
 

  Вих.№15/08 від 15.08.2022 р. 

 

Директору Благодійної організації 

Міжнародний Благодійний Фонд 

“Українська Біржа Благодійності” 

Гуцал Ірині Анатоліївні 

 

Керівника БФ “Серця Майбутнього” 

Черпака Богдана Володимировича 

 

Шановна Ірина Анатоліївна! 

 

 

Відповідно до договору про співпрацю між БО МБФ "Українська Біржа 

Благодійності" та БФ "Серця Майбутнього" № 69 від 29.09.2020 та додаткової угоди 

№69.246 від 25.11.2021, на веб-сайті БО МБФ "Українська Біржа Благодійності" dobro.ua 

був опублікований проект “Врятуйте сердечка Аріни, Майї та Аріани” з метою 

залучення благодійних пожертв на придбання внутрішньосерцевих імплантів 

(оклюдери) для трьох дітей  Ярошенко Майя, 26.06.2019 р. ІПН 3627003329, Тонкіх 

Аріана 11.08.2006 р. ІПН 3326307347, Магрело Аріна, 28.05.2018 р. ІПН 2970015707. 

Оскільки, після проведеної операції по закриттю вродженої вади серця – дефекту 

міжпередсердної перегородки, шляхом встановленням імпланту, пацієнту Ярошенко 

Майї Іванівні, 26.06.2019 р., розвинулась атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня, було 

прийнято рішення про вилучення імпланту з подальшою хірургічною корекцією вади 

шляхом накладання заплати. Придбаний нами імплант для Майї, просимо передати 

Ігнатенко Тимофію, 27.07.2011, ІПН 3115720913, який потребує термінову операцію по 

установці внутрішньосерцевого імпланту.  

У зв’язку з цим, просимо змінити назву проєкту з “Врятуйте сердечка Аріни, Майї 

та Аріани” на “Врятуйте сердечка Аріни, Аріани та Тимофія” та внести відповідно зміни 

до тексту проєкту, який додається. 

 

З ПОВАГОЮ 

ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

“БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “СРЦЯ МАЙБУТНЬОГО” 

Черпак Богдан Володимирович 

  



Додаток до листа №15/08  

від 15.08.2022 

Цей проект створено та підтримано завдяки благодійній програмі компанії Vodafone 

Україна "Добра справа в подарунок". 

Вашої допомоги чекають троє діток, у яких хворі сердечка. Аріні, Тимофію та Аріані потрібно 

терміново зробити ендоваскулярні операції з виправлення вроджених вад серця. Такі операції 

лікарі Амосова проводять безкоштовно. Але батькам необхідно придбати серцеві імпланти для 

операції. Родини діток – малозабезпечені та не мають змоги придбати імпланти та врятувати 

життя своїм діткам. На допомогу можемо прийти тільки ми, небайдужі люди. Давайте разом 

врятуємо життя цим чудовим дітям. 

Ігнатенко Тимофій Дмитрович 27.07. 2011 р.н. з Києва має вроджену ваду серця - дефект 

міжпередсердної перетинки.  До шкільного віку лікарі-кардіологи спостерігали за вадою і 

сподівалися, що вікно закриється самостійно. Тім займався плаванням і вів повноцінне життя, 

але згодом стало зрозуміло, що вада не лише не закривається, а й збільшується, а це вже 

небезпечно для життя. В січні 2022 року на черговому огляді лікарі наполягали на операції, але 

дозволили відкласти до червня, щоб не переривати навчання. Зараз стан Тимофія не дозволяє 

зволікати і операцію треба робити терміново. У батьків хлопчика немає коштів, щоб придбати 

дороговартісний імплант, тому вони звертаються до небайдужих за допомогою.  

Тонкіх Аріана Євгенівна 11.08.2006 р.н. із Харкова має вроджену ваду серця – дефект 

міжпередсердної перетинки. Необхідно закупити серцевий імплант для проведення операції на 

серці дівчинки. Діагноз Аріані було поставлено у віці 6 місяців, і весь цей час вона була під 

наглядом у Харківському дитячому кардіологічному центрі. На сьогодні дівчинці 15 років, і за 

останній рік отвір у її серці збільшився вдвічі, погіршилося її самопочуття, при невеликих 

навантаженнях їй важко дихати. Вона постійно на серцевих препаратах. І що далі, тим їй гірше. 

Зараз у неї період активного зростання та статевого дозрівання. І лікарями ухвалено рішення, 

що потрібно проводити операцію із закриття. Матуся дівчинки працює адміністратором в 

магазині, а татко водієм. В родині двоє діток і немає змоги самостійно впоратись з такою 

непідйомною сумою за імплант. 

Магрело Аріна Русланівна 28.05.2018 р.н. із міста Сарни потребує операції на серці. У дівчинки 

вроджена вада – дефект міжшлуночкової перетинки. Ваду виявили при народженні. Згодом 

вона, попри сподівання батьків, не закрилась. А самопочуття дівчинки гіршає. Їй терміново 

треба робити операцію. 

Цей благодійний проект допоможе врятувати життя відразу трьох діток! 

 

This project was created and supported thanks to the charity program of Vodafone Ukraine "A 

good deed as a gift". 

Three children with heart disease are waiting for your help. Arini, Timofey and Ariana need urgent 

endovascular surgery to correct congenital heart defects. Amosov doctors perform such surgeries for 

free. But parents need to buy heart implants for the surgery. The children's families are low-income 

and cannot afford the implants to save their children's lives. We, not indifferent people, are the only 

ones who can help. Let's save the lives of these wonderful children together. 

Timofey D. Ignatenko, born in July 27, 2011 in Kiev, has a congenital heart defect -atrial septal defect. 

Until his school age, the cardiologists observed the defect and hoped that the window would close on 

its own. Tem engaged in swimming and led a full life, but later it became clear that the defect not only 

did not close, but also increased, and this is already life-threatening. In January 2022 at the next 

examination, the doctors insisted on surgery, but allowed to postpone until June, so as not to interrupt 

education. Now Timofey's condition does not allow for delay, and the surgery must be done urgently. 

The boy's parents have no money to buy an expensive implant, so they are asking for help from 

concerned people. 

Tonkikh Ariana Yevgenyevna, b. 11.08.2006, from Kharkiv, has a congenital heart defect -atrial septal 

defect. It's necessary to buy a heart implant for surgery on her heart. Ariana was diagnosed at the age 

of six months, and all that time she was under observation at the Kharkiv Children's Cardiology Center. 

Today the girl is 15 years old, and over the past year the hole in her heart has doubled, her well-being 

has worsened, she has difficulty breathing when she does little exercise. She is constantly on heart 

medications. And the further she goes, the worse she gets. Now she is in a period of active growth and 

puberty. And the doctors made the decision to do a closure surgery. The girl's mother works as an 



administrator in a store, and her father is a driver. The family has two children and cannot afford the 

prohibitive cost of the implant. 

Magrelo Arina Ruslanovna 28.05.2018 from Sarny requires a heart surgery. The girl has a congenital 

defect - a defect of the interventricular septum. The defect was discovered at birth. Subsequently, it did 

not close, despite the hope of the parents. And the girl's health is getting worse. She needs an operation 

urgently. 

This charity project will help save the lives of three children at once! 

 


