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Описовий звіт з реалізації проєкту 
«Не дамо проблемам рости разом із Мішею. 2» 

 

Назва проєкту: «Не дамо проблемам рости разом із Мішею. 2» 
Регіон реалізації проєкту: Дніпро 
Додаткова угода: ДУ № 21.173 від 26.02.2020р. до договору №21 від 05.09.2012р.  

Бюджет проєкту:  110 827, 48 грн. 
Категорія проєкту: Здоров'я  

Назва Оператора Допомоги: БФ «ПОМАГАЄМ» 
Код неприбутковості Оператора Допомоги: 0036 
ПІБ та посада Контактної особи: директор БФ «Помагаєм» Юхимчук К.В. 

 
10 років тому з'явився на світ маленький Міша - і з першого дня пліч-о-пліч із 

материнським щастям йшла величезна тривога. Вся ліва ніжка Мишка була покрита 
синьою сіткою судин. Піднімати медичні довідники довелося не тільки лікарям, а й мамі – 
захворювання було дуже рідкісним. Діагноз уточнювався, змінювався й зараз у Мішиних 

виписках зазначено: лімфогемангіоматозна венозна мальформація лівої ноги, спини й 
заочеревинного простору. Вени в цих областях постійно розростаються, сплітаються, 
поєднуються. На жаль, поки що українські хірурги не мають досвіду роботи з такими 

патологіями, тому Михайликом, як і раніше, займаються лікарі Університетської клініки 
міста Хаале.  

Відповідно до договору № 21 про співпрацю між МБФ «Українська Біржа 
Благодійності» та Оператором благодійної допомоги  БФ «Помагаєм» від 05.09.2012 р. та 
додаткової угоди № 21.173 від 26.02.2020 року на веб-сайті МБФ «УББ» було розміщено 

проєкт ««Не дамо проблемам рости разом із Мішею. 2» з метою залучення благодійних 
пожертв на лікування Михайла Грязнова. 

Згідно листа №91 від 15.06.2020 року ми звернулися з проханням закриття 

проекту, бо коштів, зібраних на УББ, нашому сайті та у батьків, вистачало для оплати 
операції в Німеччині. На щастя, операцію хлопчику вдалося закрити, дякуючи німецькому 

фонду та багатьом небайдужим людям, які допомагали батькам. Результат операції такі: з 
кожним днем Міша відчував себе все краще! В результаті операції з’ясувалося, що з 
операцією на коліні потрібно почекати і дочекатися, щоб повністю проявилися результати 

операції на судинах. А за цей час спробувати поліпшити стан колінного суглоба і м'язів 
ноги за допомогою реабілітації. 

Дякуючи коштам, зібраним на УББ, у розмірі 110 827,48 грн. (сто десять тисяч 
вісімсот двадцять сім гривень, 48 копійок),  та на нашому сайті ми тепер можемо 
оплачувати хлопчику курси реабілітації та вкрай потрібну йому компресійну білизну.  

У березні 2021 року ми оплатили на суму 21 026, 30 грн (двадцять одна тисяча 
двадцять шість гривень, 30 копійок) черговий комплект компресійного білизни для 
хлопчика. Міша також постійно займається реабілітацією. Фахівці дають йому спеціальні 

вправи, щоб в будь-який момент можна було «розігнати кров».  
Залишок коштів у розмірі 5 704, 65 грн (п’ять тисяч сімсот чотири гривні, 65 

копійок) використали у вересні 2021 року на купівлю нової білизни. І ось у вересні 
Михайло пройшов курс лікування у центрі «КІНЕЗІО ДЗЕН», а в листопаді отримав 
довгоочікувану білизну з Німеччини за індивідуальними параметрами!  Із компресійною 

білизною Міша може активно рухатися, гуляти, ходити до школи й консерваторії, грати на 
піаніно, а не лежати весь час у ліжку. Зараз у Міші постільний режим, бо є ускладнення. 

Бажаємо хлопчику сил та мужності! 
Величезне дякуємо усім донорам УББ та команді УББ за співпрацю та підтримку! 
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