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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, вересень 2020» 

 

Назва проекту – «Монобанк + Кураж, вересень 2020» 

Регіон реалізації проекту: Ковель, Новоград-Волинський,  Одеса,  Іршава,  Івано-

Франківськ, Тернопіль, Маріуполь,  Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Київ, Житомир,   

Покровськ, Харків.    

Договір № 16 від 18.08.2020 р., додаткова угода № 16.400 від 31.08.2020 р. 

Бюджет проекту – 946 372,00 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, вересень 2020» -  купівля 20 одиниць медичного 
обладнання в 14 лікарень в 13 містах України. 

Це один з наймасштабніших по кількості отримувачів допомоги проект Монобанка та Куража. 
Ми були щасливі, що за один місяць благодійних зборів кешбеку, було закуплено стільки одиниць 
рятувальної техніки.  

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 
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справи. Збирають мільйони на закупівлю медичного обладнання для пологових будинків по всій 
країні.  

Завдяки зібраним коштам нам вдалось закупити:  

- 11 пульсоксиметрів, які визначають ступінь насичення крові гемоглобіном і передчасно 
народжений малюк може безпечно жити, зростати та розвиватися під контролем цього 
приладу.  

- 8 аспіраторів - для відкачування рідини в різних порожнинах організму дитини.  

- 2 лампи фототерапії, які допомагають боротися з жовтяницею у новонароджених і 
підтримує роботу маленької печінки, поки вона ще не функціонує самостійно. 

На початку проекту у нас була мета закупити лише 10 пульсоксиметрів, але у зв’язку з 
обставинами, які виникли у постачальника, нам не вдалось передати в Житомирську 
обласну дитячу клінічну лікарню лампу фототерапії Natus Neo Blue та прийшлось 
змінювати моделі обладнання в проекті. Погодивши нові моделі з лікарнею, було 
прийнято рішення передати в Житомир замість однієї лампи – одну лампу Natus Neo 
Blue mini та пульсоксиметр.  

Цей благодійний проект – ще один місяць благодійного кешбеку від клієнтів Монобанку. І ми 
щасливі, що мали змогу закупити надважливе медичне обладнання в 14 регіональних лікарень.  

     Кошти збирались протягом вересня 2020, але у зв’язку з проблемами постачання лампи 
фототерапії в Україну, процес реалізації проекту розтягнувся до лютого 2021 року.  (лист, щодо 
відтермінування проекту №29 від 23.12.2020р.)  

На даний момент все обладнання передано до лікарень: 

Обладнання та медичний заклад  Дата передачі 

Аспіратор для Івано-Франківський обласний перинатальний центр 16.10.2020 

Аспіратор для ПОКРОВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ 16.10.2020 

Аспіратор для Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня 16.10.2020 

Аспіратор та пульсоксиметр для ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ 16.10.2020 

Аспіратор та пульсоксиметр для МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ ТА ЖІНКИ 

16.10.2020 

Аспіратор та пульсоксиметр для ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР "МАТИ І ДИТИНА  

16.10.2020 

Аспіратор та пульсоксиметр для ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ  16.10.2020 

Аспіратор та пульсоксиметр для ІРШАВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 16.10.2020 

Пульсоксиметр для Київський обласний перинатальний центр 16.10.2020 



Пульсоксиметр для КНП "ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР"" КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ 

16.10.2020 

Пульсоксиметр для ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 16.10.2020 

Пульсоксиметр для НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ 

16.10.2020 

Пульсоксиметр для КОВЕЛЬСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 16.10.2020 

Лампа фототерапии для КНП ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ  27.10.2020 

Лампа фототерапии та транспортний пульсоксиметр для Житомирська обласна дитяча 
клінічна лікарня 

11.02.2021 

 

Все закуплене обладнання допоможе рятувати 8000 дітей на рік (саме стільки діток за 
статистикою лікуються у відділеннях лікарень, які отримали допомогу).  

Також інформуємо вас про те, що залишок невикористаних коштів складає 49 524,00 (сорок 
дев’ять тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 00 коп.), ця сума складається з двох джерел:  

1.  Придбання товарів у ТОВ Бланком, обладнання котрих було звільнено від оподаткування 
податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України. Згідно частини 71 
Закону України від 30.03.2020 р. № 540 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» встановлено про наступне: 

«71. Тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, в якому 
завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з 
метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), 
звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну 
територію України та/або операції з постачання на митній території України товарів (у тому числі 
лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання 
заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено 
Кабінетом Міністрів України. 

У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 
статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються щодо таких 
операцій. Норми цього пункту застосовуються до операцій, здійснених починаючи з 17 березня 
2020року». 

Постановою Кабінету Міністрів України № 224 затверджений перелік лікарських засобів, 
медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 
епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COV1D-19), які звільняються від сплати ввізного 
мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування ПДВ 
(далі — Постанова). 



Враховуючи вимоги вищенаведених нормативно - правових актів, від оподаткування податком 
на додану вартість звільняються операції з ввезення на митну територію України та/або операції з 
постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, меди чних виробів 
та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Постановою. 

2. Заміна обладнання та рахунку зв’язку з відсутністю необхідного товару, та неможливістю 
його відвантаження постачальником ТПК "Н.З.ТЕХНО"  

Вказана сума 49 524,00 (сорок дев’ять тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 00 коп.), буде 
повернута відповідно до Правил, Принципів та Процедур МБФ «УББ». 

 

 Великий та 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!  

 

 

 
 
Голова правління БФ «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В._____________________ 


