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Випічка для ЗСУ
Назва навчального закладу Уманський національний унверситет садівництва

(інженерно-технологічний факультет)

Вид надання допомоги Випічка для ЗСУ

Кому було надано допомогу

Кількість учасників благодійного проєкту 10

Прорахунок бюджету благодійного

проєкту (якщо допомога надавалась із

залученням коштів, необхідно

зазначити):

∙2000 грн.

Викладачі інженерно-технологічного 

факультету зібрали кошти на закупівлю 

сировини для випічки (борошно, яйця, 

цукор, дріжджі, молоко… і т.д).

Опис ідеї та реалізації благодійного проєкту. Викладачі та студентами інженерно-

технологічного факультету випекли смачну домашню випічку: булочки, круасани, 

печиво та кекси. Тримаючи освітній фронт, викладачі, разом з студентами, 

активно долучаються до допомоги ЗСУ. Тож, і цього разу, усю випічку передали 

волонтерському центру «Разом», які доставлять смаколики нашим захисникам і 

захисницям.



Збір коштів та придбання термобілизни та 
речей першої необхідності для ЗСУ
Назва навчального закладу Уманський національний унверситет садівництва

(інженерно-технологічний факультет)

Вид надання допомоги Збір коштів та придбання термобілизни

речей першої необхідності для ЗСУ

Кому було надано допомогу

Кількість учасників благодійного проєкту 300

Прорахунок бюджету благодійного

проєкту (якщо допомога надавалась із

залученням коштів, необхідно

зазначити):

13850 грн.

Закупівля речей:

Термобізизна 16 шт = 7514 грн.

Термоноски 6 уп. по 12 шт. =2688 грн

Зубна паста 25 шт = 1113 грн

Шампунь 10 шт = 1024 грн.

Серветки вологі 50 уп. = 682 грн

Серветки сухі 5 уп = 100 грн.

Мило рідке 19 шт = 729 грн.

Опис ідеї та реалізації благодійного проєкту. Впродовж жовтня, за ініціативи

студентського самоврядування інженерно-технологічного факультету, студенти

активно займалися збором коштів для допомоги Збройним силам України. Всього

вдалося зібрати 13850 грн.

На зібрані коши було придбано теплі речі (термобілизну, термоноски) та засоби

гігієни (шампуні, зубні пасти, зубні щітки, вологі серветки, мило).

Придбані речі передали волонтерській організації "РАЗОМ.



Святий Миколай – чарівник добрих справ!
Назва навчального закладу  Уманський національний унверситет садівництва (інженерно-

технологічний факультет)

Вид надання допомоги Збір коштів та придбання солодощів для дітей-

сиріт

Кому було надано допомогу

Кількість учасників благодійного проєкту 50

Прорахунок бюджету благодійного проєкту

(якщо допомога надавалась із залученням

коштів, необхідно зазначити):

5000 грн.

Закупівля солодощів:

Пакунок новорчіний з солодощами 50 шт. = 

5000 грн.

Опис ідеї та реалізації благодійного проєкту. Студенти та викладачі інженерно-

технологічного факультету зібрали кошти на подарунки для дітей-сиріт.

Традиційно День Святого Миколая – популярне зимове свято для дітей та дорослих. 

Головна ідея свята – відчуття безкорисливого добра, прагнення подарувати іскру радості та 

надії.

Саме 19 грудня, в день святого Миколая, було організовано поїздку до закладів, де 

проживають діти-сироти. Саме такі категорії населення потребують значної уваги та 

допомоги. Студенти та викладачі з радістю привітали всіх та подарували подарунки!



Робити добро – так просто!

Разом ми є непереможна сила!

Тримаємо освітній фронт!

Наближаймося до перемоги!

Віримо в ЗСУ!


