
 
1. Описання

Назва проє
Регіон реалізації проє
Договір 
Бюджет 
Факти
Категорія пр
Назва операто
Код неприбутковості оператора допомоги: 0036
ПІБ та посада контактної особи: 
«Орфанні Синиці
 
2. Коро
06.04.2021 року на сайті МБФ «УББ» dobro.ua стартував проект 
2». М
комплектом фільтрів
муковісцидоз
 
Рідкісні 
2000 випадків. За відсутності комплексного лікування вони хронічно прогресують, істотн
знижують якість життя і скорочують її тривалість.
 
Вилікуватись від муковісцидозу повністю неможливо, але можна покращити якість життя 
та збільшити його тривалість. На жаль, держава забезпечує таких хворих лише певними 
лікарськими препаратами і не 
Придбання інгаляторів, їх ремонт або заміна, обов’язкова  періодична заміна розхідників 
все це лягає на плечі родин таких пацієнтів.
  
17.09
6370,00 грн 
Степанівна
потрібні інга
інтенсивне використання. Пропуск інгаляцій через несправність інгалятора 
задухи і госпіталізації. 
щоденний 
Залишок невикористаних коштів в сумі 130,00 грн. будуть витрачені для подальшого 
придбання інгаляторів до квітня 2022 року.
 
Ми 
розміщення про
 
 
27.10
 
Виконавчий 
БФ «

1. Описання 

Назва проєкту: «
Регіон реалізації проє
Договір №175 від «1
Бюджет проєкту: 

актично витрачено
Категорія прєкту: Здоров’я
Назва оператора допомоги:
Код неприбутковості оператора допомоги: 0036
ПІБ та посада контактної особи: 
Орфанні Синиці

2. Короткий звіт про хід реалізації проє
06.04.2021 року на сайті МБФ «УББ» dobro.ua стартував проект 

Мета проєкту 
комплектом фільтрів
муковісцидоз.  

Рідкісні - це переважно вроджені або набуті недуги, які трапляються не частіше ніж 1 на 
2000 випадків. За відсутності комплексного лікування вони хронічно прогресують, істотн
знижують якість життя і скорочують її тривалість.

Вилікуватись від муковісцидозу повністю неможливо, але можна покращити якість життя 
та збільшити його тривалість. На жаль, держава забезпечує таких хворих лише певними 
лікарськими препаратами і не 
Придбання інгаляторів, їх ремонт або заміна, обов’язкова  періодична заміна розхідників 
все це лягає на плечі родин таких пацієнтів.

9.2021 р.  –
0,00 грн для 

Степанівна), яка має рідкісне захворювання 
потрібні інгаляції ліками, по декілька разів.
інтенсивне використання. Пропуск інгаляцій через несправність інгалятора 
задухи і госпіталізації. 
щоденний доступ до 
Залишок невикористаних коштів в сумі 130,00 грн. будуть витрачені для подальшого 
придбання інгаляторів до квітня 2022 року.

 висловлює
розміщення про

.10.2021 р. 

Виконавчий Директор 
БФ «Орфанні Синиці

Проміжний

кту: «Допомогти зробити вдих. 2
Регіон реалізації проєкту: 

175 від «18» лютого
кту: 6500,00 

о витрачено: 6 370
кту: Здоров’я
ра допомоги:

Код неприбутковості оператора допомоги: 0036
ПІБ та посада контактної особи: 
Орфанні Синиці» 

ткий звіт про хід реалізації проє
06.04.2021 року на сайті МБФ «УББ» dobro.ua стартував проект 

кту - придбання
комплектом фільтрів для 

 

це переважно вроджені або набуті недуги, які трапляються не частіше ніж 1 на 
2000 випадків. За відсутності комплексного лікування вони хронічно прогресують, істотн
знижують якість життя і скорочують її тривалість.

Вилікуватись від муковісцидозу повністю неможливо, але можна покращити якість життя 
та збільшити його тривалість. На жаль, держава забезпечує таких хворих лише певними 
лікарськими препаратами і не 
Придбання інгаляторів, їх ремонт або заміна, обов’язкова  періодична заміна розхідників 
все це лягає на плечі родин таких пацієнтів.

– передано 
для підопічної Фонду 1

), яка має рідкісне захворювання 
ляції ліками, по декілька разів.

інтенсивне використання. Пропуск інгаляцій через несправність інгалятора 
задухи і госпіталізації. 

оступ до інгаляцій у необхідній кількості та тривалості.
Залишок невикористаних коштів в сумі 130,00 грн. будуть витрачені для подальшого 
придбання інгаляторів до квітня 2022 року.

висловлюємо свою вдячність
розміщення проєкту та усім Донорам, що жертвували на нього кошти! 

