
Описовий звіт за результатами проєкту  
«Без допомоги вони можуть задихнутися » 

 
1. Описання 

–Назва проєкту: «Без допомоги вони можуть задихнутися» 
–Регіон реалізації проєкту: вся Україна 
–Договір  №175 від «12» грудня 2019 р., Додаткова Угода №175.2 від «03» лютого 2020 р.  
–Бюджет проєкту: 236 088,00 грн  
–Категорія проєкту: Здоров’я 
–Назва оператора допомоги: БФ «Орфанні Синиці» 
–Код неприбутковості оператора допомоги: 0036 
–ПІБ та посада контактної особи: Заморська Тетяна Іванівна, виконавчий директор БФ 
«Орфанні Синиці» 
 
2. Короткий звіт про хід реалізації проєкту 
Проєкт «Без допомоги вони можуть задихнутися» було відкрито з метою залучення 
коштів для оплати спеціалізованого обладнання – кисневих концентраторів та розхідних 
матеріалів до них (фільтрів і назальних канюль) для 12-ти підопічних Фонду, які хворіють 
на рідкісні захворювання. 
В Україні близько 2 000 дітей та дорослих живуть із рідкісними діагнозами, які не дають 
їм повноцінно дихати. Середня тривалість життя українців з такими рідкісними недугами 
складає від 3 років (без якісного лікування) до 24 років (з вчасним лікуванням), водночас у 
європейських країнах – це 55 років. Щоб жити, їм потрібна постійна медикаментозна 
підтримка та кисневі концентратори. 
Для пацієнтів із муковісцидозом – захворюванням, яке в першу чергу вражає легені, 
забиваючи їх в’язким мокротинням, киснева терапія допомагає насичувати киснем 
внутрішні органи. А у пацієнтів з легеневою гіпертензією, у яких, окрім легень, під удар 
потрапляє й серце, настає момент, коли організм вже не може сам справлятися, щоб жити. 
Слабкість й атрофія м’язів не дає повноцінно дихати дітям з спінальною м’язовою 
атрофією.  
Хворим з такими діагнозами вкрай необхідні кисневі концентратори. Вони рятують від 
задухи і допомагають найважливішим органам стабільно функціонувати.  
Проєкт було розпочато напередодні пандемії COVID-19, тому Фонду довелося стикнутися 
з декількома викликами, пов’язаними з карантинними обмеженнями та перебігом 
епідемічної ситуації в Україні. Це значне подовження термінів постачання перших 7-ми 
кисневих концентраторів, наступний дефіцит й неочікуване стрімке зростання восени цін 
на концентратори й розхідні матеріали до них.  Таким чином, ми були вимушені 
збільшити  суму 200 000,00 грн до 244 200,00 грн (лист №10 від 16.04.2020 р.) та до 246 
200,00 грн (лист №02/09 від 07.09.2020 р.). 
В результаті реалізації проєкту було зібрано 246 200,00 грн, з яких Фондом було 
використано 236088,00 грн для  придбання та передачі наступної допомоги: 
30.06.2020 р.  – передано розхідні матеріали -  фільтр 7F-5 (7 компл.) та назальна канюля 
(7 шт.) для семи підопічних Фонду: 
- Бондарук Назарій Валерійович; Вершинова Лариса Євгенівна, Грачикова Маргарита 
Геннадіївна (для Грачикова Артема Романовича), Дуднік Яна Олегівна, Ільченко Анна 
Сергіївна,  Моключенко Олена Іванівна (для  Моключенка Єгора Ігоровича), Николенко 
Тетяна Миколаївна (для Николенко Аліни Миколаївни); 
- 30.06.2020 р.  – передано концентратори кисневі «Біомед» 7F-5 (6  шт.) для шести 
підопічних Фонду: 
- Бондарук Назарій Валерійович; Вершинова Лариса Євгенівна, Грачикова Маргарита 
Геннадіївна (для Грачикова Артема Романовича), Дуднік Яна Олегівна, Ільченко Анна 
Сергіївна,  Моключенко Олена Іванівна (для  Моключенка Єгора Ігоровича); 



