
ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ЗА НАПРЯМОМ «ПІДТРИМКА СИСТЕМИ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» СКЛАВ   11 257 291,67 ГРН.

 

ВИТРАТИ НА БЛАГОДІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У 
2 КВАРТАЛІ 2022 РОКУ СКЛАЛИ  13 910 592,74 грн.

ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА ПІДСИЛЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО 
РІВНЯ  

ДЛЯ 117 ДІТЕЙ ТА ЇХНІХ РІДНИХ 1 059 079,38 грн.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
148 занять для 19 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
125 999,07 грн.
106 консультацій для 41 дітей
129 консультацій для 48 батьків

2 КВАРТАЛ
2 0 2 2  

БУДІВНИЦТВО ТА ОБЛАШТУВАННЯ 
НОВОЇ «ДАЧІ» 
1 198 265,29 грн.

ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ЗА НАПРЯМОМ 
«ПІДТРИМКА ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ» СКЛАВ

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА НА СУМУ 

 4 776 634,64 грн.

ПІДТРИМКА ДІТЕЙ У ЕВАКУАЦІЇ 
підтримано 37 дітей та їхніх рідних   

меблі 
400 000, 00 грн. 
облаштування території
290 000, 00 грн. 
монтаж електромереж 
215 000, 00 грн. 

запаювач ПВХ трубок, витратні 
148 070, 00 грн.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ КІСТКОВОГО МОЗКУ 
У ЗУСДМЦ 
380 345,96 грн.

Медикаменти та медичні витратні у лікарні 
Києва, Львова, Хмельницького, Дніпра, Одеси
2 944 525,60 грн.

ендотрахіальні трубки, системи для терапії ран, 
дихальні контури, дренажні насадки, аспіраційні 
системи тощо у лікарню Святого Миколая у Львові 
1 553 660, 00 грн.
ендотрахіальні трубки, дренажні насадки, 
з’єднувачі, реагенти тощо у Національний інститут раку 
625 952,58 грн.  
пластини і гвинти у лікарню Дніпра  
342 200, 00 грн
аспіраційні голки для біопсії у лікарню Хмельницького
235 595,00 грн.
рукавички у лікарню Одеси 
93 000,00 грн. 
скальпелі, голки, гомеостатичний матеріал у 
Інститут нейрохірургії 
22 560,23 грн.

Медичне обладнання у лікарні Києва, Львова, 
Дніпра, Хмельницького 
5 488 933,41 грн.  
апарат УЗД, донорські крісла, холодильники у 
Національний інститут раку 
2 161 899,00 грн.
електрохірургічний апарат у лікарню Святого Миколая у Львові
1 698 390,41 грн.
авто швидкої допомоги та апарат УЗД 
у лікарню Хмельницького
1 244 000,00 грн.
відсмоктувачі та біполярний генератор у лікарню Дніпра
384 644,00 грн

Медикаменти, медичні засоби та 
витратні для 7 дітей 
312 798,40 грн. 

77 189,00 грн.

547 267,88 грн.

9 979 771,82 грн. 

медикаменти на операцію для Марії та Олексія
85 100, 00 грн.
встановлення шунта для Іллі 
75 629,41 грн.
система стабілізації хребта для Назара  
50 300,00 грн.  
електроди для Остапа 
41 591,00 грн. 

Покращення побутових умов та створення 
нових просторів у лікарнях Києва та Львова
1 427 539 ,27 грн.
ремонт і облаштування бомбосховища та кабінету 
психолога у ЗУСДМЦ 
1 298 839,27 грн. 
ремонті роботи у Національному інституті раку 
128 700,00 грн. 

Психологічна підтримка – 795 919,70 грн.
психологічна гаряча лінія
481 година консультацій для 318 осіб
психологічна підтримка у притулках та лікарнях
290 консультацій для 186 осіб

Безоплатна благодійна допомога  
649 684,00 грн. 
підгузники, дитяче харчування, медичні 
засоби у Кривий Ріг, Херсон, Хмельницький

Гуманітарна допомога за підтримки партнерів 
з Італії, Німеччини, Чехії – 4 776 634,64 грн. 
апарат УЗД у лікарню Харкова
медикаменти, медичні витрати, засоби гігієни для 
лікарень Харкова, Кривого Рогу, Рівного 

1 895 980,84 грн.



Обсяг нашої допомоги за напрямом «ПІДТРИМКА 
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» склав 11 257 
291,67 грн.

117 дітей та їхніх рідних отримали індивідуальну 
допомогу на загальну суму 1 059 079,38 грн. 
Для 7 дітей ми придбали необхідні медикаменти, 
медичні засоби та витратні, зокрема 
медикаменти на операцію для Марії та Олексія, 
встановлення шунта для Іллі, систему стабілізації 
хребта для Назара, електроди для Остапа. 

Команда наших психологів надала 106 
консультацій для 41 дитини та 129 
консультацій для 48 батьків. Консультації були 
як індивідуальні, так і групові. Витрати за цим 
проєктом становили 125 999,07 грн.

Наші фізіотерапевти допомогли 19 дітям пройти 
реабілітацію після операційних втручань, 
провівши з ними 148 занять у кабінеті 
лікувальної фізкультури та онлайн. Оплата роботи 
двох фізіотерапевтів склала 77 189,00  грн.

Незважаючи на те, що лікування у європейських 
країнах безкоштовне, евакуйовані родини 
потребують коштів на щоденні витрати: проїзд, 
одяг, додаткове харчування тощо. У звітний 
період фінансову допомогу отримали 62 родини, 
чиї діти лікуються в Італії. Витрати на підтримку 
родин склали 547 267,88 грн.

