
ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ "ДОПОМОГА 
ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ" СКЛАВ  2 912 903,33 грн.

автоматизований мікробіологічний 
аналізатор Phoenix M50 у Львів

1 760 353,70 грн.
електроінструменти, інструменти 
для торакоскопії у операційну 
Інституту раку

228 917, 00 грн. 

Засоби захисту для лікарень
175 022,10 грн.

ремонт відділення у Львові
42 420,90  грн.

Ліки та витратні у відділення 
79 891,02 грн. 

дозатори для дезрозчинів у Інститут раку
31 436,40 грн. 

хіміотерапія у дитяче відділення Інституту раку
50 257,02 грн. 

 

імпланти, ліки, витратні матеріали

обстеження за кордоном
2 дітей 14 000 грн.

259 849,46 грн.9 дітей

ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ БЛАГОДІЙНИХ 
ПОЖЕРТВ У 1 КВАРТАЛІ 2020

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА 

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ, ВИТРАТНІ 
ТА ЛІКИ ДЛЯ ЛІКАРЕНЬ ДЛЯ 11 ДІТЕЙ НА 273 849,46 грн.

1 989 270,70 грн.

42 420,90 грн.

254 913,12 грн.

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ПОКРАЩЕННЯ ПОБУТОВОГО 
СТАНУ ЛІКАРЕНЬ 

183 заняття для 18 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
206 консультацій для 86 дітей
215 консультацій для 101 батьків

1 КВАРТАЛ
2 0 2 0  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
ПРИЙНЯВ 27 ДІТЕЙ
ТА 51 БАТЬКІВ 
ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ РОДИНИ.
ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ СКЛАЛА 
309 562,53 грн. 

ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ 
БУДІВНИЦТВО 
НОВОГО ЦЕНТРУ 
«ДАЧА» СКЛАЛА 
459 020,18 грн. 

ВОЛОНТЕРИ 
36 розважальних заходів

стернальні голки, рукавиці оглядові, халати у 
дитячі відділення
29 634,00 грн.



Обсяг нашої допомоги по програмі "Допомо-
га важкохворим дітям" склав 2 912 903,33 
грн.

11 дітей отримали індивідуальну допомогу на 
загальну суму 273 849,46 грн. 9 дітей отри-
мали донорські кістки, ліки, витратні на суму 
259 849,46 грн.

2 дітей, які завершили лікування, пройшли 
MIBG сканування в Італії. Обом родинам ми 
допомогли логістикою, а одній з них ще й 
оплатили обстеження. Загальна вартість 
14 000, 00 грн. 

Завдяки співпраці з Українською біржою 
благодійності та її постійними партнерами 
Monobank та "Кураж Базар", у львівську 
дитячу лікарню ми придбали автоматизова-
ний мікробіологічний аналізатор Phoenix M50 
з принтером та витратними реагентами. У 
лікуванні важких хвороб аналізатор дозволяє 
вдвічі швидше здійснювати контроль над 
мікроорганізмами, що можуть призводити до 
складних  патологій та ускладнень. Вартість 
аналізатора із супровідними матеріалами 
становить 1 760 353,70 грн. (включаючи 
авансовий платіж 834 256,50 грн. 2019 року).

У операційну дитячого відділення Інституту 
раку ми придбали новий 
електроінструментарій замість зношеного, а 
також інструменти для торакоскопії – для 
проведення обстежень та втручань на леге-
нях. Загальна вартість: 228 917, 00 грн. 

Після початку епідемії коронавірусу в Україні 
ми забезпечили Інститут раку дозаторами для 
дезрозчинів загальною вартістю 31 436,40 
грн.

Також ми постійно забезпечуємо лікарні, у яких 
ми працюємо, необхідними під час карантину 
засобами захисту: маски, респіратори, захисні 
костюми та окуляри, дезрозчини. Загальна 
вартість у звітний період: 175 022,10 грн. 

У дитяче відділення Інституту раку ми придба-
ли хіміопрепарати, які не надійшли з 
держзакупівель через логістичні труднощі у 
період карантину. Для львівської лікарні 
купили стернальні голки. Загальні витрати 
склали 79 891,02 грн. 

У лютому ми завершили ремонтні роботи в 
останніх 4 палатах, санвузлах та внутрішніх 
коридорах дитячого відділення лікарні у 
Львові. За період 2017-2020 рр. ми оновили 15 
палат, 11 санвузлів та внутрішні коридори у 
блоці між палатами, частину коридору та 
їдальню, ординаторську для лікарів. Тепер у 
відділенні є належні санітарно-гігієнічні умови, 
які сприяють подоланню хвороби. Витрати у 
звітному періоді склали 42 420,90 грн.

Наші фізіотерапевти допомогли 18 
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти 
реабілітацію після операційних втручань, 
провівши з ними 183 заняття. Оплата роботи 
двох фізіотерапевтів склала 65 420,00 грн.

Команда наших психологів надала 206 
консультацій для 86 дітей та 215 
консультацій для 101 батьків. Консультації 
були як індивідуальні, так і групові. Витрати 
за цим проектом становили 115 360,00 грн.

До початку карантину волонтери "Запоруки" 
встигли провести 36 розважальних заходів 
для дітей.

Три медсестри дитячого відділення Інституту 
раку безкоштовно проживають у квартирі 
фонду.

У Центрі "Дача" проживали 27 дітей та 51 
батьків й інших членів родини, більшість 
дітей були разом з обома батьками. Вартість 
проєкту у звітний період склала 309 562,53 
грн.

Вартість проєкту Будівництво нового Центру 
"Дача" у звітний період склала 459 020,18 
грн. У цей період був здійснений монтаж 
комунікацій всередині будинку (вода, 
водовідведення, опалення), встановлені 
системи вентиляції і кондиціонування, 
розпочаті електромонтажні роботи. 

Адміністративні витрати фонду склали 
697 883,83 грн. 

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

1 КВАРТАЛ 2020 


