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4 300 USD — на поточному рахунку 

16 492,55 UAH — на поточному 

рахунку

Готівка — 13940,17 UAH

Активи на початок звітного періоду



Основні надходження

Грант на проведення Вікіконцерту “Світова класика українською” - 973.49 USD

Конкурс “Вікі любить Землю” - 1995.50 USD (грант), 500 USD+2000 UAH (спонсорські)

Конкурс “Галерея слави” – 27000 грн

Добровільні внески на статутну діяльність, зібрані під час вікіекспедиції до Чорнобиля

4900 грн

Зауваження. 2 учасники експедиції внесок у розмірі 200 грн не здали.

Програмний грант 2013 року – 14363 USD

Грант на оцифрування записів Ф. Колесси – 3420 USD

Конкурс “Пишемо про ЄС” – 20000 грн



Підтверджені витрати

Було затверджено програмний грант 2012 року в сумі 14500 USD

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:WM_UA/Programs_in_Ukraine_2012/Report

Вікіконцерт “Світова класика українською” (грант) - 868.17 USD

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:WM_UA/Free_Vocal_Music_concert/Report

“Вікі любить Землю” 1920.17 USD (грант), 500 USD+2000 UAH (спонсорські)

https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:WM_UA/Wiki_Loves_Earth/Report

У т.ч. ми заплатили з грантових коштів за логотип конкурсу 851.06 UAH



Сувеніри та друкована продукція

Організація виготовила (за кошти грантів):

100 ручок “Вікі любить Землю” – 6,65 грн/прим.

60 “вікізгущівок” – 20 грн/шт

300 значків (100 ВЛЗ, 100 ВЛП, 100 Вікіпедія) – 2,15 грн/шт

140 футболок з логотипом Вікіпедії – 31,20 грн/шт

50 чашок з логотипами (вручалося переможцям ВЛП-2012) – 25 грн/шт

300 ручок з логотипами  - 3,20 грн/шт

100 комплектів листівок, 50 перекидних настінних календарів,

100 постерних настінних календарів – 695,69 USD

100 річних звітів – 421,78 USD

100 компакт-дисків  - 190,32 USD

Зауваження. Правління не надало звіт про розповсюдження ручок,

вікізгущівок, футболок, компакт-дисків.



Баланс коштів станом на 

15.12.13
Поточний рахунок - 37 401,6 грн (З них – 27 000 грн – призовий фонд “Галереї слави”)

Грантовий "великий" (залишок з основного гранту) - 56 030,86 грн

Грантовий "малий" (залишок з гранту на оцифровку записів Ф. Колесси) - 5 108,00 грн

Вебмані – 1,70 EUR, 3916,99 RUR, 90,53 USD, 1782,92 UAH

Каса — 5068 грн



Внесок членів організації до проектів 

ФВМ

Ahonc 159704

Kamelot + Uk-Kamelot 124753

Білецький В.С. 116983

A1 106515

NickK + Nick UA 100914

Erud 79196

Perohanych 67967

Yakudza 50568

Friend + PavloFriend 46395

Gutsul 38921

Ksenz 582
Arsen yakovenko 463
MrGALL 365
Kubaichuk 308
Glavlit 241
Lumpia 213
Enn7 144
Serg Dorohoff 71
Apele 25



Участь членів організації у 

заходах "Вікімедіа Україна"
Користувач – Сума внеску

A1 – 13

Perohanych + Юрко – 13

Jbuket – 12

Amakuha – 11

Kharkivian – 11

Antanana – 11

Yakudza – 10

Visem – 9

NickK + Nick UA – 8

Ilya+Ilya K – 7

Gutsul – 0
MrGALL – 0
StSasha – 0
Єлисаветградець + Генек – 0
Spudei – 0
Ahatanhel – 0
Glorin – 0
Долинський – 0
Ejensyd – 0



Деструктив розсилки

За рік – 2293 теми обговорень, загалом понад 50 тисяч листів!

кому Pavlo, Vira, wlm-ua, wlm 

Вибачте, колеги, але після прочитання цієї “думка і позиція“ я півхвилини сидів перед 

екраном і кліпав просто від афіґєнія.... 

Єдина нормальна реакція “ВЄРА, шо ета била” ? 

Це “У відповідності з відомою настановою поборювати причини, а не наслідки 

ефективним могло б бути і (якщо захочемо) буде лише знищення (так, слово "нищівна" 

не просто подібне) причин виникнення, чи радше народження/"генерації" образ 

(рефлексування на обставини чи висловлювання в образливій для інших формі), а не 

переміщення потоку образ з місця на місце чи відфільтровування (сепарація) образ від 

думок і позицій.”

Речення людини, яка налаштована на роботу? 

Чи це фраза людини, яка просто отримує задоволення від жеботіння власного 

голосу/тексту?

І хоче цим жеботінням займатися якомога більше частіше і з залученням якомога більшої 

публіки ?

Питання риторичні. Я не буду більше ніяк реагувати на жодні тексти Павла Шевела. 



Шлях вирішення

• Домовленість про поділ відповідальності та 

напрямків роботи, разом із невтручанням у 

творчу діяльність один одного.

• Справедливе покарання за антистатутну 

діяльність 2013 року.

• Робочий і творчий діалог в роботі наступних 

років



Дякую за увагу!


