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Катерина Загорій
засновниця Zagoriy Foundation

СЛОВО
ЗАСНОВНИКІВ

2022 рік став переломним не 
тільки для України, але й для світу. 
Весь світ усвідомив, якими 
крихкими є безпека та мир.
Але водночас ми зрозуміли, що 
ідеальний світ ми будуємо 
власноруч — він не створюється 
сам по собі. Щодня ми боремося 
за наше гідне майбутнє та щасливе 
життя. І, безумовно, спостерігаємо 
активні суспільні зміни, які 
однозначно впливають на наше 
життя.

А зміни у благодійності вразили 
чи не найбільше. Український 
некомерційний сектор зробив 
потужний стрибок у розвитку,
і активний його період усе ще 
триває. Але й міжнародна 
спільнота змінюється: передусім 
фокус уваги, розподіл ресурсів та 
усвідомлення потенціалу країн — 
лідерів у майбутньому. Всесвітній 
рейтинг благодійності CAF 
зазначає, що Україна вперше 
увійшла до першої десятки країн. 

Що це означає для нас, 
української спільноти 
благодійників? — Що час рухатися 
далі та розвиватися. Українська 
філантропія показала 
феноменальні результати за 
останні місяці, але такий темп 
потребує нашої уваги та ресурсів. 
Zagoriy Foundation завжди 
орієнтувався на сталу 
довгострокову роботу, і 2022 рік — 
не виняток.

Ми продовжуємо розвивати 
культуру благодійності в Україні, 
впроваджувати новітні проєкти та 
підтримувати некомерційний 
сектор задля подальшого росту.

Наша мета — будувати роботу 
стало та на довгострокову 
перспективу. Останній рік 
показав, що життя може бути 
бентежним, але ми маємо бути 
сильними та демонструвати 
стійкість та відданість власним 
переконанням. Саме це визначає 
наше майбутнє. Тож рухаймося 
далі, вірмо у свої сили та будуймо 
Великі Історії разом! 



ВСТУПНЕ СЛОВО
ДИРЕКТОРКИ 

Кожного року команда Zagoriy 
Foundation ставить перед собою 
нові завдання та прагне до 
небачених раніше висот. Так було
і на початку 2022 року. Але 24 
лютого докорінно змінило нас. 
Інша реальність, інші пріоритети 
та інше життя чекало на кожного
й кожну. 2022-й однозначно 
випробовув нас на міцність, але 
ми впоралися на всі сто. 

Озираючись на той шлях, який ми 
пройшли в 2022 році, 
констатуємо, що пристосування 
до змін та вірність своїм цілям — 
те, що допомогло нам опинитися  
там, де ми зараз є. Zagoriy
Foundation впевнений, що 
розвиток культури благодійності 
та підтримка сталості 
некомерційних організацій в 
Україні зараз важливі як ніколи.  

Наша робота не зупинялася ані
на день: ми переосмислили 
діяльність і навели фокус, адже
у стресових ситуаціях люди 
фокусуються на головному, 
відкидаючи менш важливе.
Так сталося і з нами. 

Ми продовжуємо розвивати 
локальні організації, 
некомерційний сектор в Україні. 
Варто зазначити, що це все 
можливо завдяки підтримці 
міжнародних партнерів, які 
допомагають рухатися далі. 
Дякуємо за віру в нас!

Я завжди повторюю, що за кожним 
звітом чи успішним проєктом 
насамперед стоять люди. Кожне 
успішне партнерство — це сотні 
листів і контактів телефоном. 
Кожна перемога — це результат 
ефективної праці. Тому я особисто 
хочу подякувати нашій команді й 
усім командам некомерційного 
сектору України. Разом ми 
тримаємо свій фронт та 
створюємо нові справді Великі 
Історії.  

