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Шановний пане Ігорю! 

У ЗМІ набуває розголосу Ваше звернення про те, що Фонд Громади Приірпіння не 

надав Вам інформацію щодо виплат родинам загиблих Героїв Небесної сотні та інших 

витрат, що зробив Фонд Громади Приірпіння з рахунку для збору пожертв.  

Незважаючи на те, що Фонд Громади Приірпіння неодноразово звітував перед 

родинами Небесної Сотні та правоохоронними органами, вкотре доводимо до Вашого 

відома наступне. 

Відповідно до вимог родин Небесної Сотні, збір коштів на рахунки Фонду був 

припинений 10.06.14, про що було оголошено офіційно, тож вся звітна документація 

стосується періоду від 24.02.14 – початок збору коштів до 10.06.14 - дати офіційного 

завершення збору коштів. Загальна сума пожертв склала 55 611 701 грн 

До складу отримувачів домоги входять родини 109 загиблих «Небесної сотні». У 

загиблих залишилось 131 батьків, 47 дружини, 54 неповнолітні дитини, 60 повнолітніх 

дітей. 

     Загальна сума виплачена родинам склала 42 805 329 грн., включно з податком на 

доходи фізичних осіб 6 685 437 грн.  З них : 

Сума фінансової допомоги батькам: 19 203 760 грн., включно з податком 2 999 288 грн.  

Сума фінансової допомоги дружинам: 6 889 898 грн., включно з податком 1 076 080 грн. 

Сума фінансової допомоги дітям: 16 711 669, включно з податком 2 610 068 грн. 

 Окремо неповнолітні діти отримали 5 200 000 грн., включно з податком 804 307 грн. 

 Крім адресної фінансової допомоги, родини загиблих отримали психологічну допомогу.  

      Фактичний залишок на р/р станом на 20.04.2016 - 579 123,88грн. Вказана сума 

призначена для двох родин, які ще не надіслали відповідні документи.  

12 227 248 грн були витрачені на лікування в Ізраїлі важкопоранених на Майдані та  

на психологічно - реабілітаційну програму для дітей Небесної Сотні. 

Відповідно до Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних 

даних»  ми не можемо розголошувати інформацію про Родини, що отримали кошти  

третім особам, без письмової згоди отримувачів фінансової допомоги.  



     Також надаємо вам публічний звіт щодо наданої допомоги родинам Небесної Сотні у 

додатку до цього листа. 

 

Додатково повідомляємо, що згідно вказівок та політики аудиторської компанії 

«EY» Фонд не має права передавати копії звітів аудиторів третім особам. Однак у членів 

ГО «Родина Героїв Небесної Сотні» була можливість ознайомитись з останнім звітом, 

проведеним аудиторською компанією «EY» на останньому засіданні Експертної ради 

ініціатива «Родина Майдан», на якому були присутні Швець Тамара, Бойків Наталя, 

Кульчицький Ігор, Плеханова Людмила. У випадку сумнівів щодо вказаних звітів, 

пропонужмо звернутись безпосередньо до аудиторської компанії «EY». 

Детальну інформацію про виплати та  проведені заходи можна знайти на сайті 

http://maidanfamily.org/  та https://www.facebook.com/helpthefamiliesmaidan/?fref=ts  

 

 

З повагою, 

Директор Фонду Громади Приірпіння                         Скляренко А.М. 
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