
Звіт по благодійних та культурно-соціальних 
проектах корпорації ROSHEN



ДОПОМОГА НАЦІОНАЛЬНІЙ ДИТЯЧІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ 
ЛІКАРНІ «ОХМАТДИТ» У КИЄВІ/ Березень 2015 р. – грудень 2016 р. 
(проект продовжується у 2017 р.)

Щороку в лікарні «ОХМАТДИТ» проводиться майже 5 000 операцій. Донедавна необхідне для
успішного виконання операцій обладнання було застарілим, таким, що вичерпало свій ресурс. 
Корпорація ROSHEN із 2015 р. реалізує комплексний системний проект допомоги із
забезпечення дитячої лікарні новітнім високотехнологічним обладнанням.

ПРОЕКТ

Проектні роботи
Встановлення двох нових ліфтів у хірургічному корпусі
Встановлення нової кріогенної системи
Встановлення централізованої системи подачі стисненого повітря
Придбання та встановлення хірургічного обладнання: наркозна 
станція – 1 шт., спеціалізовані хірургічні столи – 2 шт., 
повнофункціональна електрохірургічна система – 1 шт., 
холодильник для зберігання крові – 1 шт., хірургічні 
світильники – 2 шт., дефібрилятор – 1 шт.

ВИКОНАНI РАБОТИ

Хворі діти з усієї України
5 000 операцій на рік

АУДИТОРIЯ

8 767 349 грн
 18 800 889  грн
27 569 238  грн

2015 р.
2016 р.  
Всього:  

БЮДЖЕТ



ДОПОМОГА НАЦІОНАЛЬНІЙ ДИТЯЧІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ 
ПОЛІКЛІНІЦІ «ОХМАТДИТ» У КИЄВІ/ Серпень 2015 р. – грудень 2016 р.

ПРОЕКТ

Реконструкція системи теплопостачання
Реконструкція системи вентиляції
Реконструкція системи електроживлення та електроосвітлення
Заміна двох старих ліфтів новими

ВИКОНАНI РАБОТИ

Діти з усієї України та їхні батьки,
працівники поліклініки

АУДИТОРIЯ

  9 777 186 грн
12 891 320 грн

22 668 506 грн

2015 р.
2016 р.  

Всього:  

БЮДЖЕТ

Через недостатнє фінансування в поліклініці склалася непроста ситуація: старі ліфти доволі часто 
виходили з ладу, інженерні системи та обладнання застаріли й перебували в аварійному стані.  
Корпорація ROSHEN комплексно й ґрунтовно підійшла до вирішення проблеми, втіливши  
проект благодійної допомоги з повної реконструкції інженерних систем та заміни ліфтів. 
Усі ці заходи допоможуть поліклініці знизити споживання електроенергії за рік 
у 4 рази, а відвідувачам – забезпечать комфорт.



БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА СІМ'ЯМ ЗАГИБЛИХ НА МАЙДАНІ 
ТА В ЗОНІ АТО ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ПРОЕКТ «ЛЮДИ 
ДОПОМАГАЮТЬ ЛЮДЯМ»/ Вересень – листопад 2015 р.

ПРОЕКТ

Перераховано грошові кошти

ВИКОНАНI РАБОТИ

Сім'ї загиблих на Майдані 
та в зоні АТО

АУДИТОРIЯ

788 507  грн

788 507  грн

2015 р.  

Всього:  

БЮДЖЕТ



БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ЧЕРЕЗ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ» ТИМ, 
ХТО ПОСТРАЖДАВ У ЗОНI АТО/ 2016 р. 

У 2016 році благодійний фонд «Міжнародна асоціація підтримки України» за сприяння 
ROSHEN надав допомогу в лікуванні та реабілітації 135 учасникам АТО – у клініках і 
реабілітаційних центрах Австрії, Німеччини, Греції та Словаччини. Одночасно 
допомогу в лікуванні було надано 80 сім'ям учасників АТО. 200 сімей загиблих
учасників АТО отримали матеріальну допомогу та новорічні подарунки до свят. 
Проводилися також мотиваційні й психологічні заходи, у яких взяли участь 60 
бійців АТО, військові капелани і військові психологи. 50 сімей учасників АТО 
пройшли психологічну реабілітацію в проекті «Дружна родина – Сильна 
країна». Більше 20 госпіталів, військових частин, медичних установ у зоні
АТО отримали гуманітарну допомогу.