Євгенія Мазуренко,
CEO Zagoriy Foundation



ГОЛОВНЕ
В 2022 РОЦІ
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Провели ТРИ 
грантових конкурси 
в 2022-му: 
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Підтримали
48 ОРГАНІЗАЦІЙ

Сума підтримки:
13 878 680,82 ГРН

Медіа Великих Історій 
у 2022 опублікували:

31 000

середня кількість 
переглядів сайту в місяць

ПОНАД 300 ЛОНГРІДІВ 240 НОВИН

Zagoriy Foundation отримав валідацію 
від CAF America. Це означає, що тепер 
Фонд має право отримувати благодійні 
пожертви від донорів у США

Команда Zagoriy Foundation відвідала
ШІСТЬ МІЖНАРОДНИХ
КОНФЕРЕНЦІЙ  із філантропії

Нашими міжнародними 
партнерами стали:

Запроваджено навчальний курс
«CHARITY MATCH:

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»



8%

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ

33%

Партнерські
проєкти 

Міжнародні
партнерства

МедіаГрантова
програма

ДослідженняАдміністративні
витрати

Власні
комунікації 

Операційні
проєкти

2%

23%

12%8%

12%

2%

29 202 539,57 ГРН



ДОСЛІДЖЕННЯ
БЛАГОДІЙНОСТІ 

Більшість організацій (94%)  повністю 
або частково продовжили виконувати 
свою роботу.

85%  опитаних зазначили, що готові до 
кооперації та партнерства з іншими 
організаціями.

31,4%  вказали, що потребують 
фінансової підтримки, на другому місці — 
гуманітарна підтримки (25,48% 

організацій). 

ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Більшість організацій, що функціонують 
давно, продовжують вести свої поточні 
проєкти, хоча і стикаються із скороченням 
фінансування від донорів через різку 
зміну пріоритетів.

Всі респонденти відзначають підвищення 
взаємодії із медіа.

Всі опитані зауважили, що обсяги 
зібраних коштів суттєво знизилися вже за
місяць після початку повномасштабної 
війни. Для підтримки рівня надходжень 
організаціям доводилося бути більш 
креативними у своїх меседжах.

https://zagoriy.foundation/publications/potrebi-ta-robota-nuo-pid-chas-vijni/
https://zagoriy.foundation/publications/blagodijnist-u-chasi-vijni/


ДОСЛІДЖЕННЯ
БЛАГОДІЙНОСТІ 
ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

84%  мешканців України зазначили, що 
масштаби благодійності зростають і вони 
помічають її стрімкий розвиток.

86%  мешканців України стали 
благодійниками після початку воєнних 
дій.

5870 ГРН  — середня сума пожертви за 
чотири місяці війни (з кожним наступним 
місяцем сума зменшувалася).

У ШІСТЬ РАЗІВ  збільшилася кількість 
волонтерів від початку 
повномасштабного вторгнення.

69,5%  респондентів НЕ перевіряють 
благодійний фонд, перш ніж зробити 
донат.

https://zagoriy.foundation/publications/blagodijnist-u-chasi-vijni-kilkisne-doslidzhennya/


ДОСЛІДЖЕННЯ
БЛАГОДІЙНОСТІ 
МЕДІА ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ

Презентація «Благодійність у часи 
війни» від Zagoriy Foundation

Детектор медіа

За час повномасштабної війни 
суми пожертв українців зросли 
в дев’ять разів – дослідження

Forbes Ukraine

 «Все для фронту»: благодійність 
та волонтерство українців з 
початку повномасштабної війни

Vox Ukraine

https://voxukraine.org/vse-dlya-frontu-blagodijnist-ta-volonterstvo-ukrayintsiv-z-pochatku-povnomasshtabnoyi-vijny/
https://detector.media/infospace/article/201576/2022-08-03-9-serpnya-prezentatsiya-doslidzhennya-blagodiynist-u-chasy-viyny/
https://forbes.ua/news/za-chas-povnomasshtabnoi-viyni-sumi-pozhertv-ukraintsiv-zrosli-v-devyat-raziv-doslidzhennya-09082022-7571


ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ МИ:
Отримали
651 ЗАЯВКУ

Підтримані проєкти в 2022 році мали 
всеукраїнський масштаб, а також це 
були проєкти в Івано-Франківській, 
Львівській, Вінницькій, Харківській
і Київській областях.

Сума підтримки грантерів:
7 961  340,53 ГРН

Обрали
34 ПЕРЕМОЖЦІ

ГРАНТОВА ПРОГРАМА 

21/04 – 5/05 

«Підтримка роботи 
неприбуткових 
організацій у часи 
війни», спрямований на 
підтримку підопічних 
організацій. Конкурс 
проведено за 
підтримки Fondation de 
France. 