- 30.06.2020 р. – передано концентратор кисневий «Біомед» 7F-5 (1 шт.), придбаний 
Фондом частково на кошти УББ (10160 грн) та кошти Фонду (10190 грн), для Николенко 
Тетяна Миколаївна (для Николенко Аліни Миколаївни); 
23.09.2020 р.  – передано концентратори кисневі OZ-5-01  (2 шт.) і розхідні матеріали –  
фільтр OZ-5-01 (2 компл.) та назальні канюлі  (2 шт.) для двох підопічних Фонду:  
- Хоменко Юлія Сергіївна (для Хоменка Романа В’ячеславовича), Солошенко Марія 
Михайлівна; 
29.12.2020 р.  – передано концентратори кисневі OXYTEC-SMART  (2 шт.) для двох 
підопічних Фонду:  
- Онокало Людмила Михайлівна,   
- Куцмай Людмила Василівна (для Загнітко Альони Михайлівни); 
12.01.2021 р.  – передано концентратор кисневий OXYTEC-SMART   (1 шт.) для одного 
підопічного Фонду:  
- Нестерук Мирослава Олександрівна; 
22.01.2021 р. – передано розхідні матеріали для концентратора кисневого OXYTEC-
SMART для підопічних Фонду: 
- Онокало Людмила Михайлівна – фільтр (1 шт.) і назальна канюля (1 шт.),  
- Куцмай Людмила Василівна (для Загнітко Альони Михайлівни) – фільтр (1 шт.) і 
назальна канюля (2 шт.), 
- Нестерук Мирослава Олександрівна – фільтр (1 шт.) і назальна канюля (1 шт.). 
 
Ми дякуємо кожному благодійнику! Знати, що кисню вистачить, - це велика цінність для 
підопічних Фонду, які отримали життєво необхідні для них кисневі концентратори.  
Особливо  у такий непростий для всіх час – у період пандемії вірусу COVID-19, який несе 
критичні ризики для здоров’я й життя орфанних хворих.    
 БФ «Орфанні Синиці» висловлює свою вдячність Українській біржі благодійності за 
можливість розміщення проєкту та усім Донорам, що жертвували на нього кошти!  
 
За проєктом утворився залишок коштів в сумі 10112,00 грн, оскільки для здійснення 100-
відсоткової оплати першої партії семи концентраторів Фонду довелось використати власні 
кошти. З огляду на пандемію COVID-19 і пов’язані з нею затримки постачання 
обладнання, поступове зростання у 3-му кварталі та стрімке зростання у 4-му кварталі цін 
на концентратори кисню (майже у 2 рази) та їх дефіцит на українському ринку, Фонд 
опинився перед загрозою дострокового припинення проєкту або чергового збільшення 
суми проєкту. Проте нам вдалося знайти постачальника для придбання останніх 3-х  
концентраторів кисню, аналогічних за технічними характеристиками і вартістю тим, що  
передбачались умовами проєкту. Оскільки реалізація проєкту переходила на 2021 рік, всі 
розбіжності у планованих і реальних витратах за проєктом Фонд планував врахувати у 
проміжному звіті за 2020 рік та відповідним чином врегулювати. Але вже 4 січня 2021 
року Фонд отримав від Української біржі благодійності автоматичний переказ решти 
зібраних за проєктом коштів у сумі 32440,00 грн, що виявилось більше на 10112,00 грн, 
ніж було необхідно Фонду для придбання останнього у проєкті концентратора та 
розхідників.    
 
Враховуючи, вищенаведене звертаємося до Вас з проханням розпорядитися залишком 
невитрачених коштів в сумі 10 112,00 грн. (десять тисяч сто дванадцять грн. 00 коп.) 
відповідно до Правил, Принципів та Процедур УББ. 
 
04.02.2021 р.  
 
Виконавчий Директор  
БФ «Орфанні Синиці»                                         Заморська Тетяна Іванівна 


