
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 № 37 від 15.07.2022 р. 
 

Директору 
БО МБФ "Українська Біржа Благодійності" 

Гуцал І.А. 
 
Щодо внесення змін до проєкту  
«Triathlon Support Ukraine online» («Тріатлон Супорт Юкрейн онлайн») 
 
 
  

Шановна пані Ірино! 
 

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між БО МБФ «Українська Біржа Благодійності» та БФ 
«Свічадо» №16 від 18.08.2020 року, та додаткової угоди №16.462 від 13.05.2022 року на веб-сайті dobro.ua 
(https://dobro.ua/project/triathlon_support_ukraine_online/) - було розміщено проєкт «Triathlon Support Ukraine 
online» («Тріатлон Супорт Юкрейн онлайн») з метою залучення благодійних пожертв для закупівлі лампи 
фототерапії Харківському перинатальному центру 
 

Просимо погодити зміну тексту проєкта, не змінюючи мету проєкту (новий варіант тексту наведено 
нижче), на нашу думку ця зміна дасть нам можливість прискорити збір коштів та найближчим часом закінчити 
збір. 
 

Після реалізації цього проєкту зобов'язуємося надати детальний звіт відповідно до строків та умов 

договору № 16 про співпрацю між БО МБФ «Українська Біржа Благодійності» та БФ «Свічадо» від 18.08.2020 року 

та додаткової угоди №16.462 від 13.05.2022 року. 

Оновлений текст проєкту: 

Українська версія 

Triathlon Support Ukraine online – благодійні віртуальні змагання з триатлону, під час яких кожен учасник індивідуально або в 

команді долає (пливе, їде на велосипеді, біжить) максимальну кількість кілометрів за визначений період. Головна мета 

змагань – зібрати кошти на благодійність та додати мотивації учасникам регулярно тренуватися.  

Долучитись може кожен охочий у будь-якій точці України та світу. Мета благодійного збору – допомогти Харківському 

перинатальному центру, де породіллі народжують попри постійну атаку з неба з боку росії. Зараз вкрай необхідно придбати 

сучасну лампу фототерапії для запобігання розвитку жовтяниці у дітей. Промені лампи мають певну довжину хвилі і 

перетворюють "шкідливий" білірубін у таку форму, яка легко виводиться з організму, тобто лампа фототерапії виконує 

функцію зрілої печінки.  

Triathlon Support Ukraine online – челлендж, де всі учасники мають загальну важливу ціль – усім разом в сумі подолати 

символічні для України дистанції: 

•  проплисти 1 355 км – це загальна довжина морського кордону України  

•  проїхати на велосипеді 20 069 км – загальна протяжність автомобільних доріг державного значення України  

•  пробігти 5 638 км – протяжність сухопутного кордону України  

 



 

 

 

 

 

 

Змагання організовані командами компанії Run Ukraine та триатлонного клубу Sapik Team. 

Не було ні дня з початку війни, коли російські окупанти не бомбили б Харків. Кожен день та ніч у місті вибухи, руйнування 

цивільних обʼєктів, смерті невинних людей та дітей. Але в Харківському обласному перинатальному центрі породіллі 

народжують попри постійну атаку з неба з боку росії. Зараз у всій Харківській області працює одна реанімація 

новонароджених. І вона саме на базі перинатального центру. Тут лікарі цілодобово рятують життя маленьких пацієнтів. Зараз 

в реанімації 15 діток, які потребують медичного догляду, сучасного обладнання та всіх сил лікарів, які не покидають місце 

своєї роботи. 

Керівниця центру Ірина Кондратова пояснює: народжувати у підвалах, які слугують укриттям, не можна. "Коли постало 

питання, що робити, де народжувати, як знайти безпечні умови, ми зрозуміли, що у тих підвалах, які є, ми не можемо 

розгорнути операційну або пологовий зал, це не витримає ніяких санітарних норм. Ми вирішили розгорнути все тут — в 

інфекційному блоці. Він працює в режимі родзалу та операційної, тут у нас є палата, куди переводимо дівчат із дітьми та 

партнерами", — каже Кондратова.  

Попри оптимістичний настрій лікарів та злагоджену роботу всього медичного персоналу, їм потрібна технічна допомога. А 

саме медичне обладнання. Ми збираємо кошти на придбання сучасної лампи фототерапії для запобігання розвитку 

жовтяниці у дітей.  

