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Доброчинність – явище, знайоме в Україні здавна. Князі Русі Київської, 

гетьмани Петро Сагайдачний, Іван Виговський, Іван Мазепа, Кирило 

Розумовський сприяли поширенню освіти, зокрема й становленню Києво-

Могилянської академії, будували власним коштом храми, опікувалися най 

здібнішими краянами, посилаючи їх на навчання до найкращих європейських 

університетів. У ХІХ – на початку ХХ століття добродійництво, або, як казали 

римляни, меценатство, набуло особливого поширення серед шанованих, багатих і 

не дуже, знаних українців. Пригадаймо меценатів-земляків Тарновських, Григорія 

Ґалаґана, родину Симиренків, Євгена Чикаленка, батька й сина Рильських, братів 

Бродських, кілька поколінь Терещенків. Вони та інші шляхетні пани і пані чимало 

зробили для розвою вітчизняної культури та освіти, розвитку промисловості, 

поліпшення медичної справи тощо. 

А хіба не меценатом, хоч і не вельми заможним, був письменник Михайло 

Старицький, який продав власний маєток на Поділлі, аби допомогти звестися на 

ноги професійному українському театру, створивши славнозвісну театральну 

трупу корифеїв Марка-Кропивницького, Миколи Садовського, Панаса Сакса 

ганського, Марії Заньковецької? При цьому його не дуже цікавили особисті 

доходи. Він навіть зазнав відчутних збитків, бо платив акторам ставки, яких не 

мали на той час і актори російських імператорських театрів. 

А хіба не меценатами були педагог Сергій Грушевський і його син Михайло, 

перший всеукраїнський Президент? Сергій Грушевський заповів збудувати на 

його капітал реальне училище для дітей робітників, яке й було споруджено на 

київській Куренівці, а Михайло заснував у Львові на кошти з власних гонорарів 

фонд для студентів і молодих учених-істориків. 

Микола Лисенко за гроші, які зібрала громадськість до ювілею композитора 

задля поправки його здоров’я, відкрив у Києві музично-драматичну школу. Богдан 

Ханенко, відомий меценат та археолог, почесний член Петербурзької академії 

мистецтв, разом з дружиною Варварою колекціонували унікальні твори західного і 

східного мистецтва, які потім заповіли Києву за умови, що нащадки 

пам’ятатимуть їхні імена. З 1919 року в будинку Ханенків розмістився музей. 

Згаданими прикладами не вичерпується перелік тих свідомих краян, завдяки яким 

не одне покоління українців мало і матиме змогу долучитися до високого духу 

вітчизняної науки, культури, побуту. 

Розглянемо окремо декілька відомих родин, які займалися благодійністю 

Родина Терещенків 

Терещенки – українські промисловці, землевласники та меценати ХІХ – початку 

ХХ століття. Походили з козаків м. Глухова (нині Сумської області). Відомі глава 

родини Артем Якович та його сини Микола і Федір. Родина Терещенків посідала 



провідні місця у торгівлі хлібом, цукром та худобою, у цукровому, суконному 

виробництві, лісообробці, інших галузях. Їй належало понад 200 тисяч десятин 

землі (з них 70 тисяч на Київщині). Щороку на цукрових підприємствах 

Терещенків вироблялося продукції більш ніж на 21 млн. крб. У 1911 році їхні 

рахунки лише в закордонних банках перевищували 13 млн. крб. 

У 1872 році Терещенкам було присвоєне дворянське звання. Вони стали одними з 

фундаторів цукрового (1887 р.), рафінадного (1903 р.), та Всеросійського 

товариства цукрозаводчиків (1897 р.). 

Артем Якович під час Кримської війни 1853 – 1856 рр. розбагатів на 

поставках провіанту, на торгівлі хлібом, цукром і худобою. Після селянської 

реформи 1861 р. скуповував поміщицькі маєтки, будував цукроварні та 

промислові підприємства, став великим землевласником. 

Один із нащадків Терещенків, Михайло Іванович, обирався до IV Державної Думи 

(1912 р.), після Лютневої революції 1917 року був міністром фінансів, а згодом 

міністром іноземних справ. 

Родина Терещенків уславилася багатьма добродійними справами, на які 

вони витратили близько 5 млн. крб., підтверджуючи тим самим девіз їхнього 

дворянського герба – “Прагнули до громадянських справ”. Художнє зібрання 

Терещенків лягло в основу Київського музею російського мистецтва та інших 

музеїв столиці. 