«Підтримка сталості та 
розвитку організацій у 
часи війни». Конкурс 
проведено за 
підтримки  Global 
Giving. 

«Підтримка 
партнерства та 
співпраці у 
благодійному секторі». 
Конкурс проведено за 
підтримки Global 
Giving. 

21 КВІТНЯ –
5 ТРАВНЯ

1 –15
ЧЕРВНЯ

12 ВЕРЕСНЯ –
3 ЖОВТНЯ



ГРАНТОВА ПРОГРАМА 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ 
2021-2022 РОКІВ

ПРІОРИТЕТНІ
БЕНЕФІЦІАРИ ДЛЯ
ЗАЯВОК У 2022 РОЦІ:  

+75%
Кількість

заявок 

+63%
Сума 

підтримки  
Вразливі верстви 
населення

+18%
Кількість 

переможців

Діти

Батьки

Волонтери

Представники
некомерційного
сектору

Жінки

У межах грантової
підтримки за 2022 рік
було підтримано
48 ОРГАНІЗАЦІЙ
на загальну суму
13 878 680,82 ГРН

Підтримали 14 організацій благодійного 
сектору в межах партнерств та реагування 
на виклики війни на суму 5 917 340,29 грн



НАВЧАННЯ ТА
ПІДТРИМКА СЕКТОРУ  

Після початку повномасштабної війни ми відкрили безкоштовний навчальний курс 
«Charity Match 2.0» для представників некомерційного сектору. Команда адаптувала 
та додала актуальні матеріали про те, як перебудувати та продовжувати діяльність 
НКО під час війни.

Наразі вже є декілька партнерів, які підтримують учасників фінансово, медійно та за 
допомогою ProBono-послуг. Це:

БФ «МХП-Громаді»  Jiwo  Postmen

Медіа Великих Історій  Приватні консультації експертів.

Курс пройшли 
198 учасників

87,5% опитаних учасників 
зазначили, що отримали багато 
нових знань, корисних для роботи

83% учасників оцінили 
зворотний звʼязок від 
кураторів як дуже корисний

В жовтні ми оголосили про початок нового, повністю перезаписаного курсу
«Charity Match: перезавантаження». 

«Charity Match: перезавантаження» складається з шести блоків навчання: від початку 
роботи організації до звітування за реалізованими проєктами. 

Також учасники курсу мають можливість отримати фінансову підтримку для реалізації 
фандрейзингової кампанії, яку вони розроблятимуть протягом курсу.

20 ЕКСПЕРТІВ  
з різних тем

237 РЕЄСТРАЦІЙ 60 УЧАСНИКІВ 
курсу



НАВЧАННЯ ТА
ПІДТРИМКА СЕКТОРУ  



КООРДИНАЦІЙНІ
ЗУСТРІЧІ

Провели ПʼЯТЬ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗУСТРІЧЕЙ  для обговорення та 
складання плану відповіді на поточні виклики. 

Під час серії зустрічей ми обговорили питання досягнень та можливостей 
громадського сектору в Україні, напрацювання щодо регулювання діяльності 
благодійних фондів, фінансові та юридичні питання фандрейзингу, а також 
перспективи координації в секторі. 

Напрацювання під час зустрічей ми використали для планування подальших 
активностей у Фонді.



КОМУНІКАЦІЇ  ФОНДУ ТА
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

2022 року ми змінили формат комунікацій. Наші соціальні мережі стали більш 
відкритими та зрозумілими для аудиторії: окрім подання інформації про власні 
проєкти, ми також руйнуємо міфи про благодійність, розповідаємо більше про 
внутрішню роботу сектору та її важливість. 

* Результати органічної статистики без 
використання коштів на таргетовану рекламу.

Ми додали: 

сторітелінг, персоналізовані 
історії наших грантерів;

інформаційні дописи для 
українців стосовно 
актуальних нині питань: 
виявлення шахрайства та 
основні засади ефективної 
благодійності;

2157 25 1280 673

корисну інформацію для 
некомерційного сектору: 
тренди на міжнародній арені, 
поради щодо комунікацій та 
грантової діяльності;

персоналізовані дописи 
від членів команди, їхню 
експертну думку та інсайти 
щодо розвитку 
благодійного сектору.

