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Описовий (проміжний) звіт з реалізації проєкту 

«Мрія піти в перший клас» 
Назва проєкту: «Мрія піти в перший клас» 

Регіон реалізації проєкту: Дніпро 
Додаткова угода: ДУ № 21.138 від 26.11.2018 р.  
до договору №21 від 05.09.2012 р.  

Бюджет проєкту: 50 663, 57 грн. 
Використано: 27 335, 50 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. 
 

Веселий, дотепний, жвавий хлопчик Ілюша ходити, на жаль, не може, його носить 

мама. У Іллюші вроджене захворювання: артрогріпоз. Колінні суглоби вивернуті, ступні 
дивляться всередину, м'язи недорозвинені. Але його мрія - ходити і бігати - може збутися, 

якщо провести складну операцію.  
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 № 21.138 від 26.11.2018 року на веб-сайті МБФ «УББ» - dobro.ua – було 
розміщено проєкт «Мрія піти в перший клас» з  метою залучення  благодійних пожертв 
на лікування Іллі Старостенко. 

Дякуючи проєкту на УББ було зібрано 50 663, 57 грн (п'ятдесят тисяч шістсот 
шістдесят три гривні, 57 копійки),  що дало змогу терміново оплатити такі вкрай потрібні 

зараз тутори хлопчику вартістю 6 000, 00 грн (шість тисяч гривень, 00 копійок). 
 Протягом збору ми отримали гарні новини: операція хлопчику не потрібна, 

ортопедам вдалося обійтися гіпсуванням весною 2019 року! Тому збір було припинено, а 

суму проекту зменшено до реально зібраної,  згідно листа № 110 від 21.06.2019 року. 
Лікарі планують обійтися консервативними методами, тому зараз Іллі потрібно носити 

тутори, щороку їх міняти до 16 років, а через три місяці лікарі підкажуть, яке подальше 
лікування знадобиться хлопчику. На даний час, дякуючи коштам, зібраним на УББ, ми 
оплатили Ілюші тутори згідно рахунків та чекаємо на подальші настанови лікування від 

лікарів.  
З початку березня 2021 року дитині почали робити знову після довгої перерви у 

2020 року, пов’язаної з карантином, гіпсову фіксацію ніжок. Через 3 тижні було прийнято 

проводити оперативне втручання, і ось 25 березня 2021 року Іллі зробили операцію і 
встановили металоконструкцію. Показники все в нормі. У Іллюші трохи паморочиться 

голова і нудить. Дитина повинна лежати і зберігати всі конструкції в первозданному 
вигляді. На первинний прийом хлопчику через 3 тижні, а через 8 тижнів на прийом, щоб 
видалити всі фіксатори і продовжити терапію гіпсової фіксації. 

З початку 2021 року ми витратили на медикаменти та операцію для хлопчика 21 
335, 50 грн (двадцять одна тисяча триста тридцять п’ять гривень, 50 копійок). Залишок 
коштів у розмірі 23 328, 07 грн (двадцять три тисячі триста двадцять вісім гривень, 07 

копійок) плануємо витратити далі за потребою Іллюші згідно призначенням лікарів. 
Величезне дякуємо усім донорам УББ та команді УББ за співпрацю та підтримку! 

 
З повагою 
директорка                                                                           Катерина ЮХИМЧУК 

 
 

 
Виконавець: 

ЮХИМЧУК Катерина В’ячеславівна,  +38 067 632 39 19 ,+38 050 480 09 05  
katerina@pomogaem.com.ua  
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