Родина Чикаленків 

На початку ХХ століття Україна була помежована, поділена кордонами на 

підавстрійську і підросійську. До того ж обтяжена митом на перевезення, зокрема 

літератури. Електронних засобів зв’язку тоді не існувало або вони тільки 

зароджувались в умах учених. Тому роль зв’язкових між Галичиною і 

Наддніпрянщиною перебрали мудрі люди, які перевозили не тільки у валізах, а й у 

головах усю необхідну інформацію. Таким зв’язковим в Україні став Євген 

Чикаленко, який підтримував ідейну роботу у згаданих регіонах, надсилав 

матеріальну допомогу туди, де вона була потрібна, залагоджував конфлікти, що, 

як правило, поширені межи інтелігенцією. 

Євген Чикаленко був степовим козаком, ставним, вродливим, густочубим, 

високочолим, і лагіднооким. Людиною розважливою, діловою. І хоча, 

переймаючись багато долею своєї нації, часом вагався і сумнівався в ній, але 

ніколи не зраджував. 

Народився Євген Харлампійович Чикаленко 9 грудня 1861 року в селі 

Перешорах на Херсонщині, хоча рід його походив з Полтавщини, де слово “чикала” 

означало рибальське знаряддя. Чикаленків дід Іван наприкінці XVIII століття 

мешкав у запорозькому зимівнику на річці Саксагані і займався хліборобством. 

Восени 1870 року Євгена відвезли до Одеси і відділи до пансіону Англійця 

Рандаля. Там Чикаленко перебував три роки, аж поки пансіон не було продано 

українцю Соколовському. 



1875 року дядько Петро (на той час батько Євгена вже помер) відвіз небожа 

навчатися до єлисаветградського реального училища. 

На останньому курсі училища, у рік вбивства царя Олександра ІІ, Чикаленко стає 

свідком єврейського погрому з боку великодержавних шовіністів у місті Ананьєві. 

Обурений юнак пише свою першу публіцистичну статтю, яку публікує в 

петербурзькій газеті “Страна”. 

Як меценат Чикаленко засновує фонд допомоги українським письменникам 

імені відомого тоді прозаїка і публіциста Данила Мордовія, оплачує гонорари 

літераторам, яких друкує “Киевская страна”. Михайло Грушевський оголошує збір 

грошей для будови студентського Академічного Дому у Львові, і Чикаленко 

офірує на це 25 тисяч рублів. Значно пізніше, а саме 1930 року, на Академічному 

Домі з’явиться меморіальна дошка з ім’ям Євгена Чикаленка. 

Встигає херсонець вести і сільське господарство, і відвідувати столиці, зокрема в 

Санки-Петербурзі завдяки зусиллям Чикаленка виникає Українська Громада. 

У рідному селі Євген Чикаленко заснував бібліотеку для селян, куди скуповував 

українські книжки, зокрема “Кобзар” Тараса ,Шевченка, твори Бориса Грінченка 

та інші. Незабаром Чикаленко залучився до Загальної Безпартійної Української 

Організації.. 

У то же час Чикаленко асигнує тисячу карбованців на видання за кордоном 

Українською Революційною партією української газети “Селянин”. 

Та основна заслуга Євгена Харлампійовича полягає у підтримці передових 

українських газет, які дозволено було видавати по 1905 році, - “Громадської думки” 

і “Ради”. Остання виходила у світ щодня майже дев’ять років. До яких тільки 

заходів не вдавався Чикаленко, аби газета потрапила до читача, - вкладав у неї свої 

кошти, зароблені вирощуванням зерна, брав у банках кредити, а потім сушив 

голову, як їх повернути... Продав навіть 200 десятин землі, аби існувала 

українська газета. 

Крім того, меценат опікувався хворим Іваном Франком, збираючи для нього 

кошти і надаючи власні. 

Дбав і про стан Шевченкової могили на Черненій Горі, був одним з 

керівників громадянського “Київського комітету по збудуванню пам’ятника 

Т.Г.Шевченка”. Плекав ідею про заснування Українського банку – “щоб наші 

кооперативи не лізли в московські лабети” – і вживав для цього певних заходів. 