ДЛЯ ПРИКЛАДУ СТАТИСТИКА

340 46 107 92



128 0 18 21 138 8 32 53

150 7 77 112 102 7 15 109

90 3 27 60 64 9 10 6



КОМУНІКАЦІЇ  ФОНДУ ТА
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

Читачі: 5 478
Охоплення: 1 007 100

Вподобання: 20 571

Коментарі: 500

Поширення: 2 535

Згадки: 2 206

Читачі: 48 251
Охоплення: 1 526 219

Вподобання: 17 879

Коментарі: 910

Поширення: 713

Згадки: 3 924



Чи вкоріниться благодійність в ДНК 
українців: прогнози щодо розвитку 
благодійного сектору

Liga.net

Довіряй та перевіряй. Як 
формується довіра до благодійних 
фондів та чому це важливо

НВ

За час повномасштабної війни суми 
пожертв українців зросли в дев’ять 
разів – дослідження

 Forbes Ukraine

КОМУНІКАЦІЇ  ФОНДУ ТА
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

Публікації в медіа стали більш персоналізованими, актуальними для інфополя. 
Команда Zagoriy Foundation надає експертизу в некомерційному секторі та 
висвітлює досі недосліджені питання: 

https://blog.liga.net/user/lrainchuk/article/47058
https://nv.ua/ukr/opinion/blagodiynist-komu-naybilshe-doviryayut-ukrajinci-ta-gotovi-dopomagati-koshtami-novini-ukrajini-50266329.html
https://forbes.ua/news/za-chas-povnomasshtabnoi-viyni-sumi-pozhertv-ukraintsiv-zrosli-v-devyat-raziv-doslidzhennya-09082022-7571


Пʼять несподіваних інсайтів про 
благодійність часів війни від 
масштабного дослідження Zagoriy 
Foundation

Platfor.ma

Благодійність зсередини: як 
працюють благодійні фонди

 Indsider.ua

Україна стала єдиною 
європейською країною, яка увійшла 
до топ-10 Всесвітнього рейтингу 
благодійності 

Platfor.ma

КОМУНІКАЦІЇ  ФОНДУ ТА
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

https://platfor.ma/p-yat-nespodivanyh-insajtiv-pro-blagodijnist-chasiv-vijny-vid-masshtabnogo-doslidzhennya-zagoriy-foundation/
https://platfor.ma/ukrayina-stala-yedynoyu-yevropejskoyu-krayinoyu-yaka-uvijshla-top-10-vsesvitnogo-rejtyngu-blagodijnosti/
https://insider.ua/blagodijnist-zseredini-yak-praczyuyut-fondi/


МІЖНАРОДНА
ДІЯЛЬНІСТЬ  

КОНФЕРЕНЦІЇ   

Zagoriy Foundation розвиває міжнародну співпрацю, щоб активніше комунікувати про 
потреби благодійного сектору в Україні, поширювати найкращі практики та залучати 
підтримку партнерів.

2022 року ми вперше залучили допомогу міжнародних донорів до співфінансування 
наших проєктів. Нашими міжнародними партнерами стали:

Наша команда відвідала шість міжнародних конференцій, а саме:
 Philea Forum 2022 у Барселоні (Іспанія).
 15-та конференція Міжнародного товариства досліджень третього сектору
у Монреалі (онлайн).
 Щорічна конференція United Philanthropy Forum у Сіетлі (США).
 PEXforum у Стамбулі (Туреччина).
 Konektor Forum у Варшаві (Польща).
 National Forum on Family Philanthropy 2022 у Сан-Франциско (США).

У своїх виступах ми порушували
питання ефективної допомоги Україні
та підтримки локальних організацій.

Навесні ми отримали валідацію від CAF America.
Це означає, що тепер Zagoriy Foundation має право 
отримувати благодійні пожертви від донорів у США.



