова –  
найвідоміша благодійна 

організація в Україні

Про роботу Фонду 
знають 

українців

жителів 
підконтрольних 
територій Донецької  
та Луганської областей

95%

99%

Його роботу 
позитивно 
оцінюють

українців

жителів Донбасу

71%

83%

Фонд Ріната Ахметова –  
саме та благодійна 

організація, допомогу 
якої жителі Донбасу 

отримують  
в першу чергу

Так 
вважає 

українців 

жителів Донецької 
та Луганської 
областей

51%

78%

у цьому 
впевнені 

Без допомоги Фонду 
Ріната Ахметова 
жителі Донбасу  

не вижили б 
у 2014-2019 роках

українців 

опитаних жителів 
сходу країни

66%

84%
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Соціологічні дослідження

«Завдяки допомозі Фонду люди знають, що їх 
не покинули.  Щодня в телефонних розмовах 
і листах вони говорять про те, що ця допомога 
для них набагато більша, ніж просто їжа. Це 
справжні набори виживання. Це та допомога, 
яка дає кожному силу і точку опори. Допомога, 
яка врятувала мільйони життів. Оцінка, яку 
українці системно висловлюють в соціологічних 
опитуваннях, – це визнання важливості та 
безпрецедентності масштабу допомоги, що 
надається Рінатом Ахметовим. Філософія 
Засновника Фонду – допомагати тим, хто 
опинився в найскладніших ситуаціях, зрозуміла  
і затребувана суспільством». 

Наталія Ємченко,
член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова



Онлайн-проєкти
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Онлайн-проєкти

Онлайн-проєкти

Фонд Ріната Ахметова реалізує великі комунікаційні проєкти, 
створює корисний і якісний контент для дітей та дорослих. 
Особливо актуальним такий формат став у період пандемії, 
коли мільйони українців змушені залишатися вдома через 
карантинні обмеження, а сфери освіти і медицини стрімко 
трансформуються. Вебінари і дистанційне навчання – нові 
тренди для всього світу. Фонд став їхнім провідником в Україні. 
Крім того, на діджитал-сторінках Фонду виходять відеоблоги, 
що змінюють ставлення суспільства до проблеми сирітства, 
усиновлення та безбар’єрного спілкування.
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Онлайн-проєкти

Серіал «COVID-19:  
що потрібно знати про 
роботу апаратів штучної 
вентиляції легень» 

Відеопроєкт «COVID-19: що потрібно знати про роботу 
апаратів штучної вентиляції легень» – оглядовий 
серіал у форматі міні-інтерв’ю розповідає, як 
працюють апарати ШВЛ. Головна мета – допомогти 
лікарям, залученим до боротьби з COVID-19, швидко 
знайти спільну мову з сучасним реанімаційним 
обладнанням. 

У роликах представлена базова інформація для 
медиків про функціонал сучасних моделей апаратів 
ШВЛ, що закуповуються для державних лікарень 
України Фондом Ріната Ахметова та іншими 
організаціями. Професійні роз’яснення принципів 
роботи нових апаратів ШВЛ дає Денис Сурков, 
завідувач відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії для новонароджених Обласної дитячої 
клінічної лікарні м. Дніпра, кандидат медичних наук, 
викладач кафедри медицини катастроф і військової 
медицини Дніпропетровської медакадемії МОЗ 
України.

Подивитись  
відео проєкту 
можна тут

подивилися серіал про 
роботу апаратів ШВЛ

глядачів 
408 536
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Серіал «Карантин: 
онлайн-сервіси 
для вчителів» 
Першим кроком у розвитку дистанційної освіти 
в країні став відеопроєкт «Карантин: онлайн-
сервіси для вчителів». Серіал допоміг українським 
вчителям адаптуватися до нових реалій, освоїти 
інструменти онлайн-викладання і перетворити 
його в цікавий, сучасний процес як для учнів,  
так і для педагогів. 

Серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів» –  
це цикл з шести відеороликів, в яких педагоги 
та експерти розповідають про набір сервісів для 
комунікації вчителів і учнів в період дистанційного 
навчання. А також про специфіку використання  
в якості освітніх платформ таких сервісів, як Google 
Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom,  
Class Dojo, Classtime. 