Допомагав осиротілій родині Михайла Коцюбинського. Під час Всеросійської 

виставки в Києві 1913 року Євген Чикаленко організовує виставу книжок усіх 

українських видавництв, сплативши за місце на шість місяців кругленьку суму. 

5 вересня 1908 року у помешканні Євгена Чикаленка відбувся останній з’їзд 

Української Демократично-Республіканської партії. На ньому за пропозицією 

Олександра Лотоцького організацію перейменували на Товариство українських 

поступовців, котре існувало майже дев’ять років до утворення Української 

Центральної Ради. 



Не залишав Євген Харлампійович і просвітницького доброчинства. Він 

подарував Пирятинській міській бібліотеці примірники всіх українських книжок, 

які були в книгарні “Киевской старины” – досить цінний дарунок. 

Початок ХХ століття увійшов до історії як період селянських і робітничих 

заворушень. Так, 1902 року селяни Полтавщини палили маєтки поміщиків і 

чинили опір озброєному війську, а по 1905-му – і поготів. Село Кононівка, де мав 

маєток і землю Чикаленко, знаходилося на межі Київщини і Полтавщини, але 

селяни не чіпали власності “дивного пана”, бо, як згадував Чикаленко, 

“революціонери-палії не займали, адже я був для всіх незвичайним паном: не 

хазяйнував, всю землю здавав селянам по недорогій ціні, з усіма обходився по-

людськи, за що мене і сусіди пани, і поліція вважали за революціонера і дивилися 

скоса”. 

Дочка Євгена Харлампійовича вела активну наукову і громадську діяльність: 

у 1918 – 1920 роках працювала в українській дипломатичній місії у Женеві; була 

однією із засновниць у Кам’янці-Подільському 1920 року Української Жіночої 

Національної Ради, що успішно працювала і усьому світі (крім СРСР) дванадцять 

років, а Ганна Євгенівна в ній секретарювала і брала участь у багатьох 

міжнародних жіночих конгресах. 

У Львові ім’ям Євгена Чикаленка названо вулицю у мікрорайоні Рясне. 

Будемо сповідатися на подібну акцію і в Києві, де минула найактивніша частина 

життя українського доброчинця. Імпульс до неї є: Ліга українських меценатів 1998 

року заснувала премію імені Євгена Чикаленка за щедре меценатство, допомогу 

українській культурі. 

Родина Рильських 

Так уже склалася доля української шляхти, що вона по Київській Русі 

мусила постійно комусь служити. Спершу – татарським ханам, згодом литовським 

воєводам, далі – польському королеві та російському цареві... Відповідно 

вироблявся і стереотип поведінки – догідництва і зневаги до сласного народу. 

Хоча й траплялись окремі щасливі винятки особливо у ХІХ столітті, за часів 

просвітництва і народництва. Одним з таких родів, що повернулися обличчям до 

народу, який їх годував, були Рильські з Київської губернії. 

Так, один із Рильських – Тадей, який народився 2 січня 1841 року в селі 

Сиавищах Сквирського повіту в родовому маєтку Рильських. Його батько 

Розеслав мав авторитет серед польського панства і якийсь час був повітовим 

маршалком, тобто предводителем дворянства. Мати – княжна Трубецька... 

Навчався Тадей спочатку у Другій київській чоловічій гімназії, потім – в 

Київському університеті на історико-філологічному факультеті. 

18 січня 1861 року слідча комісія при генерал-губернаторі в політичних 

справах допитала братів Тадея і Остапа Рильських. Тадея звинуватили в стосунках 

з селянами, пропаганді комуністичних ідей про рівність, у читанні написаної 

Рильським “Історії України”, де були такі фрази: “Статут Литовський укладали 

великі пани, і тому він тільки для панів годиться...”, “Як настала Хмельниччина, 



всі горнулись до козацтва, бо щезли пани і поділки на вищі і нижчі стани, всі 

піднялися на одне діло – визволятися з панського ярма”. 

Тадей Рильський відкинув усі звинувачення, окрім того, що справді 

працював із селянами в полі, співав пісні, але пропаганди не вів, своєї “Історії” не 

читав. Брат Осип сказав, що нічого не може додати до братових показань. У 

лютому 1861 року братів переведено до Казанського університету, подалі від 

України. 

