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Програма гуманітарних поставок американського
високотехнологічного медичного обладнання в
Україну
Серце нашої роботи – в Україні!
МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ «ДУША УКРАЇНИ» ПІД ПАТРОНАТОМ
СВЯТІЙШОГО ПАТРІАРХА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ ФІЛАРЕТА
THE SOUL OF UKRAINE FOUNDATION, INC. – член Національної Асоціації Генеральних Підрядників
федерального уряду США, американське відділення фонду в статусі корпорації з повною юридичною
відповідальністю
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СОБОРНІСТЬ»
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ І СЕЛИЩНИХ РАД
мають честь довести до відома медичних установ наступне:
ФОНД «ДУША УКРАЇНИ» ПРИЙМАЄ ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКИ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ АПАРАТУРИ ВІД МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯКІ НА БЕЗКОШТОВНІЙ ОСНОВІ
НАДАЮТЬ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ДИТЯЧИМ БУДИНКАМ, МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ КАТЕГОРІЯМ
ГРОМАДЯН, ДОБРОВОЛЬЦЯМ ЯКІ ВОЮЮТЬ НА БОЦІ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ТИМ, ХТО ВТРАТИВ
ДОМІВКУ.

Зцілення – це доступ до матеріалів і знань
Для зазначеної мети фонд «Душа України», підтриманий видатними міжнародними діячами науки та
культури, відомими у світі гуманістами-просвітителями, звертається до виробників медичного
обладнання, до урядових структур, великих приватних шпиталів, до медичних фондів та інститутів з
проханням про безоплатну передачу фонду різного медичного обладнання для його подальшої відправки
до України.
Фонд «Душа України» має можливість налагодження, ремонту й сертифікації високотехнологічного
обладнання, що постачається з США згідно з замовленнями українських організацій.

Надання допомоги та принципи співробітництва
В основі співробітництва з будь-якою гуманітарною та благодійною організацією – довіра. Фонд «Душа
України» веде свою діяльність виключно на благодійних засадах, за допомогою волонтерів.
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Представники The Soul of Ukraine Foundation, Inc., отримавши від українських медичних організацій
перелік бажаного обладнання, встановлюють контакти з його виробниками; з Фондом медичних ресурсів
США для здійснення ремонту та сертифікації найскладніших сучасних електронних приладів – від
електронного мікроскопа до томографів; з великими медичними центрами різних штатів, а потім
комплектують власний контейнер для відправки до України.
Як член Національної Асоціації Генеральних Підрядників федерального уряду, The Soul of Ukraine
Foundation, Inc. також звертається до Міністерства Оборони США з проханням як комплектації заявки на
медичне обладнання, так і з питанням щодо поставки гуманітарної допомоги до України літаками
Пентагону.
The Soul of Ukraine Foundation, Inc. має власні склади у штаті Флорида, куди звозиться передане фонду
обладнання й звідки здійснюється відправка вантажу морським транспортом.
ЗБІР У США Й ПОСТАВКИ ДО УКРАЇНИ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО У
ВИГЛЯДІ ГУМАНІТАРНОЇ БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ
Український замовник оплачує транспортні витрати й накладні витрати, що пов'язані з транспортуванням
вантажів через океан. А саме – брокерські та митні послуги.
ЗАМОВНИК ОТРИМУЄ ОБЛАДНАННЯ БЕЗОПЛАТНО на наступних умовах:


Залежно від кількості й технологічної складності одержаного обладнання, замовник
зобов'язується надавати безоплатні медичні послуги обумовленій документально кількості
громадян наступних категорій: малозабезпеченим; добровольцям неоголошеної російськоукраїнської війни (що виступають на боці України); бездомним; дітям, які проживають в дитячих
будинках; членам сімей загиблих на російсько-українській війні (що воювали на боці України),
незалежно від матеріального становища такої сім'ї.



Замовник веде й надає Фонду детальну звітність про надання безоплатних послуг вищевказаним
категоріям громадян і надає Фонду право адресної перевірки фактично наданих послуг.



У випадку високої складності поставленого устаткування та значної його вартості, при
використанні цього обладнання у власних комерційних цілях, замовник робить обумовлені
пожертвування в The Soul of Ukraine Foundation, Inc. для покриття витрат волонтерів у рамках
даного проекту.



Замовник надає Фонду право фінансового аудиту в тому, що стосується використання
високотехнологічного обладнання.

СТОРОНОЮ, ЩО РОЗПОДІЛЯЄ ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ, Є ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ
ФОНД «СОБОРНІСТЬ» ТА ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ І СЕЛИЩНИХ РАД.

Сертифікація та установка
The Soul of Ukraine Foundation, Inc. здійснює через Фонд Медичних ресурсів США або інші американські
благодійні організації ремонт вживаного обладнання, його сертифікацію та, в разі необхідності, технічний
супровід і повторну сертифікацію на місці установки силами волонтерів, які мають відповідну освіту й
ліцензію.
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Офіційні представники програми
Згідно з вимогами федерального уряду США до американських благодійних організацій, Фонд «Душа
України» розміщує в публічному доступі список своїх офіційних представників в Україні. Зазначені нижче
особи мають право приймати заявки та вести переговори від імені Фонду «Душа України» для участі в
медичній програмі гуманітарної допомоги США – Україні.

Геннадій КОРОЛЬОВ
Співзасновник і виконавчий директор фонду
Кавалер Ордена Святого Рівноапостольного Князя Володимира Великого
+380 67.640.7898 info@soulofukraine.foundation

Степан БРАЦЮНЬ
Голова Правління Всеукраїнського благодійного фонду «Соборність»
Почесний член Асоціації кардіохірургів України

Тетяна АЛЕКСАНДРОВА
Голова ревізійної комісії фонду
Директор The Soul of Ukraine Foundation, Inc.
Дама Ордена Святої Великомучениці Варвари

Тетяна КОЛГАНЕНКО
Прес-секретар фонду
+380 93.991.6009 press@soulofukraine.foundation

ФОНД НЕ МАЄ ТА НЕ ВДАЄТЬСЯ ДО ПОСЛУГ ПОСЕРЕДНИКІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЄЇ ПРОГРАМИ. ЖОДНА
ЮРИДИЧНА АБО ФІЗИЧНА ОСОБА, КРІМ ВОЛОНТЕРІВ, ЩО ВКАЗАНІ НА ЦІЙ СТОРІНЦІ, НЕ МОЖУТЬ
ПРЕДСТАВЛЯТИ ІНТЕРЕСИ ФОНДУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ МЕДИЧНОЇ МІСІЇ.

Основні адреси
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СОБОРНІСТЬ»
Вул. Антоновича 3Б, Київ, 04001, Україна
тел./факс 235-37-61
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THE SOUL OF UKRAINE FOUNDATION, INC.
2761 Saint Johns Avenue 12
Jacksonville, Florida, 32205, U.S.A.
eFax: +1 320 341 0275
e-mail: info@soulofukraine.foundation

Документи міссії
Для збору в США та відправки обладнання в Україну, необхідні первинний договір з фондом і заповнена
заявка. Фонд надає ці документи американським донорам та органам влади.
Зазначені документи можна завантажити за лінками на офіційному сайті фонду:

http://soulofukraine.foundation
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