
 
 

 
 
 

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ 

 

Дата звіту: 15.06.2022 р.  

Назва проєкту: «Рятуємо дітей в умовах війни» 

Регіон  реалізації проєкту: м. Львів , м. Київ, Україна,  

Договір №8 від 12.01.2012р., дод.угода №8.153 від 08 квітня 2022 року 

Бюджет проєкту: 3 203 355,00 (три мільйона двісті три тисячі триста п’ятдесят п’ять грн.); 

Категорія проєкту: «Здоров’я»  

Оператор допомоги: Всеукраїнський благодійний фонд «Крона», код неприбутковості: 0036 

ПІБ та посада контактної особи: голова правління Мацібох Олена Геннадіївна 

 

Короткий опис реалізації проекту 

 

Мета цього проєкту – зібрати кошти на закупівлю медичного обладнання для 

інтенсивної терапії (шприцеві інфузійні насоси, відсмоктувачі, мийка-дезинфектор та ін. для 

Національної спеціалізованої дитячої лікарні ОХМАТДИТ, ЄДРПОУ 01994089, та Першого 

територіального медичного об‘єднання, м. Львів ЄДРПОУ 44496574 

Згідно Листа № 220406-1 від 04.06.2022 р. на сайті БО МБФ “УББ” dobro.ua було 

розміщено проєкт «Рятуємо дітей в умовах війни» для придбання критично важливого 

обладнання для дитячих реанімацій, а саме: 

1) для Першого територіального медичного об‘єднання м. Львова: 

Аквадистилятор MELAdest 65 

MELAtherm 10 мийка-дезінфектор  Melag 

Lamp PENTALED28, мобільна стійка 

Двоканальний шприцевий інфузійний насос Ascor АР-24+, 2 шт. 

Merivaara Emergo Каталка для пацієнтів Lojer 

ШДВП-3 штатив для тривалих вливань МЕДИН, 3 шт. 

ДШ – 10 Насос шприцевий , 5 шт. 

В – 40 Відсмоктувач медичний ВІСМА-ПЛАНАР, 2 шт 

2) для Національної дитячої лікарні ОХМАТДИТ: 

Насос шприцевий ДШ-08, 10 шт  

Насос шприцевий ДШ-09, 10 шт  

Відсмоктувач медичний В-80, 9 шт  

Відсмоктувач медичний В-80 з педаллю, 4 шт  

Відсмоктувач медичний В-100, 2 шт  

Відсмоктувач медичний В-90 з педаллю дистанційного включення-виключення, 2 шт 

Штатив для тривалих вливань ШДВП-4, 2 шт 

Штатив для тривалих вливань ШДВП-3, 3 шт 

Відсмоктувач медичний В-100 з педаллю 

Відсмоктувач медичний В-40, 2 шт 

 

Загальна вартість обладнання 3 203 355 грн (три мільйони двісті три тисячі триста 

п’ятдесят п’ять гривень).  



Завдяки зібраним коштам ми змогли придбати у Перше територіальне медичне 

об'єднання м. Львова  базове  та критично необхідне  обладнання  – інфузомати, 

відсмоктувачі,  інфузійні стійки тощо на суму 1 438 226 грн 00 коп. (один мільйон чотириста 

тридцять вісім тисяч двісті двадцять шість грн 00 коп), згідно Акту прийому передачі від 14 

травня 2022 року. Також, 14 травня 2022 року ми передали надзвичайне важливе обладнання 

у НДСЛ «Охматдит» (згідно Акту приймання-передання від 14 травня 2022 року) на суму  

1 775 083,00 грн. (один мільйон сімсот сімдесят п’ять тисяч вісімдесят три грн. 00 коп.). 

Загальна сума витрат за проєктом склала 3 213 309,00 (три мільйони двісті тринадцять тисяч 

триста дев’ять гривень). 

 

   

           

  

 

 

Голова правління                                                            О. Мацібох 