Світлана Бахшалієва, менеджерка з 
міжнародних партнерств Zagoriy 
Foundation, про підтримку 
громадянського суспільства під час 
війни для Philanthropy News Digest

Євгенія Мазуренко та Аша Куран, 
засновниця руху Giving Tuesday, 
про довіру до українського 
громадського сектору для Stanford 
Social Innovation Review

МІЖНАРОДНА
ДІЯЛЬНІСТЬ  

РОБОЧІ ГРУПИ 

ПУБЛІКАЦІЇ  

У рамках міжнародної співпраці ми брали активну участь у майже 15 зустрічах 
робочих груп міжнародних асоціацій Philea та WINGS. На одній із цих зустрічей ми 
презентували наше дослідження «Благодійність у часи війни» аудиторії міжнародних 
фондів та дослідників.

https://philanthropynewsdigest.org/features/commentary-and-opinion/helping-ukrainian-civil-society-meet-urgent-needs-during-and-after-the-war
https://ssir.org/articles/entry/ukrainian_civil_society_needs_your_support_and_also_your_trust


Євгенія Мазуренко, директорка 
Zagoriy Foundation, про адаптацію 
Фонду у часи війни для WINGS

Євгенія Мазуренко про зміни у 
культурі благодійності українців 
для Alliance Magazine

Євгенія Мазуренко про напрями 
роботи Фонду у часи війни для 
Alliance Magazine

Участь у підготовці звіту 
Candid про вплив пандемії
на благодійність

Профайл стану благодійності в 
Україні у WINGS

Подкаст European Fundraising 
Podcast з Євгенією Мазуренко

https://members.wingsweb.org/news/188968
https://www.alliancemagazine.org/blog/a-dramatic-change-in-ukraines-culture-of-giving-the-impact-of-russias-invasion/
https://www.alliancemagazine.org/blog/adaptation-in-the-face-of-war-the-experience-of-the-zagoriy-foundation/
https://candid.org/about/press-room/releases/new-report-finds-at-least-1b-given-by-philanthropy-for-covid-19-in-2021
https://wings.issuelab.org/resource/cultures-of-giving-country-profile-ukraine.html
https://www.fidelis-cc.fr/efa/


МЕДІА
ВЕЛИКИХ ІСТОРІЙ  

Це перше в Україні медіа про благодійність, засноване Zagoriy Foundation
у травні 2021 року. 

Розвиток Медіа Великих Історій у 2022 році став можливий завдяки грантовій 
підтримці Choose Love. Зокрема завдяки їй ми збільшили кількість опублікованих 
лонгрідів, залучених авторів, запустили свій інстаграм і створювали 
відеорепортажі.  

З моменту створення і дотепер метою Медіа Великих Історій є розвиток 
культури благодійності, проте після 24 лютого, з початком повномасштабної 
війни, ми скоригували стратегію та визначили три основні цілі проєкту. Це:

Поширення 
культури 
благодійності

Поширення інформації 
про роботу третього 
сектору та волонтерські 
ініціативи в Україні та 
поза її межами

Наш ЗМІ відповідає на три запитання:

ЯК ЕФЕКТИВНО НАДАТИ ДОПОМОГ У?
ДЕ ЗНАЙТИ ДОПОМОГ У?
ЧОМУ БЛАГОДІЙНІСТЬ — СПРАВА КОЖНОГО?

Заохочення та інформаційна 
підтримка благодійних 
організацій, а також поширення 
історій, що надихають, про 
добрі справи українців

01 02 03 



Читачі: 1 203
Охоплення: 212 000

Читачі: 4 767
Охоплення: 530 000

МЕДІА
ВЕЛИКИХ ІСТОРІЙ  

У 2022 РОЦІ
МИ ОПУБЛІКУВАЛИ:

МЕДІА ВЕЛИКИХ ІСТОРІЙ МАЄ 
ВЛАСНІ СТОРІНКИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Понад
300

ЛОНГРІДІВ

240
НОВИН

5
СПЕЦПРОЄКТІВ

Середня кількість 
переглядів сайту
 в місяць —
31 000

У вересні 2022 року ми почали знімати та продюсувати власні
відеорепортажі про благодійні ініціативи в Україні, які можна
переглянути за посиланням. 

