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Директору Міжнародного  

благодійного фонду 

«Українська Біржа Благодійності» 

Гуцал І.А. 

Голова правління  

«Благодійний фонд «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В. 

 

ЗВІТ 

про виконання проекту «Монобанк + Кураж, жовтень 2020» 

 

Назва проекту – «Монобанк + Кураж, жовтень 2020» 

Регіон реалізації проекту – Маріуполь, Івано-Франківськ  

Договір № 16 від 18.08.2020 р., додаткова угода № 16.404 від 30.09.2020 р. 

Бюджет проекту – 1 260 000,00 грн. 

Категорія проекту – ЗДОРОВ’Я  

Назва оператора допомоги – БФ «СВІЧАДО» 

Код неприбутковості оператора допомоги – 0036 

ПІБ та посада контактної особи – Титаренко Тетяна Леонідівна, адміністратор  

 
 

Мета проекту «Монобанк + Кураж, жовтень 2020» -  придбання двох надсучасніших дихальних апаратів CPAP у 
Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та жінки та Івано-Франківську обласну дитячу 
клінічну лікарню.   

Благодійна акція від Монобанку та Куражу – не унікальна благодійна ініціатива. Адже людина має можливість 
жертвувати не свої власні кошти, а кошти, які вона могла б отримати за допомогою банківського кешбеку. Кожного 
місяця користувачам Монобанку пропонують віддавати свій кешбек на благодійність і саме так вже 25 000 людей 
роблять величезні добрі справи. Збирають мільйони на закупівлю медичного обладнання для пологових будинків по 
всій країні.  

Цей благодійний проект – ще один місяць благодійного кешбеку від клієнтів Монобанку. І ми щасливі, що мали 
змогу закупити надважливе медичне обладнання в регіональні лікарні.  

Річ йде про апарати дихальної терапії - СІПАП (CPAP). Вони створюють постійний позитивний тиск в дихальних 
шляхах, що допомагає тримати дихальні шляхи відкритими. СІПАП-терапія використовується для передчасно 
народжених дітей у разі недорозвинення легенів, а також у дітей з респіраторним дистрес-синдромом та 
бронхолегеневою дисплазією. Вони є незамінними в виходжуванні дітей, але їх катастрофічно не вистачає в лікарнях. 
В деяких їх взагалі держава не закуповує.  

Кошти збирались протягом жовтня і вже 9 листопада 2020 р. зібрана сума по проекту була перерахована на рахунок 
нашого фонду.  



З 19.11.2020 року ці апарати допомагають рятувати дитячі життя у  відділеннях 
Маріупольського територіального медичного об'єднання здоров'я дитини та жінки та в Івано-Франківській обласній 
дитячій клінічній лікарні.  

    Невеликий, але дуже потрібний крок у напрямку порятунку життя дітей зроблено!  

    Участь благодійників – клієнтів Монобанка у проекті надала змогу всім об’єднатися заради спасіння маленьких 
Нетерплячок, адже діти – це наше майбутнє і наша надія.  
 
Дякуємо всім, хто дарує надію та рятує життя!  
 
Під час збору коштів відбулися дві події, що потребували погодження та виправлення інформації на офіційній сторінці 
проекту (зміни внесені згідно листа №24 від 03.11.2020 року): 
 

- Зменшення вартості обладнання, за рахунок знижки наданої постачальником, до 1 260 000,00 (один 

мільйон двісті шістдесят тисяч грн. 00 коп.); 

- Змінено отримувача КНП "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 05481412) на 

КНП ММР "МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ ТА ЖІНКИ", зміна 

сталася через забезпечення лікарні аналогічним обладнанням з інших джерел. 

За умовами Договору між Оператором Допомоги та УББ звіт надається не пізніше 30 календарних днів з моменту 

завершення Благодійного проекту, але у зв’язку з оголошенням карантину на рівні всієї держави з приводу COVID-19, 

була відсутня можливість отримати оригінали документів. Саме тому звіт подається з затримкою. 

 

 
 
Голова правління БФ «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В._____________________ 


