
ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ "ДОПОМОГА 
ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ" СКЛАВ  5 340 207,73 грн.

цитоцентрифуга для онкогематологічного 
відділення у Львові 

462 000,00 грн.  
кисневий концентратор для ЗУСДМЦ у Львові
32 000, 00 грн.   
ліки та витратні у відділення
93 338,20 грн. 
засоби захисту від Ковід-19
20 130, 00 грн.

ремонт коридору та фільтра для води у 
львівській лікарні
49 892,27 грн. 

розморожувач стовбурових клітин 
217 999,99 грн. 
завершено розробку проєктно-кошторисної 
документації 

249 480,00 грн.
розпочаті будівельні роботи у відділенні  
1 512 146,23 грн. 

 

протез для Данила 

ліки, витратні, обстеження 
для 45 дітей 
554 904,56 грн. 
ПЦР тести для госпіталізації 
для 44 родин 
33 600, 00 грн.

912 625,72 грн. 

ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ БЛАГОДІЙНИХ 
ПОЖЕРТВ У 1 КВАРТАЛІ 2021

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА ДОПОМОГА ЛІКАРНЯМ  

ВІДДІЛЕННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ У ЛЬВОВІ

ДЛЯ 46 ДІТЕЙ НА 1 501 130,28  грн. 3 642 307, 45 грн.

2 966 357,89 грн.

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
216 заняття для 20 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
291 консультацій для 76 дітей
241 консультацій для 83 батьків

1 КВАРТАЛ
2 0 2 1  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
ПРИЙНЯВ 32 ДІТЕЙ
ТА 51 БАТЬКІВ 
ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ РОДИНИ.
ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ СКЛАЛА 
291 167,51 грн. 

РОБІТ НА БУДІВНИЦТВІ 
НОВОГО ЦЕНТРУ "ДАЧА" 
ПРОВЕДЕНО НА 
1 443 295,45 грн. 

ВОЛОНТЕРИ 
22 розважальних заходів



Обсяг нашої допомоги по програмі "Допомога 
важкохворим дітям" склав 5 340 207,73 грн.

46 дітей отримали індивідуальну допомогу на 
загальну суму 1 501 130,28 грн. Для Данила ми 
придбали дороговартісний протез, який дозволить 
дитині якісно ходити та жити. Крім того, ми забезпе-
чували наших підопічних хімієпрепаратами, 
супутніми ліками та витратними, які не надійшли у 
відділення з державних закупівель. Також ми опла-
чували термінові ПЛР-тести для наших підопічних, 
адже це обов’язкова умова госпіталізації під час 
пандемії.

Для онкогематологічного відділення 
Західноукраїнського спеціалізованого дитячого 
медичного центру у Львові ми придбали цитоцен-
трифугу. За допомогою цього приладу лікарі 
зможуть визначити стадію хвороби, прогрес у 
лікуванні та чи залишилися уражені клітини крові 
після лікування. Вартість обладнання 462 000,00 
грн (аванс 138 600,00 грн. у 2020 році).

У рамкам проєкту з МБФ "Відродження", ми забезпе-
чили Західноукраїнський спеціалізований дитячий 
медичний центр у Львові кисневим концентратором 
на 10 л вартістю 32 000, 00 грн.

Ми забезпечили відділення, у яких ми працюємо, 
необхідними ліками та витратними, зокрема придба-
ли катетери і голки для пункції у ЗУСДМЦ, набір 
реагентів у Інститут раку. Витрати склали 93 338,20 
грн.

Для забезпечення захисту у період пандемії 
Ковід-19, ми придбали експрес-тести, дезінфекційні 
засоби та кисневі маски, а також, на прохання 
керівництва, провели бактеріологічне дослідження 
відділення у Київському міському нейроцентрі. 
Витрати склали 20 130, 00 грн.

Ми провели косметичний ремонт коридору у 
відділенні гематології та інтенсивної хіміотерапії 
ЗУСДМЦ, а також відремонтували фільтр, що 
забезпечує якісну воду для пацієнтів. Витрати у 
звітному кварталі 49 892,27 грн.

Продовжуємо працювати над створенням 
відділення трансплантації у Західноукраїнському 
спеціалізованому дитячому медичному центрі у 
Львові. У звітному кварталі була завершена розроб-
ка проєктно-кошторисної документації та розпочаті 
будівельні роботи. Також ми почали закупівлю 
обладнання для оснащення майбутнього 
відділення. Першою технікою став розморожувач – 
апарат, який допомагає готувати клітини до викори-
стання для пацієнта. Він розморожує як стовбурові 
клітини, так і інші розчини – плазму, кров чи еритро-
масу. Витрати у звітному кварталі склали 2 966 
357,89 грн. 

Наші фізіотерапевти допомогли 20 
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти реабілітацію 
після операційних втручань, провівши з ними 216 
занять у кабінеті лікувальної фізкультури та 
онлайн. Оплата роботи двох фізіотерапевтів склала 
49 500,00 грн. 

Команда наших психологів надала 291 
консультацій для 76 дітей та 241 
консультацій для 83 батьків. Консультації були 
як індивідуальні, так і групові. Витрати за цим 
проєктом становили 129 170,00 грн.

В умовах карантину волонтери "Запоруки" змогли 
провести 22 розважальних заходів для дітей.

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

У Центрі "Дача" проживали 32 дітей та 51 
батьків й інших членів родини. Вартість проєкту у 
звітний період склала 291 167,51 грн.

Триває будівництво нового Центру "Дача". У 
звітний період ми завершили утеплення фасаду 
та змонтували перші фасадні панелі;  поклали 
плитку на першому поверсі; встановили розетки і 
вимикачі; підготували стіни під фарбування; замо-
вили матеріали та обладнання для котельні, 
бойлерної; погодили та замовили фарби; замови-
ли міжкімнатні двері, почали працювати над 
проєктом меблів, знайшли кількох партнерів. 
Будівельних та ремонтних робіт проведено на 
1 443 295,45 грн.

Адміністративні витрати фонду склали 659 
444,61 грн (8,5%). 

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

1 КВАРТАЛ 2021


