
ремонт двох палат у Відділі 
дитячої нейрохірургії
99 153,00 грн.

ендоскопічне обладнання 
104 755,00 грн.

витратні для запаювача судин 
16 884,00 грн.

штативи для інфузоматів  
12 100,00 грн.

витратні до електрокоагулятора   
34 846,00 грн.

прийняв 21 дитину та 37 батьків

препарат «Біовен» - 4 флакони
(кошти зібрані через СМС)

ліки та витратні матеріали

13 120,00 грн.1 дитина

обстеження і лікування за кордоном
324 166,12 грн.3 дітей

325 095,66 грн.35 дітей

ендопротез для Севіль Абдувалієвої 
1 129 469,00 грн.

препарат «Космеген» - 111 флаконів
186 276,00 грн.24 дітей

ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ 
«ДОПОМОГА ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ» 
СКЛАВ 2 701 384 ГРН. 

ІНДИВІДУАЛЬНА
ДОПОМОГА 

ОБЛАДНАННЯ
ТА РЕМОНТ

ЦЕНТР «ДАЧА» 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ДЛЯ 59 ДІТЕЙ НА 1 978 126 ГРН.

ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

145 заняття для 16 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
402 консультації 
18 групових заняття

3 КВАРТАЛ
2 0 1 8  

ТАБІР ПЕРЕМОЖЦІВ 
для 32 дітей



ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

3 КВАРТАЛ 2018 

Обсяг нашої допомоги по програмі «До-
помога важкохворим дітям» у 3 кварталі 
2018 року склав 2 701 384 гривень. 

59 дітей отримали індивідуальну допом-
огу на суму 1 978 126 гривень, з них 35 
дітей отримали ліки чи витратні матеріли 
на 325 095,66 гривень, а для Севіль 
Абдувалієвої ми придбали ендопротез 
вартістю 1 129 469 грн. 

З серпня запрацювала послуга СМС-бла-
годійності. Від абонентів Київстар та lifcell 
надійшло 13 120 гривень, за які було 
придбано 4 флакони препарату «Біовен» 
для Яни Носової.

24 дитини отримали 111 флаконів пре-
парату «Космеген» на суму 186 276 грн. 

Яна Риліна пройшла курс лікування у 
італійській клініці, вартість лікування 

становила 307 166,12 грн. Ще 2 дітей 
пройшли MIBG-обстеження. Усі діти були 
забезпечені квитками, дякуючи програмі 
корпоративної соціальної відповідаль-
ності компанії МАУ «Під крилом».

Завдяки підтримці Української біржі 
благодійності та «Кураж базару», ми 
розпочали ремонт двох палат у Відділі 
дитячої нейрохірургії. Витрати цього 
кварталу склали 99 153,00 грн.

Ендоскопічне обладнання доставили у 
Дитячий відділ нейрохірургії. Сплачено 
сальдо у розмірі 104 755 гривень. В 
операційну ми купили витратні для запа-
ювача судин вартістю 16 884 гривні. 

Волонтерська акція «Краса рятує» допомог-
ла придбати  штативи для інфузоматів у 
львівську лікарню. Сума витрат становить 
12 100 грн. Придбали витратні до електро-

коагулятора у Інститут раку на 34 846 грн.  

32 дітей, які одужали від онкологічного 
захворювання, взяли участь у тижневому 
«Таборі переможців». 

Наші фізіотерапевти допомогли 16 
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти 
реабілітацію після операційних втручань, 
провівши з ними 145 занять.

Команда наших психологів надала 195 
консультацій для 69 дітей та 207 
консультацій для 78 батьків. Також були 
проведені 14 групових занять для дітей 
та 4 заняття для їх батьків. 

У Центрі «Дача» проживали 21 дитини та 
37 батьків, більшість дітей були разом з 
обома батьками. Ще 15 родичів мали 
можливість безкоштовно жити у Центрі у 
час, коли дитина була у лікарні.