1862 року молодший брат Тадея – Осип помер. 

В Казанському університеті Рильський найбільше цікавився політичною 

економією. Він написав статтю у журналі “Основа”, яка була присвячена саме 

економічним положенням, які доводили недостатність селянських земельних 

наділів за уставними грамотами 1861 року. Згодом ці наділи було збільшено 

урядом. 

Батько Тадея заповів йому маєток у селі Романівці. 

Тадей Розеславович узяв за дружину свою кузину, з якою, здається, не мав дітей. 

На жаль, вона невдовзі померла, а за якийсь час, точніше, 1878 року, він побрався 

з романівською селянкою Меланією Федорівною Чуприною. 

Тадей Рильський господарював у Романівці сорок років. Досконало 

вивчивши цивільні закони, давав безкоштовні юридичні консультації романівцям і 

жителям навколишніх сіл. Не обмежувався порадами, а складав селянам потрібні 

папери і виступав у судах як їхній адвокат. Будучи католиком, пустив до свого 

будинку православну церковнопарафіяльну школу, а потім збудував для неї 

окреме приміщення, оплачував учителя і сам учителював. 

Рильський зажив слави доброго агронома та економіста. Селяни разом з ним 

постачали хліб аж до Кенігсберга, поминаючи посередників – місцевих факторів. 

Це свідчить про те, що Романівні вирощували добірне зерно. Тадей Розеславович 

допоміг сільській громаді дешево купити землю в сільського поміщика, а 

місцевим чиновникам – закріпити за собою чиншові ґрунти (орендовані землі). 

Ще на початку наукової діяльності Рильський почав друкувати свої праці з 

етнографії та економіки у часопису “Основа”, який виходив у Санки-Петербурзі. 

Далі розвинув економіко-правову тему в “Киевской старине” і найбільшому за 

обсягом творі “Студії над основами розкладу багатства”. 

Тадей розглядає теорію вартості, співвідношення між капіталом і працею. За 

його дослідженнями, відносини у промисловості характеризуються свободою 

економічних чинників, індивідуальною власністю на всі матеріальні блага; праця – 

єдина основа і джерело власності. Згідно з Тадеєм Рильським, має бути як 

суспільне капіталістичне, так і приватне капіталістичне господарство. Селянство 

повинне орендувати землю в держави. Проте класову боротьбу Рильський не 

вважав рецептом для вирішення суспільних проблем. 

З теоретичних посилань випливають практичні висновки. Давши яскраву та 

об’єктивну оцінку становищу робітників оцінку становищу робітників у 

поміщицьких економіях, Рильський закликає заробітчан до організованого (але не 



насильницького) опору кабальницьким намаганням поміщиків. Серед інших вимог 

має бути скорочення робочого дня до десяти годин, дотримання безпечних умов 

прав (наприклад, наявність загороджених пасів у молотарок), у степу – 

облаштування просторих куренів для відпочинку, налагодження харчування та 

лікарської допомоги тощо. 

Тадей Розеславович пише українською мовою популярні книжечки для 

селян: “Сільські пригоди” – з практичними порадами про право випасу селянської 

худоби в поміщицьких лісах, вигіднішого ведення сільського господарства; 

“Херсонські заробітки” – про те, як селяни Київської, Полтавської, Чернігівської 

та Подільської губерній ходять улітку на заробітки до Херсонської губернії, які 

там гроші платять, скільки коштує проїзд і як доїхати – своєрідне керівництво для 

заробітчан. 

Помітні праці Тадея Рильського, зміст яких розкривають їх назви: “До 

вивчення українського народного світогляду” і “Нариси про правові норми 

економічного життя”. У них автор викладає свої спостереження як за часів 

молодості, так і зрілого віку. 

Неопублікована творча спадщина Тадея Рильського також значна. Це: 

“Заметки о внутренней жизни Гетманщины”, “2-й семестр, у 3-х зошитах”, 1863 

рік, очевидно, це – курс лекцій, який Рильський читав у недільних школах: 

“Заметки, выписки по всеобщей и русской истории”, “Замітки по історії 

англійських селян”, “Історичний перегляд репортиційних стосунків у селян”, 

“Історія Англії до 60 рр. ХІХ століття”, “Статистично-економічні відомості по 

країнах Західної Європи”. 

Незабаром Тадей став членом культурно-освітнього товариства – Київська 

Громада. 

