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Шановна Ірина Анатоліївна! 

 
Відповідно до договору про співпрацю між МБФ "Українська Біржа Благодійності" та БФ 

"Серця Майбутнього" № 69 від 29.09.2020 та додаткової угоди №69.250 від 28.12.2021 р., на веб-
сайті МБФ "Українська Біржа Благодійності" dobro.ua був опублікований проєкт "Врятуйте сердечко 
Світозари Єрмакової" з метою залучення благодійних пожертв на придбання внутрішньосерцевих 
імплантів (оклюдерів). 

У зв'язку з початком війни та виїздом родини закордон, мамою було прийняте рішення 
звернутись до чеських лікарів за допомогою та отримання безкоштовних імплантів від уряду 
приймаючої сторони. У звʼязку з цим, ми отримали згоду мами на передачу закуплених для її дитини 
імплантів для іншого пацієнта інституту Амосова. В результаті чого, була проведена термінова 
операція іншій дитині – Олійник Сергій Миколайович 31.12.2010 р.н.  

Враховуючи зазначене, просимо вас змінити назву проєкту на «Допомога Світозари 
Єрмакової Олійнику Сергію» і в текст проекту внести зміни:  

«Ми збирали кошти на на купівлю 2 оклюдерів, аби врятувати сердечко Світозарі Єрмакової, 
проте після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, родина виїхала в Чехію та стала на 
облік у місцевих кардіологів. Місцева лікарня поставила Світозару в чергу на отримання 
безкоштовних імплантів, а зі згоди мами ми врятували серце іншого пацієнта Інституту Амосова. 
Тепер вже куплені оклюдери допоможуть Олійнику Сергію Миколайовичу, який теж потребує 
операції на серці. 

Сергійко народився передчасно, і з самого народження лікарі боролись за його життя. Через 
ранні пологи у хлопчика є вади та особливості розвитку, але це не заважає бути йому добрим та 
світлим хлопчиком. Батьки з самого народження роблять все, щоб у Сергія було все добре, але є те, 
з чим вони не можуть самостійно впоратися. 

З самого дитинства Сергій стоїть на обліку у кардіолога, і лікарі сподівалися, що вада серця 
закриється самостійно. Але дива не сталось. "Дефект міжшлуночкової перетинки і відкрита 
артеріальна протока, потрібна термінова операція", – саме з таким вердиктом батьки вийшли 
останній раз із кабінету лікаря. Операцію лікарі роблять безкоштовно, а придбати серцеві імпланти, 
на який держава не виділяє кошти, родині необхідно самостійно. Батько, який переніс інсульт, та 



мама, яка самостійно забезпечує родину у маленькому населеному пункті на Вінниччині, не можуть 
дозволити собі придбання дороговартісних імплантів. Вся надія на небайдужих людей. 

Будь-яка добра справа повертається добром. Ми просимо вас допомогти цьому чудовому 
хлопчику!". 

рос.мовою 
Мы собирали средства на покупку двух окклюдеров, чтобы спасти сердечко Светозары 

Ермаковой, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину семья уехала в Чехию 
и стала на учет у местных кардиологов. Местная больница поставила Светозару в очередь на 
получение бесплатных имплантов, а с согласия матери мы спасли сердце другого пациента 
Института Амосова. 

Теперь уже купленные окклюдеры помогут Олейнику Сергею Николаевичу, который тоже 
нуждается в операции на сердце. 

Сережа родился преждевременно, и с самого рождения врачи боролись за его жизнь. Из-за 
раннего рождения у мальчика есть пороки и особенности развития, но это не мешает ему быть 
хорошим и светлым мальчиком. Родители с самого рождения делают все, чтобы у Сергея все было 
хорошо, но есть то, с чем они не могут самостоятельно справиться. 

С самого детства Сергей стоит на учете у кардиолога, и врачи надеялись, что порок сердца 
закроется самостоятельно. Но чуда не произошло. "Дефект межжелудочковой перегородки и 
открытая артериальная протока, требуется срочная операция", – именно с таким вердиктом 
родители вышли в последний раз из кабинета врача. Операцию врачи проводят бесплатно, а 
приобрести сердечные импланты, на которые государство не выделяет средства, семье необходимо 
самостоятельно. Отец, перенесший инсульт, и мама, обеспечивающая сама семью в маленьком 
населенном пункте Винницкой области, не могут позволить себе приобретение дорогостоящих 
имплантов. Вся надежда на небезразличных людей. Любое доброе дело возвращается добром. Мы 
просим вас помочь этому замечательному мальчику!". 

англійською мовою 
We raised funds to buy two heart implants to save Svetozara Yermakova's heart, but after the start 

of the full-scale Russian invasion of Ukraine, the family went to the Czech Republic and got registered with 
local cardiologists. The local hospital put Svetozara on a waiting list for free implants, and with her 
mother's consent, we saved the heart of another Amosov Institute patient. Now, the occluders already 
purchased will help Oleynyk Sergii, who also needs heart surgery. 

Sergii was born prematurely and from birth doctors fought for his life. Because of his early birth 
the boy has disabilities and peculiarities of development, but this does not prevent him from being a good 
and bright boy. His parents have been doing everything to make sure Sergii is doing well since he was born, 
but there is something they cannot cope with on their own. 

Since childhood, Sergii has been registered with a cardiologist and doctors hope that the heart 
defect will close on its own. But no miracle happened. "Defect of interventricular septum and open ductus 
arteriosus, urgent surgery is required", that was the verdict the parents came out of the doctor's office for 
the last time. Doctors perform the surgery for free, but the family needs to buy heart implants, for which 
the state does not allocate funds, on their own. The father, who had a stroke, and the mother, who 
provides for the family in a small village in Vinnitsa region, cannot afford the costly implants. All hope lies 
with caring people. 

All good deeds come back in kind. We are asking you to help this wonderful boy!". 
Після повної реалізації проекту зобов’язуємося надати детальний звіт відповідно до строків і 

умов договору No69 від 29.09.2020 р. та додаткової угоди №69.250 від 28.12.2021 р. про співпрацю 
між БО МБФ “Українська Біржа Благодійності” та БФ «Серця Майбутнього» 
З ПОВАГОЮ, 
ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «СЕРЦЯ МАЙБУТНЬОГО» 
Черпак Богдан Володимирович                                        


