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ЗВІТ 

про виконання проєкту «Triathlon Support Ukraine online (Тріатлон Супорт Юкрейн онлайн)» 

 

Назва проєкту – «Triathlon Support Ukraine online (Тріатлон Супорт Юкрейн онлайн)» 

Регіон реалізації проєкту – м.Харків 

Договір № 16 від 18.08.2020 р., додаткова угода №16.462 від 13.05.2022 р. 

Бюджет проєкту – 131 350,00 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 лампи фототерапії Харківському обласному 
перинатальному центру 
 
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.  
 
До реалізації цього проєкту долучилися компанії Run Ukraine і триатлонної команди Sapik Team, 
що спільними зусиллями запустили благодійні віртуальні змагання з триатлону Triathlon Support 
Ukraine online.  
 
Це перший в Україні віртуальний челлендж, де кожен учасник індивідуально або в команді долає 
(пливе, їде на велосипеді, біжить) максимальну кількість кілометрів за визначений період.  

• 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 проводились у період з 30 травня до 19 червня 2022 року.  
 
Головна мета змагань була зібрати кошти на благодійність і повернути учасникам мотивацію 
тренуватися регулярно у цей складний час. 50% від суми кожної оплати реєстрації та кожного 
додаткового внеску було передано на закупівлю сучасної лампи фототерапії для новонароджених 
для Харківського перинатального центру (Регіональний перинатальний центр у складі КНП ХОР 
«ОКЛ»).  
 
Нажаль зібраних коштів не вистачило на придбання обладнання і згідно листа  № 37 від 15.07.2022 
р., ми погодили зміну тексту проєкта, не змінюючи його мети, ця зміна надала нам можливість 
прискорити збір коштів та закупити необхідне обладнання. 
 
26 липня 2022 року перинатальний центр отримав лампу фототерапії і саме завдяки підтримці з 
боку небайдужих людей у нас є шанс допомогти маленьким пацієнтам Харківщини. 
 
Дякуємо кожному, хто долучився до проєкту, ми висловлюємо щиру вдячність за надану допомогу  
та порятунок дитячих життів! 
 
Звіт подається із затримкою, через довге очікування оригіналів документів від постачальника. 
 
 
 
 
 
 
Голова правління БФ «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В.                                                      _____________________  
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https://online.triathlonukraine.org/

