
Понад шість років Благодійний фонд Let`s Help опікується більш ніж 15 000 знедолених 

літніх людей, які живуть самотньо. Багато з них не можуть самостійно пересуватися і 

потребують постійної допомоги. Понад 10 000 проживають в геріатричних пансіонатах 

та територіальних центрах надання соціального захисту із стаціонарними 

відділеннями. Ми маємо з ними справу щомісяця, доставляючи продукти харчування, 

ліки, засоби особистої гігієни, подарунки на свята, інвалідні візки, речі побутового 

використання та навіть меблі, інші необхідні речі. Щоб мати можливість швидко та 

якісно діяти, нам потрібно постійно працювати над проблемою. Адже тільки так ми 

можемо покращити якість, або й врятувати життя цих людей. 

 

Зараз, в умовах війни, об’єм необхідної допомоги збільшився в кілька разів, а 

можливості її доставки значно зменшилась з різних причин: вартість перевезень 

логістичними компаніями зростає через вартість палива та відсутність водіїв, доставка 

національними логістичними компаніями великих вантажів завжди була дорогою, а 

зараз вона ще й не доставляється вчасно, вантажі губляться, багато відділень взагалі 

не працює. 

 

Щорічно на утриманні фонду знаходяться більше 15 000 пенсіонерів. Зараз ми активно 

працюємо в 10-ти областях України: Київська, Житомирська, Чернігівська, Запорізька, 

Сумська, Полтавська, Черкаська, Львівська, Івано-Франківська та Одеська, 

найближчим часом плануємо взяти під опіку заклади для літніх людей ще в трьох 

регіонах - Вінницькому, Херсонському та Волинському. Кожного року в середньому ми 

витрачаємо на допомогу пансіонатам близько 16 млн. грн. на рік. Із цих коштів значну 

частину складають витрати на логістику. 

 
На діаграмі можемо побачити, що загальні річні витрати на логістику становлять - 

808841, 88 грн. Що в свою чергу складає 5,1% від загальних благодійних внесків. 



 
 

В сьогоднішніх умовах вкрай важко знайти можливість доставки необхідної допомоги 

через нестабільну роботу логістичних компаній та високу вартість перевезень. Ще 

одним дуже важливим фактором, який спонукав нас розглядати покупку власного 

транспорту став “дефіцит” автомобілів необхідної нам вантажопідйомності, відсутність 

можливості доставки національними логістичними компаніями та довгий/незрозумілий 

по строках час доставки в різні регіони України. Тобто якщо нашим підопічним 

необхідна допомога вже і зараз, ми не можемо чекати тиждень чи більше поки Нова 

пошта, Укрпошта чи інші компанії можуть доставити туди вантаж, більше того, в 

багатьох містах в принципі відсутня така можливість.  

Враховуючи всі ці фактори, ми прийняли рішення придбати власні вантажні автомобілі, 

для можливості зараз доставляти допомогу всі кому вона необхідна саме тоді коли 

вона необхідна. Користуючись допомогою водіїв-волонтерів (маємо таких три), 

наявність хоча б двох автомобілів дозволить знизити витрати та більш ефективно 

використовувати кошти благодійників та час на доставку. Пальне для авто будемо 

закуповувати за партерськими цінами в національного нафтотрейдера ОККО, тому 

витрати на доставку будуть оптимальними у співвідношенні ціна за доставку та час на 

неї по різних регіонах України. Крім того, маємо можливість отримувати безкоштовно 

паливо для доставки в найбільш гарячі області: Київська, Сумська, Запорізька, 

Херсонська та Чернігівська. 

Необхідна сумма на покупку двох автомобілів становить 960 тис. грн.  

Таким чином тільки з цих цифр можемо оцінити повернення витрат на купівлю 

автомобілів на протязі 10 місяців.  

960000 / (
808841,88

365
) = 14, 44 місяці. 

 

При “інвестиції” в 960 тис. грн ми можемо окупити витрачені кошти трохи більше ніж за 

рік, а вже за два роки зможемо зекономити близько 657 682 грн на допомогу літнім 



людям. Але найголовніше – в нас буде можливість доставляти допомогу тим, туди та в 

такому об’ємі як люди цього потребують. 