Надано грошову допомогу 80 учасникам АТО та членам їхніх сімей 
для покриття витрат на придбання дорогих медикаментів
Надано матеріальну допомогу та новорічні подарунки 200 дітям, які 
втратили батьків у зоні АТО
Проведено реабілітацію поранених учасників АТО в реабілітаційному 
центрі «Модричі» (Трускавець, Львівська обл.) та центрі «НОДУС» 
(Бровари): Кушніра Сергія, Єдинака Михайла, Оленчука Олександра, 
Сергієнка Валерія та Кубишкіна Романа
Проведено психологічну сімейну реабілітацію для 50 сімей учасників АТО 
(чоловік,  дружина,  діти) з різних регіонів України в рамках проекту «Дружна 
родина – Сильна країна»
Проведено тренінг із соціальної адаптації для 30 вояків

ПРОЕКТ

ВИКОНАНI РАБОТИ   



Постраждалі в зоні АТО 
та їхні сім'ї

АУДИТОРIЯ

10 311 000 грн

10 311 000 грн

2016 р.  

Всього:  

БЮДЖЕТ

Куплено будинок у селі Мала Офірна для багатодітної сім'ї Фаїн, яка переїхала з Маріуполя. У їхній будинок у 
Маріуполі вселилася інша багатодітна сім'я, яка переїхала в нього з окупованої території. Таким чином 18 дітей 
отримали дах над головою. 
Реабілітовано 14 учасників АТО з ампутованими кінцівками в рамках проекту «Школа ходи». Проект передбачає 
фізіотерапію, навчання правильній ході на протезах і їх повноцінне використання в центрі Zicksee» (Австрія) 
та в центрі «EVEXIA» (Греція).
Проведено лікування остеомієліту в клініці Saint Roch (Монпельє, Франція) двох учасників АТО – Димчука 
Сергія та Мамонтова Павла.
Проведено операції на очах після поранення Попудіну Ігорю, бійцю (24 роки), 
в Університетській клініці Мюнхена.
Виконано операцію на руці 5-річному Климентію Клименку в «Уніклінік Вюрцбург» 
(м. Вюрцбург, Німеччина) після поранення в Краматорську.
Проведено реабілітацію в «Баварії Клінік» (м. Дрезден) 25-річного Віктора
Легкодуха, командира взводу парашутно-десантного батальйону 25-ї 
повітряно-десантної бригади після спинно-мозкової травми внаслідок 
поранення.
Реабілітовано 12 участників АТО: Барилко Назар, Гавриляк Остап, 
Федчишин Олександр, Іваненко Андрій; Краслянський Дмитро, 
Пашковський Олександр, Сітенко Євгеній, Сологур Едуард; Фатєєв 
Анатолій, Довгорук Вадим, Храпко Сергій, Ковальський Володимир.
Організовано доставку 5 фур гуманітарної допомоги (90 тонн вантажу) 
у військові частини, госпіталі та лікарні в зоні АТО.



РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО 
ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ НА ПОДОЛІ/ Квітень 2015 р. – травень 2017 р.

23 роки на Андріївському узвозі споруджувалася будівля Театру на Подолі, а потім стояв занедбаний недобуд. 
Безпрецедентний для Києва і України,  найбільш масштабний проект – реконструкція недобудови Театру 
на Подолі – став можливим завдяки меценатській підтримці корпорації ROSHEN. У цьому проекті
втілюється великий задум: талановитий колектив отримає змогу творити, впливаючи на фор-
мування світогляду багатьох поколінь. Саме під таким кутом слід вимірювати цінність по-
дібних проектів. Це буде високотехнологічний театр, що дозволить нарешті запрошувати 
в Україну театральні трупи світового рівня. Він також стане першим в Україні театром, 
обладнаним із урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями.