Серіал був створений Фондом Ріната Ахметова 
в партнерстві з Міністерством цифрової 
трансформації України.

Подивитись 
відео проєкту 
можна тут

зібрав серіал 
«Карантин: онлайн-сервіси 
для вчителів» 

переглядів 
221 978



125124

Онлайн-проєкти

Вебінари для лікарів, 
які працюють  
з апаратами ШВЛ 
Фонд Ріната Ахметова спільно з Міністерством 
охорони здоров’я та Асоціацією анестезіологів 
України провели три онлайн-конференції для 
лікарів, які працюють з апаратами штучної 
вентиляції легень. Під час тригодинних вебінарів 
медики державних лікарень з усієї країни 
отримали можливість дізнатися у провідних 
експертів МОЗ про передовий світовий досвід 
лікування COVID-19 і нюанси роботи з останніми 
моделями ШВЛ. Онлайн-конференції стали 
продовженням освітнього проєкту Фонду Ріната 
Ахметова для медиків, які працюють з апаратами 
штучного дихання.

Подивитись 
відео проєкту 
можна тут

набрали три вебінари

лікарів
2871

переглядів
90 824 

взяли участь у трьох 
онлайн-конференціях, 
організованих Фондом 
Ріната Ахметова
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Серіал «Діджитал-
фізкультура для 
школярів за участю 
зірок спорту» 

Освітній серіал «Діджитал-фізкультура для 
школярів за участю зірок спорту» – спільний 
продукт Фонду Ріната Ахметова, ФК «Шахтар» 
і Міністерства цифрової трансформації. 
Це 12-серійний освітній курс для дітей, які 
перебувають на дистанційному навчанні. 
Відеоуроки фізкультури провели гравці 
футбольного клубу «Шахтар» і національної збірної 
України Андрій П’ятов і Сергій Кривцов. У серіалі 
також взяли участь зірки гумористичного проєкту 
«Мамахохотала-шоу» Євген Янович і Олег Маслюк, 
який є також амбасадором Фонду Ріната Ахметова. 
Серед тем серіалу – секрети розминки, правила 
присідання, йога та навіть кіберспорт!

Подивитись 
відео проєкту 
можна тут

подивилися «Діджитал-
фізру» на майданчиках 
Фонду Ріната Ахметова,  
ФК «Шахтар» і на платформі 
«Дія.Цифрова освіта» 

глядачів 
967 077



129128

Онлайн-проєкти

«Блог прийомної мами» 
відеопроєкт 
Наталії Івко 
Жителі Борисполя Вадим і Наталія Івко – прийомні 
батьки. 10 років тому вони удочерили трирічну 
Наталку. Анкета дівчинки була однією з перших, 
що з’явилися на порталі «Рінат Ахметов – Дітям. 
Сирітству – ні!». Через кілька років у подружжя 
народилася дочка Соломія. А чотири роки тому 
в родині з’явилася трирічна Іванка – крихітка, 
яку рідна мама залишила в пологовому будинку. 
Дівчинка також знайшла нових батьків завдяки 
порталу національного усиновлення. Ще через 
рік Вадим і Наталя взяли в сім’ю п’ятнадцятирічну 
Олександру, її анкета теж була розміщена на 
порталі «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!».  
У «Блозі прийомної мами» Наталія Івко розповідає 
про будні і свята своєї великої родини та відповідає 
на популярні запитання про усиновлення і 
виховання дітей.

Подивитись 
відео проєкту 
можна тут

подивилися випуски 
відеоблогу Наталії Івко 

глядачів 
3 357 588 
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«Запитай у тата» 
відеоблог 
Максима Сікори 
«Запитай у тата» – відеоблог для хлопчиків-сиріт  
і дітей, які виховуються без батька. 
У кожному випуску відомий телеведучий Максим 
Сікора (телеканал «Україна») дає дітям чоловічі 
поради і відповідає на питання, які цікавлять кожну 
дитину. 
У телеведучого двоє дітей, тому йому добре відомо, 
про що хочуть дізнатися хлопчики. Як треба  
і не потрібно чинити чоловікові, коли ображають 
дівчинку? Навіщо вчитися? Як правильно дружити? 
Ось далеко не повний перелік тем, порушених  
у відеоблозі.

