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Описовий (проміжний) звіт з реалізації проєкту 

«Врятувати дитину від смерті» 
 

Назва проєкту: «Врятувати дитину від смерті» 

Регіон реалізації проєкту: Дніпро 

Додаткова угода: ДУ № 21.201 від 18.01.2021 р.  

до договору №21 від 31.08.2020 р.  

Бюджет проєкту: 50 000, 00 грн. 
           Використано: 41 722, 76 грн. 

Категорія проєкту: Здоров'я  

Назва Оператора Допомоги: БФ «ПОМАГАЄМ» 

Код неприбутковості Оператора Допомоги: 0036 

ПІБ та посада Контактної особи: директор БФ «Помагаєм» Гавриленко К.В. 
 

Навесні 2020 року, коли весь світ страждав від першої хвилі карантину, в сім'ю 

Захарових прийшла біда страшніше. Лерочка, молодша дочка мами Анастасії захворіла. 

Через місяць обстежень їй поставили діагноз гострий лімфобластний лейкоз. 

З червня Лера почала прийом першого протоколу хімії. Чотири блоки Цітозара вона 

перенесла добре. Леру з мамою відпустили додому на перепочинок перед наступним 
блоком. А через місяць вони приїхали здавати повторні аналізи. Пункція кісткового мозку 

показала високий рівень бластів, а з Києва прийшов невтішну відповідь: ранній рецидив. 

Відповідно до договору № 21 про співпрацю між МБФ «Українська Біржа 

Благодійності» та Оператором благодійної допомоги  БФ «Помагаєм» від 31.08.2020 р. та 

додаткової угоди № 21.201 від 18.01.2021 року на веб-сайті dobro.ua було розміщено 
проєкт «Врятувати дитину від смерті» з метою залучення благодійних пожертв на 

лікування Валерії Захарової. 

Дякуючи Українській Біржі Благодійності було зібрано 50 000, 00 грн (п’ятдесят 

тисяч гривень, 00 копійок), які ми отримали на рахунок Фонду у березні 2021 року. Ми 

вже замовили ліки для дівчинки 41 722, 76 грн (сорок одна тисяча сімсот двадцять дві 

гривні, 76 копійок). 
Лєрочка пройшла кілька блоків протирецідівної терапії, і чекає на трансплантацію 

кісткового мозку в Києві. ТКМ оплачує держава, але постійно потрібні фізіологічні 

розчини, безліч витратних матеріалів. Входити в стерильну палату мамі потрібно буде 

кожен раз в новому халаті, бахилах, рукавичках. На це і на відновлення після пересадки 

ми будемо витрачати залишок коштів, зібраний фондом і на платформі dodro.ua. 
Залишок коштів у розмірі 8 277, 24 грн (вісім тисяч двісті сімдесят сім гривень, 24 

копійки) ми плануємо використовувати далі за потребами дівчинки у 2021 році. 

Величезне дякуємо усім донорам УББ та команді УББ за співпрацю та підтримку! 

 

З повагою 

директорка                                                                           Катерина Гавриленко 
 

 

 

 

 
 

 

 
Виконавець: 
Гавриленко Катерина В’ячеславівна,  +38 067 632 39 19 ,+38 050 480 09 05  

katerina@pomogaem.com.ua  
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