ПРОЕКТ

Проектні роботи
Реконструкція 23-річної недобудови
Технологічне оснащення театру
Оздоблювальні роботи
Встановлення обладнання, необхідного для відвідування театру 
людьми з особливими потребами
Встановлення протипожежної системи

ВИКОНАНI РАБОТИ

Жителі й гості Києва

АУДИТОРIЯ

4 702 933 грн 
121 839 559 грн 

126 542 492 грн 

2015 р.
2016 р.  

Всього:  

БЮДЖЕТ

Бюджет усього проекту: 165 млн грн



МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ЧЕРКАСЬКОГО 
ЗООПАРКУ/ 2016 р. – весна 2017 р.

Ідея модернізації Черкаського державного зоопарку була захоплюючою – створити таку 
експозицію з різними видами тварин, щоб відвідувач міг повністю зануритися в їхнє 
життєве середовище. 

ПРОЕКТ

Спорудження вольєрів зі штучними водоймами
Будівництво комплексу вольєрів перетримки для старих чи хворих тварин
Зведення котельні та кормокухні
Спорудження 2 лабораторій для спостереження за тваринами та їх обслуговування
Будівництво охоронного пункту та 2 гаражів для транспорту зоопарку
Будівництво санвузлів (у тому числі для людей із обмеженими 
можливостями)

ВИКОНАНI РАБОТИ

Жителі й гості Черкас
100 000 відвідувань на рік
Тварини зоопарку – близько 100 особин
Працівники зоопарку – 50 осіб

АУДИТОРIЯ

16 957 684 грн

16 957 684 грн

2016 р.  

Всього:  

БЮДЖЕТ



ЛЬОДОВИЙ КАТОК ROSHEN У ХАРКОВІ/ 
Щороку в зимовий період

Ось уже три роки поспіль ROSHEN заливає в Харкові льодовий каток на центральній площі. 
Поруч із ним на новорічні свята встановлюють ялинку, прикрашену різнокольоровими 
вогнями. На ковзанці для відвідувачів створено максимально комфортні та безпечні умови, 
грає музика, є тренер, а також є можливість взяти ковзани напрокат.
Вхід на ковзанку безкоштовний.

ПРОЕКТ

Увесь комплекс технічних робіт із заливання катка
Технічне обслуговування льодової арени
Виготовлення і встановлення елементів декору

ВИКОНАНI РАБОТИ

Жителі й гості Харкова
70 000 відвідувачів за сезон

АУДИТОРIЯ

 1 225 000 грн
2 962 500 грн 
2 476 490 грн 

6 663 990 грн

2014 р.  
2015 р. 
2016 р.

Всього:  

БЮДЖЕТ



ДИТЯЧІ ЕКСКУРСІЇ НА ФАБРИКУ ROSHEN У КИЄВІ, 
ВІННИЦІ ТА КРЕМЕНЧУЦІ / Постійно

Корпорація ROSHEN постійно запрошує на екскурсії дітей віком 8–14 років на свої 
фабрики у Вінниці, Києві та Кременчуці. На Вінницькій фабриці є також екскурсійна 
програма з профорієнтації для старшокласників. У програмі – відвідування 
виробничих цехів, дегустація найкращих солодощів і вручення дітям подарунків 
від ROSHEN. 
Усі екскурсії безкоштовні

ПРОЕКТ

Забезпечення необхідних ресурсів для проведення екскурсій: штат 
екскурсоводів, подарунковий фонд, продукція для дегустацій, 
витратні матеріали.

ВИКОНАНI РАБОТИ

Діти з усієї України
За період – 200 000 дітей

АУДИТОРIЯ

 1 878 581 грн
2 314 184 грн
2 476 535 грн

6 669 300 грн

2014 р.  
2015 р. 
2016 р.

Всього:  

БЮДЖЕТ



НОВОРІЧНА ІЛЮМІНАЦІЯ НА КИЇВСЬКІЙ ФАБРИЦІ 
ROSHEN / 2014 р. 2016 р.  

Узимку фабрика ROSHEN у Києві схожа на казковий замок, який створює неповторну 
святкову атмосферу. Фантастичні обриси будівель підприємства формуються за 
допомогою тисяч світлодіодів на фотоелементах, зачаровуючи вечорами погляд і 
дітей, і дорослих. Так, у 2016 році було потрібно 138 робочих годин, щоб увімкнути 
ілюмінацію.

