
Благодійний фонд «Відкриті долоні» 

04201 м. Київ, вул. Полярна 20, оф.311 
Тел. (044) 233 63 42 
Моб.: (067) 628 22 11 

                      

     

 

 

 

 
Благодійний фонд «Відкриті долоні» 04201 м. Київ, вул. Полярна 20, оф.311  Тел. (044) 233 63 42 Моб.: (067) 628 22 11 
Реквізити: БФ «Відкриті долоні», Код ЄДРПОУ: 38662944 
П/р 26006621 (UA423348510000000000026006621), Банк АТ "ПУМБ", МФО 334851 
П/р 26007052730058 (UA913007110000026007052730058), АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 300711 

 

Описовий звіт за результатами проєкту (проміжний) 

«Швидка допомога для родин важкохворих. 2» 

 

1. Описання 

-Назва проєкту: «Швидка допомога для родин важкохворих. 2» 

-Регіон реалізації проєкту: Україна 

- Договір  № 68 від «17»  серпня 2020 р., Додаткова Угода  № 68.391 від 21.04.2022 р. 

–Бюджет проекту: 250000,00 грн. 

-Витрачено: 200601,00 

-Категорія проєкту: Здоров’я 

-Назва оператора допомоги: БФ «Відкриті долоні» 

-Код неприбутковості оператора допомоги: 0036 

-ПІБ та посада контактної особи: Савченко Марія Валеріївна, директор БФ «Відкриті долоні» 

 

2. Короткий звіт про хід реалізації проекту 

 

21.04.2022 р. на сайті БО МБФ “Українська Біржа Благодійності” dobro.ua був 

опублікований проєкт «Швидка допомога для родин важкохворих. 2» з метою формування фонду 

термінової допомоги сім’ям з важкохворими пацієнтами. Початково сума сбору складала 

200000,00 грн. У зв’язку із збільшення запитів про допомогу за листом №220523/01 від 23.05.2022 

р. суму збору було збільшено до 250000,00 грн. Це вже другий такий проект, відкритий під час 

війни, для підтримки  родин, що опинились в скрутних обставинах. В період з 23.05.2022 р. по 

24.05.2022 р. ми допомогли медичним обладнанням та його ремонтом, ліками, засобами догляду 

та гігієни двадцяти чотирьом родинам наших важкохворих підопічних згідно з заявами-

проханнями про необхідну гостру допомогу, якої вони потребували: 

Філоненко Анастасія, 03.06.2014 р.н., м. Харків, муковісцидоз. 23.05.2022 р. видано 

інгалятор Парі Бой для щоденної інгаляційної терапії.  

Демидовський Денис, 18.11.2012 р.н., м. Полтава, муковісцидоз. 27.05.2022 р. видано 

інгалятор Парі Бой для щоденної інгаляційної терапії.  

Матвеюк Дарина, 05.10.2019 р.н., м. Суми, муковісцидоз. Лише недавно поставили діагноз 

займаються оформленням документів, щоб отримувати держзабезпечення ліками. 06.06.2022 р. 

передали інгалятор з небулайзером, а 09.06.2022 р. - стерилізатор і запас ліків на 1 місяць.  

Мельник Микола, 15.03.2015 р., м. Великий Раковець, Закарпатська обл., муковісцидоз. 

24.06.2022 р. передали інгалятор Парі Бой для щоденної інгаляційної терапії. 

Кузовий Ярослав, 18.08.2009 р.н., з Херсона, змогли виїхати до Ужгорода.  Муковісцидоз. 

02.06.2022 р. передали інгалятор Парі Бой для щоденної інгаляційної терапії. 

Тітаренко Кирило, 10.02.2017 р.н.,  м. Харків, муковісцидоз. 24.05.2022 р. передали ліки для 

інгаляцій Окістар (3 уп.) та печінки – Урсофальк (2 шт.) запасом на 1 місяць.   
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Ліньков Єгор, 12.02.2016 р.н., м Харків, муковісцидоз. 24.05.2022 р. передали ліки для 

інгаляцій Окістар (12 шт.) та печінки Урсофальк (3 шт.) і антибіотик Сумамед (4 шт.) запасом на 

2 місяці. 

Липка Анастасія, 08.02.2010 р.н., м. Запоріжжя, мікроцефалія, спастичний тетрапарез,  

артрогрипоз,  носій трахеостоми і гастростоми. 07.06.2022 р. передані фільтри дихальні тепло-

вологообмінні під трахеостому на 2 місяці (90 шт.). 