Станом на кінець року:

Знято 7 СЮЖЕТІВ                     Сумарно зібрано близько 8000 ПЕРЕГЛЯДІВ

https://www.youtube.com/@the_media_of_great_stories/featured


ОБРАНІ МАТЕРІАЛИ

«Потрібні люди: як 
пошуково-рятувальна 
організація SARVA рятує 
зниклих»

Відеосюжет про 
перукарів-волонтерів, які 
безкоштовно стрижуть у госпіталях 
поранених українських військових

Cпецпроєкт «Зважені та сміливі: 
як під час війни живуть передчасно 
народжені діти та їхні батьки», 
створений у партнерстві з 
українськими лікарями

МЕДІА
ВЕЛИКИХ ІСТОРІЙ  

https://media.zagoriy.foundation/zvazheni-ta-smilyvi-yak-pid-chas-vijny-zhyvut-peredchasno-narodzheni-dity-ta-yihni-batky/
https://www.youtube.com/watch?v=GSWThyEmKGo&t=29s
https://media.zagoriy.foundation/incredible_stories/potribni-lyudy-yak-poshukovo-ryatuvalna-organizacziya-savra-ryatuye-tyh-hto-znyk-bezvisty/


#ЩЕДРИЙВІВТОРОК  

29 листопада 2022 року відбувся #ЩедрийВівторок — Всеукраїнський день 
добрих справ.

До «Щедрого вівторка» на цей раз долучилися 80 000 ЛЮДЕЙ. 

Ми всі разом зібрали близько 2 500 000 ГРН.

Головна подія «Щедрого вівторка» — онлайн-фестиваль добрих справ
«ДОБРОФЕСТ»  — платформа, яка в гейміфікованій формі допомагає 
долучитися до благодійності людям будь-якого віку. 

Наприклад, можна було надіслати другу нагороджувальний лист за 
добрі справи. Таких листів було надіслано ПОНАД 1000. 

Загалом «Доброфест» відвідали близько 10 000 КОРИСТУВАЧІВ.

Команда «Щедрого вівторка» у партнерстві з BeKind та БФ «280 днів» 
організували соціальний проєкт «Теплий Вівторок», головною метою 
якого було зібрати кошти на теплий одяг для новонароджених українців.

Було зібрано 1  232 566 ГРН. 
До збору доєднався 891 БЛАГОДІЙНИК .



"Щедрий вівторок". У Києві 
відбудеться Всеукраїнський день 
добрих справ 

"Суспільне"

Щедрий вівторок в Україні: киян 
заохочують поділитися часом та 
грошима

"Вечірній Київ"

Свідома благодійність: 
Національний банк долучився до 
міжнародного благодійного руху 
"Щедрий вівторок" 

Національний банк України

#ЩедрийВівторок 2022: 
Всеукраїнський день добрих справ

"Детектор медіа"

МЕДІА ПРО #ЩЕДРИЙВІВТОРОК

https://suspilne.media/323794-sedrij-vivtorok-u-kievi-vidbudetsa-vseukrainskij-den-dobrih-sprav/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/74601/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/svidoma-blagodiynist-natsionalniy-bank-doluchivsya-do-mijnarodnogo-blagodiynogo-ruhu-schedriy-vivtorok
https://detector.media/withoutsection/article/205448/2022-11-29-shchedryyvivtorok-2022-vseukrainskyy-den-dobrykh-sprav/


КОМАНДА
ZAGORIY FOUNDATION  

Ми звикли сприймати успіхи
в роботі Фонду як заслуги та 
перемоги одного цілісного 
організму. Однак за кожним 
успішним проєктом стоять люди — 
і це команда Zagoriy Foundation.

Кожен і кожна з нас 2022 року мав 
свої особисті переживання, зміни, 
перемоги та поразки. Але щодня 
ми разом працювали над 
спільними проєктами та 
активностями. Разом ми вірили
у нашу місію та докладали 
максимум зусиль для досягнення 
результатів. 

У 2022 році кожен українець мав 
змогу проявити себе та боротися 
на своєму власному фронті. І ми це 
робили у благодійності. Наша 
команда змогла не тільки гідно 
вистояти у 2022-му, але й вивести 
Zagoriy Foundation на новий 
щабель розвитку, тож ми впевнені, 
що попереду на нас чекає щось 
незабутнє. 

Ми дуже вдячні, що ви були з нами, 
підтримували нас і разом із нами 
раділи перемогам. Віримо, що ми й 
надалі створюватимемо Великі 
Історії разом. 