ПРОЕКТ

Роботи з перевірки та підготовки всіх гірлянд 
до увімкнення  

ВИКОНАНI РАБОТИ

Жителі й гості Києва

АУДИТОРIЯ

740 000 грн
1 257 228 грн

1 997 228 грн

2014 р.  
2016 р. 

Всього:  

БЮДЖЕТ



СВIТЛОМУЗИЧНИЙ ФОНТАН 
У ХАРКОВІ/ Липень – серпень 2015 р.

На день народження Харкова корпорація ROSHEN зробили місту подарунок – 
реконструювала світломузичний фонтан у центральному саду ім. Тараса Шевченка. 
Пам'ятка міста, що з'явилася ще в 1967 році, засяяла новими кольорами під звуки 
класичної музики.

ПРОЕКТ

Проектні та демонтажні роботи по фонтану
Заміна технологічного обладнання
Встановлено світлотехніку, звукову апаратуру й автоматику для 
керування фонтаном
Проведено капітальний ремонт бетонної чаші фонтана й замінено 
гранітне облицювання
Проведено ряд робіт із благоустрою території навколо фонтана 
(покладено тротуарну плитку, зроблено клумбу і т. ін.)

ВИКОНАНI РАБОТИ

Жителі й гості Харкова

АУДИТОРIЯ

 3 652 195 грн

3 652 195 грн

2015 р. 

Всього:  

БЮДЖЕТ



ДОПОМОГА ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
В КИЄВІ/ Листопад–грудень 2016 р. (проект допомоги продовжується у 2017 р.)

У Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії протягом 6 місяців не функціонувала 
ангіографічна операційна, що позбавляло тяжкохворих та пацієнтів у критичному
стані життєво необхідної допомоги. Корпорація ROSHEN відновила її повноцінну 
роботу, придбавши нову променеву трубку для ангіографа та надавши допомогу 
з купівлі другої, бо старі повністю вийшли з ладу. Завдяки ROSHEN роботу
операційної відновлено, Центр і надалі надає допомогу дітям із вродженими
вадами серця у повному обсязі.

ПРОЕКТ

Придбали нову трубку для ангіографа, фінансово 
домогли придбати другу 

ВИКОНАНI РАБОТИ

Хворі діти з усієї України

АУДИТОРIЯ

1 360 270 грн

1 360 270 грн

2016 р.  

Всього:  

БЮДЖЕТ



СВІТЛОМУЗИЧНИЙ ФОНТАН ROSHEN 
У ВІННИЦІ /  Постійно

Корпорація ROSHEN постійно слідкує за технічним станом світломузичного фонтану, 
який вона встановила у Вінниці у 2011 році. Також корпорація створює нові шоу для 
програми фонтану. Він приваблює не лише місцевих жителів, а й туристів. 
Це найбільший у Європі плаваючий фонтан!
Вхід на шоу-програму безкоштовний.

ПРОЕКТ

Повне технічне обслуговування
Консервування на зиму
Розконсервування навесні
Створення нових шоу

ВИКОНАНI РАБОТИ

Жителі й гості Вінниці

АУДИТОРIЯ

1 880 519 грн
2 648 261 грн
8 853 593 грн

13 382 373 грн

2014 р.  
2015 р. 
2016 р.

Всього:  

БЮДЖЕТ



РЕМОНТ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ ROSHEN 
ПО ВСІЙ УКРАЇНІ / Постійно

ROSHEN регулярно здійснює повне технічне обслуговування 77 дитячих 
ігрових майданчиків, які корпорація встановила у 2004–2008 роках по всій 
Україні й передала в комунальну власність.

ПРОЕКТ

Обстеження технічного стану
Комплексний ремонт майданчиків

ВИКОНАНI РАБОТИ

Батьки з дітьми 

АУДИТОРIЯ

893 192 грн
1 525 339 грн
2 353 331 грн

4 771 863 грн

2014 р.  
2015 р. 
2016 р.

Всього:  

БЮДЖЕТ



Загальний бюджет

243 333 646 грн