80% недоношених дітей, особливо ті, вага тіла яких менш як 1 500 грамів, мають жовтяницю, яку необхідно лікувати. Для 

ефективного і неагресивного лікування існує спеціальна лампа фототерапії, її промені мають певну довжину хвилі і 

перетворюють шкідливий білірубін в таку форму, яка легко виводиться з організму, тобто лампа фототерапії виконує функцію 

зрілої печінки. Через 1-2 тижні використання лампи печінка недоношеної дитинки починає нормально функціонувати, і таким 

чином ми рятуємо головний мозок немовляти від токсичного ураження білірубіном і уникнемо переливання чужої крові.За 

допомогою цієї лампи новонароджений може лікуватися фототерапією в ліжечку, лежачи на спеціальному покритті лампи. А 

якщо лампу нижнього типу опромінення використовувати з лампою верхнього типу, це допоможе збільшити площу 

опромінення, і рівень білірубіну буде знижуватися за лічені години. Тільки уявіть собі, ці маленькі вдячні дітки не 

постраждають від негативної дії "злого білірубіну". 

Кожен внесок дозволить рятувати життя дітей! 

Англомовна версія 

Triathlon Support Ukraine online is a charity virtual triathlon competition, during which each participant individually or in a team 

covers (swims, cycles, runs) the maximum number of kilometers during a certain period. The main purpose of the competition is to 

raise money for charity and add motivation to participants to train regularly. Anyone from anywhere in Ukraine and the world can 

join. 

The goal of the fundraiser is to help Kharkiv's perinatal center, where women in labor are giving birth despite the constant attack 

from the sky from Russia. The shelling has not stopped day or night for two months. Now there is one neonatal intensive care unit in 

the entire Kharkiv region. And it is just on the basis of the perinatal center. Doctors here 24 hours a day, saving the lives of young 

patients. Today in the intensive care unit there are constantly 15 children in need of medical care, modern equipment and all the 

efforts of doctors who do not leave their place of work. It is now imperative to purchase a modern phototherapy lamp to prevent 

jaundice in children. Lamp rays have a certain wavelength and transform the "harmful" bilirubin in a form that is easily eliminated 

from the body, that is, phototherapy lamp performs the function of the mature liver. 

Triathlon Support Ukraine online is a challange, where all participants have a common important goal – all together to overcome 

symbolic for Ukraine distances: 

- To swim 1,355 km, which is the total length of the sea border of Ukraine 

- Cycling 20,069 km – the total length of national highways of Ukraine 

- To run 5 638 km – the length of the land border of Ukraine 



 

 

 

 

 

 

The competition is organized by Run Ukraine and Sapik Team triathlon club. 

There hasn't been a day since the beginning of the war when the Russian occupiers haven't bombed Kharkov. Every day and night 

there are explosions in the city, the destruction of civilian objects, and the deaths of innocent people and children. But in the Kharkov 

regional perinatal center, women give birth despite the constant attack from the sky from Russia. Now there is one neonatal 

intensive care unit in the entire Kharkov region. And it is just on the basis of the perinatal center. Here doctors save the lives of young 

patients 24 hours a day. Now there are 15 babies in the intensive care unit, who need medical care, modern equipment and all the 

efforts of doctors, who do not leave their place of work.  

The head of the center Irina Kondratova explains: it is impossible to give birth in basements, which serve as a shelter. "Where to give 

birth, how to find safe conditions, we realized that in those basements that we have, we cannot deploy an operating room or birthing 

room, it will not withstand any sanitary standards, we decided to deploy everything here — in the infectious diseases unit. and 

operating room, here we have a ward where we transfer girls with children and partners", says Kondratova. 

Despite the optimistic mood of doctors and well-coordinated work of all medical personnel, they need technical assistance. Namely 

medical equipment We are collecting funds to purchase a modern phototherapy lamp to prevent jaundice in children. 

80% of premature babies, especially those weighing less than 1500 grams, have jaundice, which must be treated. For effective and 

non-aggressive treatment there is a special phototherapy lamp, its rays have a certain wavelength and convert harmful bilirubin into 

a form that is easily eliminated from the body, that is, phototherapy lamp acts as a mature liver. After 1-2 weeks of lamp use the liver 

of a premature baby begins to function normally, and thus we save the baby's brain from the toxic damage of bilirubin and avoid 

transfusions of foreign blood. With this lamp, the newborn can be treated with phototherapy in the crib, lying on a special lamp 

cover. And if the lower type lamp is used with the upper type lamp, it will help to increase the irradiation area and the bilirubin level 

will be reduced in a matter of hours.  

Just imagine, these little grateful children will not suffer from the negative effects of "evil bilirubin".  

Every contribution will save children's lives! 

 

Щиро вдячні за співпрацю.  

 

З повагою, 

Голова правління 

Благодійного фонду «Свічадо»                                                                               Ярославський Я.В. 

 