Директор  
Орфанні Синиці»                                         

Проміжний
«Допомогти зробити вдих. 2

Допомогти зробити вдих. 2
кту: вся Україна

лютого 2021
6500,00 грн. 

370,00 грн.  
кту: Здоров’я 
ра допомоги: БФ «Орфанні Синиці

Код неприбутковості оператора допомоги: 0036
ПІБ та посада контактної особи: Заморська Тетяна Іванівна

ткий звіт про хід реалізації проє
06.04.2021 року на сайті МБФ «УББ» dobro.ua стартував проект 

придбання спеціалізованого обладнання 
для 20-ти підопічних Фонду

це переважно вроджені або набуті недуги, які трапляються не частіше ніж 1 на 
2000 випадків. За відсутності комплексного лікування вони хронічно прогресують, істотн
знижують якість життя і скорочують її тривалість.

Вилікуватись від муковісцидозу повністю неможливо, але можна покращити якість життя 
та збільшити його тривалість. На жаль, держава забезпечує таких хворих лише певними 
лікарськими препаратами і не покриває витрати на інші критичні потреби у лікуванні.
Придбання інгаляторів, їх ремонт або заміна, обов’язкова  періодична заміна розхідників 
все це лягає на плечі родин таких пацієнтів.

передано інгалятор 
підопічної Фонду 1

), яка має рідкісне захворювання 
ляції ліками, по декілька разів.

інтенсивне використання. Пропуск інгаляцій через несправність інгалятора 
Завдяки отриманому медичному обладнанню 

інгаляцій у необхідній кількості та тривалості.
Залишок невикористаних коштів в сумі 130,00 грн. будуть витрачені для подальшого 
придбання інгаляторів до квітня 2022 року.

свою вдячність
кту та усім Донорам, що жертвували на нього кошти! 

»                                         

Проміжний звіт про виконання
Допомогти зробити вдих. 2

Допомогти зробити вдих. 2» 
вся Україна 

21 р., Додаткова Угода

 

БФ «Орфанні Синиці
Код неприбутковості оператора допомоги: 0036

Заморська Тетяна Іванівна

ткий звіт про хід реалізації проєкту 
06.04.2021 року на сайті МБФ «УББ» dobro.ua стартував проект 

спеціалізованого обладнання 
підопічних Фонду

це переважно вроджені або набуті недуги, які трапляються не частіше ніж 1 на 
2000 випадків. За відсутності комплексного лікування вони хронічно прогресують, істотн
знижують якість життя і скорочують її тривалість.

Вилікуватись від муковісцидозу повністю неможливо, але можна покращити якість життя 
та збільшити його тривалість. На жаль, держава забезпечує таких хворих лише певними 

покриває витрати на інші критичні потреби у лікуванні.
Придбання інгаляторів, їх ремонт або заміна, обов’язкова  періодична заміна розхідників 
все це лягає на плечі родин таких пацієнтів. 

інгалятор PARI Turbo BOY® SX
підопічної Фонду 14-ти річної 

), яка має рідкісне захворювання 
ляції ліками, по декілька разів.

інтенсивне використання. Пропуск інгаляцій через несправність інгалятора 
Завдяки отриманому медичному обладнанню 

інгаляцій у необхідній кількості та тривалості.
Залишок невикористаних коштів в сумі 130,00 грн. будуть витрачені для подальшого 
придбання інгаляторів до квітня 2022 року. 

свою вдячність Українській біржі благодійності за 
кту та усім Донорам, що жертвували на нього кошти! 

»                                         

про виконання
Допомогти зробити вдих. 2

р., Додаткова Угода 

БФ «Орфанні Синиці» 
Код неприбутковості оператора допомоги: 0036 

Заморська Тетяна Іванівна

 
06.04.2021 року на сайті МБФ «УББ» dobro.ua стартував проект 

спеціалізованого обладнання 
підопічних Фонду, які хворіють

це переважно вроджені або набуті недуги, які трапляються не частіше ніж 1 на 
2000 випадків. За відсутності комплексного лікування вони хронічно прогресують, істотн
знижують якість життя і скорочують її тривалість. 

Вилікуватись від муковісцидозу повністю неможливо, але можна покращити якість життя 
та збільшити його тривалість. На жаль, держава забезпечує таких хворих лише певними 

покриває витрати на інші критичні потреби у лікуванні.
Придбання інгаляторів, їх ремонт або заміна, обов’язкова  періодична заміна розхідників 

PARI Turbo BOY® SX
ти річної Крістіни

), яка має рідкісне захворювання муковісцидоз
ляції ліками, по декілька разів. Звичайні прилади 

інтенсивне використання. Пропуск інгаляцій через несправність інгалятора 
Завдяки отриманому медичному обладнанню 

інгаляцій у необхідній кількості та тривалості.
Залишок невикористаних коштів в сумі 130,00 грн. будуть витрачені для подальшого 

Українській біржі благодійності за 
кту та усім Донорам, що жертвували на нього кошти! 