Подивитись 
відео проєкту 
можна тут

осіб
1 142 058  
подивилися перші 
10 серій проєкту 
«Запитай у тата»
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«Спілкування без бар’єрів» 
відеоблог  
Анастасії Саморокової  

Ведучою рубрики «Спілкування без бар’єрів» 
стала Анастасія Саморокова, учасниця проєкту 
«Рінат Ахметов – Дітям. Твоя суперсила». У три роки 
Насті поставили діагноз – двостороння глухота IV 
ступеня. Незважаючи на вердикт лікарів, дівчина 
змогла соціалізуватися, знайти друзів серед тих, 
хто чує, і реалізовуватися в житті. У роликах Настя 
розповідає про елементарні правила спілкування 
з людьми з вадами слуху.

Подивитись 
відео проєкту 
можна тут

стали глядачами проєкту 
«Спілкування без бар’єрів» 

осіб
2 850 563



Реалізовані 
проєкти
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Реалізовані проєкти
За 15 років Фонд Ріната Ахметова реалізував близько 70 проєктів і програм у сфері охорони 
здоров’я, освіти і культури. Це і локальні ініціативи, і проєкти національного рівня, спрямовані 
на усунення соціальних проблем українського суспільства. Системність і масштабність в роботі 
дозволили Фонду Ріната Ахметова стати лідером благодійності в Україні. Всі діючі проєкти Фонду 
базуються на фундаменті і досвіді, накопиченому під час реалізації найперших проєктів Фонду,  
які закриті в старому вигляді і трансформовані у чинні. 

ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ОСВІТИ» 

Проєкт «Журналістика цифрового майбутнього» (2007–2014)  
допоміг забезпечити редакції українських медіа достатньою кількістю 
професіоналів в онлайн-сегменті, підвищити престиж української 
журналістики за кордоном, стимулювати технічний розвиток редакцій 
українських медіа. У проєкті взяли участь 150 редакторів і журналістів  
з 68 національних і регіональних ЗМІ.

Проєкт «Докторська програма з масових комунікацій» (2008–2014)  
дозволив створити першу в Україні докторську програму, що сприяла 
інтеграції освітньої системи країни в освітню систему Євросоюзу після 
приєднання України до Болонського процесу.  

Проєкт «Цифрові медіа у вишах» (2011–2015)  
забезпечив університетські школи журналістики професійними  
викладачами предмету «Цифрові медіа». 

ПРОГРАМА «АДРЕСНА ДОПОМОГА» 

Проєкт «Допомога в надзвичайних ситуаціях» (2006–2014) 
був спрямований на надання допомоги людям, постраждалим від природних 
катаклізмів і техногенних катастроф, і сім’ям, які внаслідок цих подій втратили 
рідних і близьких.

ПРОГРАМА «СИРІТСТВУ – НІ!» 

Проєкт «Збережемо дитині сім’ю, Донецька область» (2010–2014) 
ставив своїм завданням до 2014 року знизити на 30% кількість дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування за рахунок впровадження практики 
раннього виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
нових технологій в роботі з сім’ями та розвитку сімейних форм виховання для 
тих дітей, чиє повернення в біологічну сім’ю неможливе.  

Проєкт «Технології профілактики соціального сирітства» (2013–2015)  
підвищив якість соціальних послуг, що надаються соціальними працівниками 
дітям і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

Проєкт «Багатодітні сім’ї України» (2008–2010)  
дозволив поліпшити житлові умови 45 сім’ям, які виховують 10 і більше дітей. 

В рамках проєкту «Сирітству – ні! з ФК Шахтар» (2012–2013)  
були відкриті два дитячих будинки сімейного типу. 

Проєкт «Наставництво» (2016–2017)  
надав допомогу дітям-сиротам підліткового віку з інтернатів.