Корнієнко Ярослав, 19.03.2013 р.н., м. Фастів, синдром Франческетті. 07.06.2022 р. 

передали фільтри дихальні тепло-вологообмінні під трахеостому на 2 місяці (90 шт.). 

Архипенко Михайло, 27.03.2008 р.н., м. Фастів. тетрапарез, епілепсія. Гастро і трахеостома. 

07.06.2022 р. передали фільтри дихальні тепло-вологообмінні під трахеостому на 2 місяці (115 

шт.). 

Олійник Данило, 09.02.2018 р.н., м. Кодима, Одеська область, мікроцефалія, гідроцефалія, 

харчується через зонд, дихає через трахеостому. 07.06.2022 р. передали фільтри дихальні тепло-

вологообмінні під трахеостому на 2 місяці (75 шт.). 

Бойчук Дмитро, 08.11.1994 р.н., Першотравенськ, Житомирська обл., ДЦП, тетрапарез. 

Судомний синдроп. 07.06.2022 р. передали фільтри дихальні тепло-вологообмінні під трахеостому 

на 2 місяці (30 шт.), а 20.06.2022 р. - медичне 4-секційне ліжко, 

Гребенников Богдан 30.07.2007 р.н., м. Нікополь, змішаний розлад поведінки, когнітивний 

дефіцит,лівобічний геміпарез зі стійкими руховими порушеннями, проблеми з обома нирками: 

вроджена агенезія лівої нирки, дисметаболічна нефропатія правої. 07.06.2022 р. передали ліки для 

нирок і антибіотик на 1 місяць (цефікс 2 уп, канефрон 2 уп і ношпа 1 уп.). 

Плегуца Микола 15.05.2008 р.н., с. Киселиці , Чернівецька обл. муковісцидоз. 06.06.2022 р. 

передали спірограф – апарат для контролю роботи легень. 

Зіневич Діана,01.01.2006 р.н., м. Чернігів, муковісцидоз. 06.06.2022 р. передали спірограф 

– апарат для контролю роботи легень. 

Занозовський Дмитро, 15.08.2002 р.н., с.Тинне, Рівненська область, муковісцидоз. 

06.06.2022 р. передали спірограф – апарат для контролю роботи легень. 

Могилевський Олександр, 12.01.1982 р.н., м. Терновка, хвороба Бехтерева. Потребує кожні 

два тижні укол Хуміра – 09.06.2022 р. ми передали ліки для одного уколу. 

Тяпкін Петро, 11.11.1958 р.н., м. Київ, аденокарцинома правої легені з мтс. 09.06.2022 р. 

передано ліки на місяць (Дексаметазон 2 уп., Бетаргін  1 уп. 1, Спірива 1 уп.). 

Чорновол Ростислав, 08.02.1998 р.н., м. Полтава, муковісцидоз. 09.06.2022 р. передали ліки 

для печінки (Урсофальк 2 уп.) запасом на 2 місяці. 

Мазуркевич Вероніка, 12.11.2014 р.н., м. Ірпінь, муковісцидоз.  Житло повністю знищене, 

родина повернулася у місто та орендує житло. 09.06.2022 р. передали стерилізатор і ліки для 

печінки на 1 місяць (Урсофальк 3 уп.) 

Кузьменко Назар, 28.12.2006 р.н., м. Охтирка, Сумська обл., муковісцидоз. 09.06.2022 р. 

передали стерилізатор для дезинфікування витратних засобів до інгалятора. 

Терех Владислав, 08.06.2014 р.н.. м. Марганець, муковісцидоз. 09.06.2022 р. передали 

стерилізатор, а 15.06.2022 р. – стабілізатор напруги. 
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Василькіна Діана, 02.09.2016 р.н., м. Сарата, Одеська область, муковісцидоз. 15.06.2022 р. 

передали стабілізатор напруги. 

Максимчук Христина, 07.01.2016 р.н., село Черниця, Львівська обл., муковісцидоз. 

15.06.2022 р. передали стабілізатор напруги. 

Виносимо щиру подяку шановним Донорам від імені фонду та родин наших підопічних з  

важкохворими дітьми за вашу неоцінену допомогу в цей нелегкий час! 

 

07.07.2022 р. 

Директор БФ «Відкриті долоні» Cавченко Марія Валеріївна 

 