Помер Тадей Розеславович 25 вересня 1902 року в Романівці. 

Нащадок князівського роду Рильських Тадей Розеславович з дружиною, простою 

селянкою Меланією Федорівною, привели у світ трьох синів: старшого Івана 1879 

року народження, середульшого Богдана – 1882-го і молодшого Максима – 1895 

року. 

Іван Рильський закінчив юридичний факультет Київського університету. В 

інституті рукопису НБУ ім. В.Вернадського у фонді 114 зберігаються рецензії 

Івана Рильського на книжку Бикова “Англія та англичане. Боротьба їх за волю і 

парламент” та брошуру Одарки Романової “Індія та індуси” (обидві рецензії 

датовані початком ХХ століття); також на книжку Кульжинського “Канада” і 

брошуру В.Корольова “Дотепне харчування подвірної худоби”. Після революції 

Іван Тадейович учителював у Романівці, в школі, яку організував разом з братами 

Богданом та Максимом. Перекладав українкою твори Мопассана і Меріме з 

французької, Джека Лондона – з англійської, книжку “Костка Неперський” – з 

польської. Помер у голодомор 1933-го року. 



Богдан Рильський жив головним чином при молодшому братові. Відомий його 

переклад з російської твору Олександра Гріна “Скарби африканських гір”. Помер 

1939 року. 

Найдовший вік і слава судилися Максиму Рильському – відомому поетові, 

перекладачеві, громадському діячеві, директорові Інституту фольклору й 

етнографії Академії наук УРСР. 

Народився максим Рильський 19 березня 1895 року в Києві на вулиці 

Тарасівській, 12. Початкову освіту здобув удома в селі Романівці. Підготовка 

виявилася настільки ґрунтовною, що дала можливість одразу вступити до третього 

класу київської приватної гімназії Володимира Науменка (приміщення збереглося 

по вулиці Ярославів Вал). 

Максим Рильський видає першу поетичну збірку “На білих островах” у 15-

річному віці й одразу привертає до себе увагу літературних критиків. 1915 року 

вступає на медичний факультет Київського університету, але згодом здобуває 

філологічну освіту в Київському університеті, щоправда, не встигши закінчити 

навчання через громадянську війну. Їде вчителювати до Романівки. Віршує і 

перекладає. Зазнає критики як представник течії неокласиків, що продовжували 

традиції красного українського і світового письменства. Від 1923 року – на 

творчій роботі в Києві. 1931-го року Максима Рильського заарештовано та кинуто 

до Лук’янівської в’язниці, звинувачено у зв’язках із заарештованими раніше 

“членами СВУ”. За п’ять місяців поета випущено. З метою самозбереження 

змушений був написати “Пісню про Сталіна”. 

1947 року Рильського звинувачено в “українському буржуазному 

націоналізмі”, але він уже був обраний до Верховної Ради СРСР і чи не це 

вберегло його від репресій. Помер максим Тадейович 24 липня 1964 року. 

Лишив по собі значну поетичну спадщину, до якої увійшли збірки оригінальних 

поезій, серед яких найяскравіші “Під осінніми зорями”, “Синя далечінь”, “Крізь 

бурю й сніг”, “Гомін і відгомін”, “Київ”, “Мандрівка в молодість”, “Троянди і 

виноград”, “Голосіївська осінь”, а ще переклади з Пушкіна, Міцкевича, 

Словацького, Вольтера, Ростана, Бауло, “Божественної комедії” Данте. 

Кілька слів про менш відому сторону діяльності Максима Тадейовича 

Рильського – як доброчинця. Загальновідомо, що Максим Тадейович був людиною 

товариською, а головне – доброю за вдачею. Нібито депутатство у Верховній Раді 

колишнього Союзу від Житомира протягом 1946 - 1964 років і зобов’язувало 

Рильського до цього, але ж і депутати були і є різними. Гортаючи у фондах 

Київського музею Рильського картки з депутатськими справами, дивуєшся 

величезній кількості запитів і прохань, які надходили на ім’я поета. Жодного не 

лишив він поза увагою, на всі реагувати в силу своїх можливостей і тогочасної 

дозволеності. Тут і прохання про поліпшення житлових умов, прописку в Києві чи 

Житомирі, лікування, пенсії, про пом’якшення вироку для засуджених і заміну 

покарання, вшанування загиблих під час війни, влаштування на роботу, дітей – до 

ясел і дитячих садків тощо. Максим Тадейович домагався коштів від уряду на 



будівництво сільських шкіл, підтримував обдарованих юних музикантів і 

художників, зрілих письменників зі сталінських концтаборів. Так, відомий факт, 

що саме завдяки клопотанням Рильського знайшлося місце в Ірпені під забудову 

нашим видатним перекладачем – колишнім політв’язнем Григорію Кочуру і 

Дмитру Паламарчуку. Тепер там меморіальний музей-бібліотека Григорія Кочура. 

