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ЗВІТ 

про виконання проекту «Монобанк + Кураж, вересень 2021» 

 

Назва проекту – «Монобанк + Кураж, вересень 2021» 

Регіон реалізації проекту – Полтава.   

Договір № 16 від 18.08.2020 р., додаткова угода № 16.430 від 03.09.2021 р. 

Бюджет проекту – 1 079 993,80 грн. 

Категорія проекту – ЗДОРОВ’Я  

Назва оператора допомоги – БФ «СВІЧАДО» 

Код неприбутковості оператора допомоги – 0036 

ПІБ та посада контактної особи – Пилипчук Андрій Михайлович, менеджер   

 

Мета проекту «Монобанк + Кураж, вересень 2021» -  купівля рентген прозорого операційного 
столу для проведення хірургічних операцій у маленьких пацієнтів Полтавської дитячої міської 
клінічної лікарні. 

Проект Монобанка та Куража – це інноваційна колоборація, яка об’єдналась навколо такої 
важливої для нашої країни місії – порятунку передчасно народжених дітей. Не кожен знає, що в 
Україні кожна 15-та дитина народжується передчасно. Це означає, що кожна 15-та родина 
стикається з випробуванням. Недоношена дитина повністю не готова прийти в цей світ і її організм 
потребує медичної допомоги з перших секунд появи на світ.  

Рентген прозорий операційний стіл з 17 листопада 2021 р., функціонує в операційному блоці 
лікарні, де кожного року надають екстрену хірургічну допомогу близько 1 500 дітям.  Операційний 
стіл є незамінним в щоденній роботі лікарів ортопедів травматологів, нейрохірургів, хірургів, адже 
дозволяє проводити високоякісний рентгенконтроль в режимі реального часу, під час операції, з 
мінімальним навантаженням для маленького пацієнта та персоналу лікарні, а також значно 
скорочує час оперативного втручання і дозволяє проводити широкий спектр оперативних втручань 
на сучасному рівні. Тільки за минулий рік у лікувальному закладі провели близько 1 500 
оперативних втручань, із них більше 600 потребували під час операції рентгенконтролю. 

Загалом по проекту зібрано 1079999,00 грн. Залишок невикористаних коштів, після повної 
реалізації проекту складає 5,20 грн. (п’ять гривень 20 копійок), ця сума була утворена в наслідок 
зміни курсів валют напередодні оплати обладнання. 



 

Вказана сума - 5,20 грн. (п’ять гривень 20 копійок), буде повернена на рахунок МБФ «УББ». 

Також, просимо Вас розпорядитися залишком в розмірі 5,20 грн. (п’ять гривень 20 коп.)  

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._____________________ 


