
Звіт ВБФ «Запорука» за 2010 рік 

Всеукраїнський благодійний фонд «Запорука» став переможцем Національного конкурсу 

«Благодійник року-2010» у номінації «Благодійна організація». Наскільки справедливе 

рішення журі конкурсу – судіть самі.  

Що зроблено за останній рік нашим фондом? 

Звіт про діяльність ВБФ «Запорука» у Національному інституті раку та Клініці 

нейрохірургії дитячого віку 

Для Національного інституту раку придбано обладнання та реактивів  

на суму 392 305,97 грн.: 

-мікротом для дослідного відділу патологічної анатомії - 129 566,27 грн.,  

-реактиви до мікроскопу  для  FISH досліджень для науково-дослідної лабораторії 

експериментальної онкології - 127 658,00 грн., 

-реагенти для гематологічного аналізатора - 27 874,00 грн., 

-бронхофіброскоп - 96 500,00 грн., 

-хірургічний інструмент - 10 707,70 грн. 

 

Ми відкрили кабінет лікувальної фізкультури в Інституті раку. Для кабінету закуплено 

обладнання на суму 142 256,00 грн. 

Ми відремонтували коридор у поліклініці Національного інституту раку, ремонтні роботи 

коштували 10000,00 грн. 

Також фонд відремонтував ігрову кімнату та коридор пансіонату в Інституті раку, сума 

ремонтних робіт складає 11 000,00 грн. 

За рік нами було придбано та роздано пацієнтам дитячого відділення НІРу медичних 

витратних матеріалів на суму 173 000,00 грн. 

Ми надали адресну допомогу пацієнтам дитячого відділення НІРу та Клініки 

нейрохірургії дитячого віку, придбавши для них ліки на загальну суму  186 000,00 

гривень. 

Також фондом було надано наступні соціальні послуги: 

психологічні послуги – 720 годин; 

послуги фізіотерапевта – 384 години; 

заняття з вихователем – 720 годин; 

уроки з вчителем – 576 годин. 



У Клініці нейрохірургії дитячого віку відремонтовано дві палати для новонароджених й 

ігрову кімнату. Загалом на ремонтні роботи фонд використав 65 780,00 тисяч.  

Для Клініки придбано хірургічний інструмент на суму 9968,00 грн. 

Придбано меблі, телевізор та DVD у ігрову кімнату на суму 10 038,00 грн. 

Пацієнтам Клініки нейрохірургії передано медичних витратних матеріалів на суму 96 

000,00 грн. 

 

У Центрі для онкохворих дітей щодня проживає п’ять сімей, загалом у 2010 році Центр 

надав притулок близько півтори тисячі сімей. Витрати на утримання Центру (оренда, 

витратні побутові матеріали, машина та паливо) склали 308 528,00 гривень. 

У 2010 році ми відкрили представництво фонду у Львівській області, яке займається 

підтримкою мігрантів та їх родин, нещодавно ми приєдналися до мережі консультативних 

центрів Міжнародної організації з міграції. 

З повагою, 

Наталія ОНІПКО,  

президент ВБФ “Запорука” 


