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АТ "Альфа-Банк" 

 

 

Від імені Благодійного фонду імені Михайла Василевського дозвольте висловити 

щиру подяку співробітникам акціонерного товариства "Альфа-Банк" за благодійну 

допомогу у розмірі 360 тис грн, передану нашому фонду 1 лютого цього року в рамках 

благодійної акції "Жити без болю". На превеликий жаль, війна завадила фонду 

провадити звичну роботу по безкоштовному догляду невиліковних хворих (не в 

останню чергу тому що більшість з них опинилися в окупації). Від самого свого 

створення натхненні ідею боротьби зі смертю, не маючи можливості надавати 

паліативну допомогу, ми все ж зробили усе, аби рятувати якомога більше українських 

життів і у часи війни. 

На початку березня, коли на півночі Київщини тривали активні бої, наш фонд 

закупив та передав військовим, які приймали участь в бойових діях, коліматори, 

магніфери та приціли (загальна вартість покупки склала 150 тис грн).  

У квітні ще 47 тис грн було витрачено на придбання продуктів харчування для 

постраждалих сімей з дітьми, які повернулися до Бородянщини, за 8 тис грн придбано 

постільну білизну для реабілітаційного центру, де доглядають поранених військових, 10 

тис направлено на придбання комп'ютерної техніки для організації навчання дівчинки-

відмінниці, будинок якої пограбували окупаційні війська.  

З початку травня 60 тис грн використано для придбання тепловізійного 

монокуляра, який передано службовцям Державної прикордонної служби, і 144 тис грн 

спрямовано на виготовлення літнього тактичного взуття для військових.  

Тож із глибокою вдячністю повідомляю, що отримана від співробітників АТ 

"Альфа-Банк" благодійна допомога була повністю використана на задоволення 

нагальних потреб малозабезпечених українців та допомогу Українським Військовим. 

Усі перелічені закупівлі неможливо було б організувати, якби не благодійна допомога 

команди банку. Її внесок став маленьким вкладом у реалізацію великої національної ідеї 

– безкорисної підтримки нужденних всупереч усім фатальним обставинам та організації 

спротиву спробам геноциду. 

Сьогодні перед фондом стоять нові виклики. До нас звертаються громади 

Київщини, зруйновані внаслідок війни. Усі кошти, які надходять фонду від 

благодійників, ми витрачаємо на придбання будівельних матеріалів для таких громад. 

Масштаби руйнувань катастрофічні, на капітальний ремонт жилого фонду потрібні 
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десятки мільйонів гривень, але ми не втрачаємо надії, що завдяки допомозі небайдужих 

людей та соціально-відповідального бізнесу впораємося із завданням допомогти 

постраждалим знову отримати шанс мирно проживати у їх оселях. Безмежно цінуючи 

вже надану допомогу, Благодійний фонд імені Михайла Василевського звертається до 

акціонерного товариства "Альфа-Банк" з проханням розглянути можливість надати 

фонду благодійну пожертву у розмірі 1 мільйона гривень, яка буде використана на 

придбання будівельних матеріалів для ремонту зруйнованого війною житла мешканців 

Київщини.  

З вірою в Україну та запевненнями у найглибшій повазі 

  

Директор                                                                                                         Зоя МАКСИМОВА 
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