Двоє синів Івана Тадейовича Рильського – професійний військовий Максим (1923 

– 1944) та автодорожник Павло (1917 р народження – пропав безвісти) загинули в 

Другій світовій війні. Дочка Марія (1910 – 1968) жила в селі Романівці, працювала 

на машинно-тракторній станції. Третій син Петро (1911 – 1988) працював 

інженером-харчовиком. Друга дочка Любов нині на пенсії, свого часу працювала 

друкаркою в газеті. Вона має дочку Тамару Остапенко, художницю-дизайнера, а 

та – двоє дітей: доньку Оксану, що працює закрійницею, і сина Петра, який 

закінчив шкоду. 

У Петра Івановича є син Анатолій – електрик, його дочка Оксана – педагог 

(має і собі донечку школярку Ірину); дочка Валентина – медична сестра, має сина 

Андрія. 

Максим Тадейович, побравшись з Катериною Миколаївною Паткевич, 

усиновив її дитину від першого шлюбу Жоржика. Георгій Іванович (за кревним 

батьком Іваном Очкуренком), але вже Рильський (1919 – 1980), вдало перейшов 

війну, будучи її учасником, працював кінорежисером і журналістом по війні. Його 

син Максим Георгійович Рильський – журналіст, має доньку Катерину, філолога, і 

онуку Дарину – школярку. 

Спільний син Катерини Миколаївни і Максима Тадейовича – Богдан 

Максимович Рильський (1930 – 1991), юрист за фахом, очолював літературно-

меморіальний музей батька від дня заснування, тобто з 1966 по 1991 рік. Помре на 

директорському посту – по дорозі до музею. Опублікував спогади про максима 

Тадейовича. По Богданові Максимовичу лишилося двоє синів: Андрій, філолог-

арабіст, працює і мешкає в Москві, має сина Максима, школяра; другий син Тарас, 

філолог-славіст і журналіст, лишився працювати в Києві, має також сина – Назара, 

студента Київського університету, який вивчає китайську мову. 

Отже, як бачимо, нащадки Тадея Розеславовича – на всі руки майстри. 

Сьогоднi рух благодiйництва в Українi вiдроджується. Прикладом є 

дiяльнiсть Галини Пiдопригори з Харкова, яка будує церкви, утримує дитячий 

притулок, допомагає бiблiотекам. Вона є вiце-президентом Лiги Українських 

Меценатів, яку засновано канадським бiзнесменом Петром Яциком. Вiн пiдтримує 

й українську культуру в Канадi. За його фiнансовою допомогою в Торонтському 

унiверситетi створено iнформацiйний центр. Найбiльшої пiдтримки меценатiв i 

спонсорiв в Українi зараз отримує мистецтво. Бiльшiсть концертiв, вистав, 

конкурсiв проходять при сприяннi спонсорiв. На жаль, бiблiотеки як установи 

культури в залученнi спонсорiв i меценатiв значно вiдстають вiд закладiв 

мистецтва. Перед бiблiотеками стоїть завдання вiдродити давнi українськi традицiї 

меценатства. Цьому сприяє i Закон України “Про благодiйництво та благодiйнi 



органiзацiї” та податкове законодавство, яке передбачає пiльги для тих, хто 

займається благодiйництвом i отримує допомогу.  

Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються на засадах законності, 

гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, 

добровільності та самоврядування. Діяльність благодійників і благодійних 

організацій має суспільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами 

державної влади і не позбавляє права на отримання державної допомоги. Фізичні 

та юридичні особи можуть займатися благодійництвом самостійно або разом з 

відповідними благодійними організаціями, зареєстрованими у встановленому 

законодавством порядку. 
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