Проєкт «Сім’я для дитини, Дніпропетровська область» (2011–2015)  
був спрямований на зниження чисельності дітей-сиріт і дітей,  
позбавлених батьківського піклування, в інтернатних установах 
Дніпропетровської області щорічно на 20% за рахунок усиновлення  
та влаштування дітей до сімейних форм виховання.

ПРОГРАМА «РОЗВИТОК МУЗЕЇВ» 

Завдяки проєкту «Реставрація Будинку митрополита в Національному 
заповіднику «Софія Київська»» (2006–2009)  
Будинок митрополита був відреставрований за міжнародними науковими 
стандартами. 

Проєкт «Музей в Пирогово» (2008–2011) 
дозволив ввести ключові елементи модернізації музею в Пирогово.
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МЕДИЧНІ ПРОЄКТИ

Проєкт «Зупинимо туберкульоз в Україні» (2008–2014)  
дозволив знизити рівень епідемії туберкульозу в країні за рахунок 
розширення доступу до високоякісних послуг з ранньої діагностики  
та лікування туберкульозу. 

Проєкт «Телемедицина» (2013)  
був спрямований на створення ефективно працюючої телемедичної мережі  
в онкології та забезпечив стабільний розвиток мережі телемедицини  
в 9 клініках країни.  

Проєкт «Зупинимо туберкульоз в Донецькій області» (2007–2015).  
Зниження рівня захворюваності та смертності від туберкульозу в Донецькій 
області.

Проєкт «Підтримка Донецького обласного протипухлинного центру» 
вивів медустанову на рівень європейських стандартів. Була створена 
можливість проходити діагностику та лікування онкологічних захворювань 
відповідно до світових стандартів.

Проєкт «Підтримка онкодиспансерів на Західній Україні» (2010–2015)  
дозволив закупити 23 одиниці обладнання для онкодиспансерів Західної 
України.

Проєкт «Мобільна жіноча консультація» (2012–2015)  
надав можливість проходити діагностику та лікування онкологічних 
захворювань відповідно до світових стандартів. 

Проєкт «Е-Health» (2011–2015)  
підвищив ефективність медичного обслуговування і поліпшив доступність 
високоспеціалізованих медичних послуг для пацієнтів за рахунок 
використання сучасного телекомунікаційного обладнання в галузі онкології, 
кардіології та загальної медицини.

Львівський державний природознавчий музей отримав грант Фонду. 
Завдяки цій підтримці вдалося відреставрувати туші доісторичних мамонта  
і носорога.

КУЛЬТУРНІ ПРОЄКТИ 

Проєкт «Ідея-Імпульс-Інновація» (2010–2015)  
був спрямований на підтримку незалежних культурних ініціатив.  

Проєкт «Динамічний музей» 
дозволив запровадити найкращі світові практики у Львівському 
природничому музеї. Грант також отримав Музей Гончара в Києві.

ПРОГРАМА «МАЛА БАТЬКІВЩИНА» 

Проєкт «Підтримка дитячих медичних установ» (2012–2014)  
надавав підтримку медичним установам Донецька в забезпеченні необхідним 
обладнанням і постачанням медикаментів для лікування пацієнтів відділень. 

Проєкт «Вуличний пес» (2010–2014) 
допоміг впровадити гуманні методи регулювання чисельності бездомних 
тварин у Донецьку.

ПРОГРАМА «ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ» 

Проєкт «Допомога населенню» (2014)  
забезпечив базову потребу в продовольстві для найбільш соціально 
незахищених верств населення (пенсіонерів, людей з інвалідністю, 
багатодітних сімей) з числа мирних жителів Донбасу по обидва боки лінії 
зіткнення.

Проєкт «Психологічна допомога дітям» (2014–2017) 
допомагав дітям і їхнім батькам впоратися з наслідками стресу, викликаного 
збройним конфліктом на Донбасі. В рамках проєкту також були підготовлені 
кризові психологи, які пройшли навчання на курсі «Травма війни» для надання 
кваліфікованої психологічної допомоги мирному населенню Донецької та 
Луганської областей в зоні АТО, а також внутрішнім переселенцям.
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