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БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНА КОСМІЧНА» (далі - «Фонд») є 
неприбутковою, благодійною організацією, створеною як благодійний фонд, що не має на 
меті одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших 
пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників Фонду.

Фонд здійснює свою діяльність на всій території України. Сфери та види благодійності, 
місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності Фонд самостійно визначає у 
благодійних програмах та інших рішеннях органів управління Фонду.

МЕТА, ТА ЗАВДАННЯ ФОНДУ.
Основною метою діяльності Фонду є підтримка та стимулювання розвитку всіх напрямків 

технічної розвитку країни, зокрема космічної та ракетобудівної галузі. Фонд здійснює свою 
діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, 
гласності, добровільності та самоврядування.

Фонд здійснює благодійну діяльність за такими основними напрямками (завданнями): 
об'єднання зусиль громадських, державних, профспілкових установ, організацій та 

фізичних осіб для фінансової підтримки реалізації ідей Фонду;
палання благодійної допомоги ветеранам та спеціалістам ракетно-космічної галузі; 
участь у створені виховних та навчальних дитячих, молодіжних проектів та програм; 
участь у організації заходів різних форм, конференцій, семінарів, конкурсів, виставок та 

інших благодійних акцій, які направлені на розвиток громадянських та професійних об'єднань 
в галузі космонавтики та пропаганду її досягнень (здобутків).



У рамках діяльності протягом останнього року було:

• Організовані безкоштовні психологічні та юридичні консультації для ветеранів війни та 
осіб що постраждали внаслідок проведення АТО міста Києва та Київської області

• Надання матеріальної допомоги ветеранським об'єднанням Святошинського району в 
солідарності з іншими громадськими організаціями

• Проведено заходи з інформування громадськості щодо благодійних програм з надання 
допомоги українській армії.

• Організація патріотичних заходів у школах міста Києва.

• Організація благодійних акцій за участі підприємців для збору продуктів, предметів 
гігієни, медикаментів та іншого для адресної допомоги військкоматам.

• Організація безкоштовних спортивних та патріотичних секцій для дітей та молоді;

• Співпраця з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з метою 
залучення уваги до проблем оборонної системи України.


