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Підсумковий описовий звіт про виконання проекту  

«Подаруй повітря дітям» 
 

№1 від  18.02.2022р. 
 

 

Назва проекту: «Подаруй повітря дітям» 

Регіон реалізації проекту: Південь, Одеська область 

Договір №174 від 31.08.2020 р. до ДУ №174.11 від 24.05.2021 р.  

Бюджет проекту: 27 444,00 грн. 

Категорія проекту: Здоров’я. 

Назва Оператора Допомоги: Благодійний фонд «Новий світ Одеса» 

Код неприбутковості Оператори Допомоги: 0036 

ПІБ та посада контактної особи: Клочанко Олександра Юріївна, голова фонду. 
 

 

Відділення серцево-судинної хірургії Одеської обласної дитячої клінічної лікарні гостро 

потребує допомоги у придбанні витратного матеріалу для дихального обладнання, що 

використовується під час надання медичної допомоги дітям з вродженими вадами серця. 

  

27.05.2021 р. проєкт «Подаруй повітря дітям» був опублікований на сайті МБФ «УББ». 

Впродовж трьох місяців (з 27.05.2021 по 26.08.2021) проходив збір коштів на придбання витратних 

матеріалів.  

 

27.08.2021 р. наш фонд отримав від МБФ «УББ» в якості добровільного пожертвування     

27 444,00 грн. на виконання проекту «Подаруй повітря дітям». 

 

Завдяки зібраним коштам було придбано та передано наступні позиції, а саме: 

Групи товарів та послуг Кількість Всього, грн. 

Адаптор з одним проводом нагріву для зволожувача MR850 2 9 630,00 

Дихальна система гладкостовбурна 10 мм, довжина 1,6 м, з одним проводом 

обігріву, для MR850/730 
5 7 302,75 

Дихальна система гладкостовбурна 15 мм, з обігрівом, вологозбірник, 1,6 м 3 3 267,78 

З’єднувач неонатальний 15 М – 15  F з конфігурованою трубкою Superset 8 1 369,60 

Спірометричний сенсор, педіатричний 25 5 885,00 

Всього по проекту  27 455,13 

 

 

 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

«НОВИЙ СВІТ ОДЕСА» 
 

65011, м. Одеса, вул. Троїцька, будинок 32 

Код ЄДРПОУ 40966325  

IBAN: UA 08 380805 00000000 26005588354 

в АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

МФО 380805 
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02.11.2021 р. фонд отримав та передав 03.11.2021 р. у відділення серцево-судинної хірургії 

(ООДКБ) більшу частину заказу у кількості 18-ти шт.  

28.12.2021 р. фонд отримав та передав 29.12.2021 р. у відділення серцево-судинної хірургії 

(ООДКБ) залишок заказу у кількості 25-ти спірометричних сенсора.  

У зв’язку з великою кількістю хворих на ковід серед співробітників лікарні та фонду, які 

підписують акти прийому-передачі звіт надається із запізненням строків. 

 

 

 

 

З повагою,    

Голова Фонду          Клочанко О.Ю. 
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