»                                                              

про виконання проєкту 
Допомогти зробити вдих. 2» 

 №175.4 від

Заморська Тетяна Іванівна, виконавчий директор 

06.04.2021 року на сайті МБФ «УББ» dobro.ua стартував проект «Допомогти зробити вдих. 
спеціалізованого обладнання – інгаля

хворіють на 

це переважно вроджені або набуті недуги, які трапляються не частіше ніж 1 на 
2000 випадків. За відсутності комплексного лікування вони хронічно прогресують, істотн

Вилікуватись від муковісцидозу повністю неможливо, але можна покращити якість життя 
та збільшити його тривалість. На жаль, держава забезпечує таких хворих лише певними 

покриває витрати на інші критичні потреби у лікуванні.
Придбання інгаляторів, їх ремонт або заміна, обов’язкова  періодична заміна розхідників 

PARI Turbo BOY® SX з фільтром до нього
Крістіни Бойко 

муковісцидоз. При муковісцидозі
Звичайні прилади не розраховані на таке 

інтенсивне використання. Пропуск інгаляцій через несправність інгалятора 
Завдяки отриманому медичному обладнанню 

інгаляцій у необхідній кількості та тривалості.
Залишок невикористаних коштів в сумі 130,00 грн. будуть витрачені для подальшого 

Українській біржі благодійності за 
кту та усім Донорам, що жертвували на нього кошти! 

                Заморська Тетяна Іванівна

 

від «31» березня

виконавчий директор 

Допомогти зробити вдих. 
інгаляторів з додатковим 
на рідкісне захворювання

це переважно вроджені або набуті недуги, які трапляються не частіше ніж 1 на 
2000 випадків. За відсутності комплексного лікування вони хронічно прогресують, істотн

Вилікуватись від муковісцидозу повністю неможливо, але можна покращити якість життя 
та збільшити його тривалість. На жаль, держава забезпечує таких хворих лише певними 

покриває витрати на інші критичні потреби у лікуванні.
Придбання інгаляторів, їх ремонт або заміна, обов’язкова  періодична заміна розхідників 

з фільтром до нього
 (мати – Бойко Анжела 

При муковісцидозі
не розраховані на таке 

інтенсивне використання. Пропуск інгаляцій через несправність інгалятора 
Завдяки отриманому медичному обладнанню Крістіна

інгаляцій у необхідній кількості та тривалості. 
Залишок невикористаних коштів в сумі 130,00 грн. будуть витрачені для подальшого 

Українській біржі благодійності за 
кту та усім Донорам, що жертвували на нього кошти!  

Заморська Тетяна Іванівна

березня 2021 р.

виконавчий директор БФ

Допомогти зробити вдих. 
з додатковим 
захворювання

це переважно вроджені або набуті недуги, які трапляються не частіше ніж 1 на 
2000 випадків. За відсутності комплексного лікування вони хронічно прогресують, істотн

Вилікуватись від муковісцидозу повністю неможливо, але можна покращити якість життя 
та збільшити його тривалість. На жаль, держава забезпечує таких хворих лише певними 

покриває витрати на інші критичні потреби у лікуванні. 
Придбання інгаляторів, їх ремонт або заміна, обов’язкова  періодична заміна розхідників 

з фільтром до нього вартістю 
Бойко Анжела 

При муковісцидозі щодня 
не розраховані на таке 

інтенсивне використання. Пропуск інгаляцій через несправність інгалятора – це загроза 
Крістіна матиме 

Залишок невикористаних коштів в сумі 130,00 грн. будуть витрачені для подальшого 

Українській біржі благодійності за можливість 

Заморська Тетяна Іванівна 

р.  

БФ 

Допомогти зробити вдих. 
з додатковим 
захворювання 

це переважно вроджені або набуті недуги, які трапляються не частіше ніж 1 на 
2000 випадків. За відсутності комплексного лікування вони хронічно прогресують, істотно 

Вилікуватись від муковісцидозу повністю неможливо, але можна покращити якість життя 
та збільшити його тривалість. На жаль, держава забезпечує таких хворих лише певними 

Придбання інгаляторів, їх ремонт або заміна, обов’язкова  періодична заміна розхідників – 

вартістю 
Бойко Анжела 

одня 
не розраховані на таке 

це загроза 
матиме 

Залишок невикористаних коштів в сумі 130,00 грн. будуть витрачені для подальшого 

можливість 

 


