
 

Четвертий квартал один із найактивніших періодів року в діяльності Фудбенк. 

 16 жовтня Фудбенк традиційно святкує Міжнародний день Продовольства. Цього року 

акцію приурочену Міжнародному дню продовольства підтримали «Крафт Фудз», Метро Кєш Енд 

Кері  «PepsiCo» та ПуАО «Лантманнен Акса». Активну участь взяли волонтери-співробітники 

компаній ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернешенал (Україна)» , ТОВ «АДМ  та ЗАТ «АТ Каргілл». 

Детальніше можете прочитати в розділі Гарячі Новини Міжнародний день Продовольства 2012.  

Різдвяні подорожі - наступна невід’ємна частина нашої діяльності, теж припадають на 

четвертий квартал. Цього року КМБФ «Фудбенк» разом з представниками IWCK  за участю 

волонтерів та з підтримки «Крафт Фудз» , Метро Кєш Енд Кері , PepsiCo, ПуАО «Лантманнен 

Акса» , ПАТ«Звенигородський сироробний комбінат»,ТОВ «ЯСЕНСВІТ»  відбулося дві Різдвяні 

подорожі : 

1.Дитячий Будинок в Чернігівській області Прилуцького р-ну с.Удайцівці, де 56 дітей 

віком від 7 до 18 років. 

2. Київський дитячий будинок, де 35 дітей шкільного віку.  

Крім цього було забезпечено 100 сімей інвалідів та одиноких людей продуктовими 

пакетами.  

В безкоштовній їдальні Благодійного Фонду Карітас, за участі професійного шеф повара 

Вячеслава Артюха, було проведено майстер клас для старшокласників по приготовленню страв з 

використанням яєць. Діти самі готували омлет, а продукцію до цього заходу, олію рослинну та 

яйця, було надано ТОВ «ЯСЕНСВІТ» , муку  Метро Кєш Енд Кері. Після куштування 

приготовленого своїми руками омлету на дітей чекали смачні солодощі від  «Крафт Фудз» та соки 

від PepsiCo.  

 Дякуючи солодощам та Новорічним Подарункам отриманим від Крафт Фудз свято 

відбулося і для тих сімей та діток, які на нього не очікували. До Різдва Христова 43 тис. дітей 

отримали Новорічні Подарунки. 

 Всього за четвертий квартал було отримано 92,197.21 кг продуктів харчування загальною 

сумою 3,202,465.48 грн. В асортименті продуктів харчування Фудбенк з’явився сир, рослинна олія 

та яйця. Нашими благодійними партнера від тепер стали ПАТ«Звенигородський сироробний 

комбінат»  та ТОВ «ЯСЕНСВІТ». 

 При щедрій підтримці наших донорів в жовтні-грудні 2012 року ми змогли забезпечити 

продуктами більшу кількість людей, ніж будь-коли раніше.  

Як завжди дякуємо за вашу участь та великодушність. 

Команда КМБФ «Фудбенк» 