Ми забезпечуємо відділення, у яких працюємо, 
необхідними ліками та витратними матеріалами, 
зокрема Національний інститут раку – 
ендотрахіальними трубками, дренажними 
насадками, з’єднувачами, реагентами тощо, 
лікарню Святого Миколая у Львові –  

ендотрахіальними трубками, наборами для 
моніторингу тиску крові, системами для терапії 
ран, дихальними контурами, дренажними 
насадками, аспіраційними системами тощо, 
Інститут нейрохірургії – скальпелями, голками, 
гомеостатичним матеріалом. Під час бойових дій 
ми також підтримуємо лікарні з інших областей 
України. Так, ми придбали пластини і гвинти у 
лікарню Дніпра, аспіраційні голки для біопсії у 
лікарню Хмельницького, рукавички у лікарню 
Одеси. Витрати склали 2 944 525,60 грн.

Ми придбали медичне обладнання для лікарень, 
з якими співпрацюємо: апарат УЗД, донорські 
крісла, холодильники у Національний інститут 
раку, електрохірургічний апарат у лікарню 
Святого Миколая у Львові,  авто швидкої 
допомоги та апарат УЗД у лікарню 
Хмельницького, відсмоктувачі та біполярний 
генератор у лікарню Дніпра. Витрати склали 5 
488 933,41 грн. 

Також ми дбаємо про безпеку і комфорт наших 
підопічних, що лікуються у відділеннях, якими ми 
опікуємося. У звітний період ми облаштували 
бомбосховище та кабінет психолога у ЗУСДМЦ, а 
також провели необхідні ремонтні роботи у 
Національному інституті раку 1 427 539 ,27 грн. 

Два молодших медичних працівників дитячого 
відділення Національного анституту раку 
безкоштовно проживали у квартирі фонду.

Для Клініки дитячої онкології та трансплантації 
кісткового мозку, відкритої на базі ЗУСДМЦ у 
Львові, ми придбали запаювач ПВХ трубок з 
витратними до нього. Лікарі клініки планують 
проведення перших пересадок для дітей, які 
продовжують лікування в Україні.  Витрати у 
звітному кварталі склали 380 345,96 грн.

Після завершення активних бойових дій біля 
Києва продовжується будівництво нового Центру 
«Дача». У звітний період ми змонтували велику 
кухню для родин, встановили шафи у сімейних 
кімнатах, зробили гардеробну кімнату, 
встановили стінові панелі у кабінетах психолога 
та фізичної реабілітації, розпочали облаштування 
прибудинкової території: виконали монтаж 
електромереж, замовили паркан і бруківку, 
підключили інтернет і зовнішній відеонагляд. 
Витрати на придбання матеріалів та проведення 
будівельно-ремонтних робіт склали 1 198 265,29 
грн.

Обсяг нашої допомоги за новим напрямом 
«ПІДТРИМКА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ» 
склав 1 895 980,84 грн. 

Для постраждалих від війни українців постійно 
діє психологічна гаряча лінія, фахівці якої у 
звітний період надали 481 годину консультацій 
для 318 осіб. Також психологи фонду працюють у 
притулках для ВПО та лікарнях Львова і Вінниці, 
де 186 осіб отримали 290 консультацій. 
Витрати проєкту склали 795 919,70 грн.

Також ми забезпечуємо ВПО, зокрема дітей, 
найнеобхіднішими речами, зокрема  ми передали 
підгузники, дитяче харчування, медичні засоби у 
Кривий Ріг, Херсон та Хмельницький. Витрати 
проєкту склали 649 684,00 грн.

У звітному кварталі наші партнери з Італії, 
Німеччини та Чехії передали гуманітарну 
допомогу на загальну суму 4 776 634,64 грн., 
що включає апарат УЗД у лікарню Харкова, а 
також медикаменти, медичні витрати, засоби 
гігієни для лікарень Харкова, Кривого Рогу та 
Рівного.  

Непрограмні витрати фонду склали 757 320, 23 
грн. (5,8 %). 

ДЯКУЄМО  УС ІМ ,  ХТО  ДОПОМАГАЄ  НАМ ДОПОМАГАТИ!

2 КВАРТАЛ 2022

Медикаменти та медичні витратні у лікарні 
Києва, Львова, Хмельницького, Дніпра, Одеси
2 944 525,60 грн.

ендотрахіальні трубки, системи для терапії ран, 
дихальні контури, дренажні насадки, аспіраційні 
системи тощо у лікарню Святого Миколая у Львові 
1 553 660, 00 грн.
ендотрахіальні трубки, дренажні насадки, 
з’єднувачі, реагенти тощо у Національний інститут раку 
625 952,58 грн.  
пластини і гвинти у лікарню Дніпра  
342 200, 00 грн
аспіраційні голки для біопсії у лікарню Хмельницького
235 595,00 грн.
рукавички у лікарню Одеси 
93 000,00 грн. 
скальпелі, голки, гомеостатичний матеріал у 
Інститут нейрохірургії 
22 560,23 грн.

Медичне обладнання у лікарні Києва, Львова, 
Дніпра, Хмельницького 
5 488 933,41 грн.  
апарат УЗД, донорські крісла, холодильники у 
Національний інститут раку 
2 161 899,00 грн.
електрохірургічний апарат у лікарню Святого Миколая у Львові
1 698 390,41 грн.
авто швидкої допомоги та апарат УЗД 
у лікарню Хмельницького
1 244 000,00 грн.
відсмоктувачі та біполярний генератор у лікарню Дніпра
384 644,00 грн


