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ЗВІТ 

про виконання проєкту «Допомога пологовому будинку в прифронтовій зоні» 

 

Назва проєкту – «Допомога пологовому будинку в прифронтовій зоні» 

Регіон реалізації проєкту – м.Покровськ 

Договір № 16 від 18.08.2020 р., додаткова угода №16.465 від 01.07.2022 р. 

Бюджет проєкту – 130 652,00 грн. 

Категорія проєкту – ЗДОРОВ’Я  

Назва оператора допомоги – БФ «СВІЧАДО» 

Код неприбутковості оператора допомоги – 0036 

ПІБ та посада контактної особи – Пилипчук Андрій Михайлович, менеджер    

 
 
Мета проєкту: збір коштів для придбання, ларингоскопа, білірубінометра, та інфузомата для 

Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування. 

 

Діти продовжують народжуватись попри війну та всі жахи, що відбуваються з нашою країною. 

Російські окупанти знищують вже більше чотирьох місяців все на своєму шляху. Але знищити 

бажання жити, віру в перемогу та вільну Україну, у них ніколи не вийде. Українці показали, що 

вміють об’єднуватись та допомагати. На цей раз ми просили допомогу для пологового будинку, 

який знаходиться на межі бойових дій. 

 



В Покровську, кожного дня, лікарі, вагітні жінки та новонароджені діти прокидаються та засинають 

під артилерійські вибухи. Це, на жаль, вже їхнє звичне життя. Але оптимізм, віра в ЗСУ та жага 

рятувати дітей не дають їм можливості зупинитись та перестати робити свою роботу. Наша мета – 

допомогти лікарям, закупивши необхідне медичне обладнання для порятунку дітей. 

 

З початку війни в Україні, у цьому перинатальному центрі вже народилося 119 малюків. Зараз у 

відділенні 19 малюків, які потребують лікування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. 

Це єдиний перинатальний центр, який зараз працює в цій області. На плечі співробітників лікарні 

лягли ще більш тяжкі умови порятунку немовлят у цей жахливий воєнний час. Власними силами 

лікарі облаштували бомбосховище на 0 поверсі і для повноцінного функціонування потрібно 

закупити медичне обладнання. А саме інфузомат двоканальний, ларингоскоп неонатальний з 

клинками та білірубінометр. 

 

Це обладнання дозволить продовжувати працювати лікарні навіть в складних умовах, адже жінки 

продовжують народжувати, а лікарі намагаються надавати усю необхідну медичну допомогу. 

Інфузомат дозволить більш ретельно контролювати внутрішньовенне ведення медичної рідини 

немовлятам. Ларингоскоп та білірубінометр також вкрай важливі для надання допомоги у 

відділенні інтенсивної терапії новонароджених. 

 

Дякуємо кожному, хто долучився до проекту, ми висловлюємо щиру вдячність за надану допомогу  

та порятунок дитячих життів! 

 

Обладнання було оперативно передане до лікарні, 05 липня 2022 року лікарі отримали 

білірубінометр та ларингоскоп, а 08 липня 2022 року інфузомат, на даний момент обладнання 

працює у відділенні.  

 

Завдяки платформі dobro.ua у передчасно народжених пацієнтів є постійні благодійники, яким 

небайдуже життя та майбутнє діток. 

 
 
 
 
Голова правління БФ «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В.                                                      _____________________  


