
Проєкти Run Ukraine 
у 2022 році



2022 РІК У ЦИФРАХ

4 проєкти 3 769 учасників

1 153 098 грн на благодійність

44 країни

23 820 895 контактів

6 благодійних фондів та 
фадрайзингових платформ 
підтримано

понад 100 публікацій у ЗМІ



ПОНАД 1 МЛН ГРИВЕНЬ НА БЛАГОДІЙНІСТЬ
У 2022 команда Run Ukraine провела низку благодійних проєктів, кошти з яких 
були направлені на допомогу цивільному населенню та військовим. 

➔ Найбільшу суму, 541 630 грн, було зібрано під час ЗАБІГУ ВІДНОВЛЕННЯ 
2022 ONLINE та передано добровольчому будівельному батальйону 
“Добробат” на відбудову зруйнованих міст

➔ 402 605 грн, що зібрав забіг ОБ’ЄДНАНІ СМІЛИВІСТЮ, перераховано 
фандрайзинговій платформі UNITED24 на систему протидії ворожим 
дронам “Ловець шахедів”

➔ 154 389 грн з онлайн-забігу RUN WITH UKRAINE та NFT-проєкту від Run 
Ukraine направлено у Благодійний фонд Сергія Притули на допомогу 
Збройним силам України

➔ Також з проєктів була передано кошти у Фонд Маша (20 000 грн), 
волонтерській організації Batthelp (17 250 грн) та фандрайзинговій 
платформі dobro.ua (17 224 грн)

Крім того, Run Ukraine став співорганізатором “Пробігу до 100 тисяч 
бронежилетів”, що зібрав понад 2 мільйони гривень на виготовлення 
бронежилетів для військових.

https://onlinerunning.runukraine.org/
https://onlinerunning.runukraine.org/
https://bravery.runukraine.org/
https://u24.gov.ua/uk/shahedhunter
https://do100.com.ua/
https://do100.com.ua/




RUN WITH UKRAINE ONLINE

Благодійний віртуальний забіг на підтримку України. Загальна бігова мета – усім учасникам 
разом подолати довжину державного кордону України - 6 993 км - заради миру та перемоги.

Тривалість проєкту: 24 березня – 16 червня 2022 р.

Цілі проєкту: 
➔ привернення уваги міжнародної спільноти до війни в Україні
➔ збір коштів для підтримки Збройних сил України та гуманітарної допомоги постраждалим 

внаслідок війни

70% від усіх отриманих у межах проєкту коштів направлені на благодійність.



Результати проєкту 

9 463 км

Пробігли 

282 635 грн

Зібрали всього

9 463 км/6 993 км

Передали у благодійні фонди (70% зібраних коштів)

147 139 грн

Учасники

364 чол.

20 000 грн

БО Благодійний фонд Сергія Притули 

Громадська організація “Фонд Маша”

33 країни





TRIATHLON SUPPORT UKRAINE ONLINE

Благодійні віртуальні змагання з триатлону. Віртуальне змагання, у якому кожен учасник індивідуально 
або в команді долає (пливе, їде, біжить) максимальну кількість кілометрів. 

Тривалість проєкту: 30 травня – 19 червня 2022 р.

Цілі проєкту: 
➔ додати змагальну мотивацію до регулярних тренувань
➔ зібрати кошти на сучасну лампу фототерапії для 

новонароджених для Харківського перинатального центру

50% від оплати реєстрації передано на фандрайзингову платформу 
dobro.ua у якості внеску на проєкт з придбання лампи фототерапії. 

Сума переданих коштів: 17 224 грн.

Кількість учасників: 37





ЗАБІГ ВІДНОВЛЕННЯ 2022 ONLINE

За час війни українці згуртувалися та довели усьому світу, що ми незламні та непереможні. Участь у серії 
благодійних віртуальних ЗАБІГІВ ВІДНОВЛЕННЯ 2022 ONLINE допомагає відбудувати міста, зруйновані 
війною. 

70% з прибутку від кожного стартового внеску спрямовано добровольчому будівельному батальйону 
“Добробат” на нагальне відновлення пошкоджених війною будинків. 

Кожен Етап забігу присвячений окремому місту: Буча, Чернігів, Харків, Ірпінь, Суми, Миколаїв, Ізюм, 
Балаклія та Херсон.

Тривалість проєкту: 27 червня – 30 листопада 2022 р*. 

*зараз проєкт на паузі — віримо в ЗСУ та чекаємо якнайшвидшого звільнення українських міст від 
загарбників, аби продовжити відбудову вільної та незалежної України.

Сайт: https://onlinerunning.runukraine.org/ 

https://www.dobrobat.in.ua/
https://onlinerunning.runukraine.org/


Результати проєкту

2150 
учасників

40 
країн

541 630 грн
передано Добробату

9 
етапів



Головний результат — відновлені будинки

Більше історій відновлених будинків на сторінках забігу у Facebook та Instagram.

https://www.facebook.com/renovationrun2022/
https://www.instagram.com/renovationrun2022/




ОБ’ЄДНАНІ СМІЛИВІСТЮ

➔ Дата: 27.11.2022 (офлайн, Київ), 27.11-4.12.2022 (онлайн)

➔ Локація офлайн: 27.11 - Національний комплекс 
«Експоцентр України» (ВДНГ), Київ

➔ Кількість учасників: 500 (офлайн), 718 (онлайн)

➔ Представлено країн: 44

➔ Топ 5 країн-учасниць (окрім України): США, Німеччина, 
Велика Британія, Канада, Польща

➔ Сайт: https://bravery.runukraine.org/ 

Передано UNITED24 на збір на “Ловця шахедів” 
402 605 грн

https://bravery.runukraine.org/


Пост-ролик

http://www.youtube.com/watch?v=hVSJzB5GS_o
http://www.youtube.com/watch?v=hVSJzB5GS_o


Особливості забігу

➔ Благодійність: 70% від прибутку з забігу спрямовано на збір 
UNITED24 та Тімоті Снайдера на систему протидії ворожим 
дронам - ”Ловець шахедів”

➔ Міжнародний забіг об'єднав учасників з 44 країн заради 
підтримки України

➔ Учасники в різних куточках світу долали дистанції з 
прапорами України

➔ Знаменитий американський історик, професор Єльського 
університету, амбасадор фандрейзингової платформи 
UNITED24 Тімоті Снайдер приєднався до забігу в онлайн-
форматі та пробіг 10 км у США

➔ Перший офлайн-забіг від Run Ukraine з початку 
повномасштабної війни

https://u24.gov.ua/uk/shahedhunter


Підтримати діяльність Run Ukraine (лінк)

https://kyivmarathon.org/pidtrymaty-komandu-run-ukraine/%20%E2%80%8E
https://kyivmarathon.org/pidtrymaty-komandu-run-ukraine/%20%E2%80%8E

