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Довідка про програму «Колиски надії» 
 

 «Колиски надії» - одна з програм Фонду Віктора Пінчука в галузі охорони здоров’я, що 
має на меті скорочення смертності новонароджених в Україні. Ми прагнемо, щоб жодний 
новонароджений в Україні не помирав з причини відсутності своєчасної та 
кваліфікованої медичної допомоги та належного обладнання. В ході реалізації 
загальнонаціонального проекту зі створення Центрів надання допомоги 
новонародженим «Колиски надії» Фонд Віктора Пінчука ставить перед собою такі 
основні цілі: зниження рівня дитячої смертності в країні та покращення якості життя 
врятованих дітей; допомога державі в переході на міжнародні стандарти реєстрації 
новонароджених.  

 
Для досягнення цих цілей Фонд прагне оптимально організовувати весь комплекс 
медичних послуг новонародженим. В рамках програми «Колиски надії» Фонд Віктора 
Пінчука здійснює:  
 

1. технічне оснащення (дооснащення) медичних закладів для забезпечення якісної 
допомоги новонародженим. Ми визначили п’ять основних етапів, де своєчасність 
та якість медичних послуг дитині мають вирішальне значення для збереження її 
життя та здоров’я: своєчасна діагностика, транспортування, невідкладна 
допомога при родопомочі, інтенсивна терапія та подальша реабілітація. Якість 
обладнання, що закупається при цьому, гарантує просування в Україні 
найсучасніших технологій; 

2. проведення навчальних тренінгів та семінарів з нових технологій виходжування 
новонароджених для лікарів та медичних сестер відділень інтенсивної терапії 
партнерських медичних закладів; 

3. оснащення центрів «Колиски надії» комп’ютерними станціями, що забезпечують 
зв'язок між центрами, а також швидкий доступ до мережі Інтернет та до новацій 
в галузі теорії та практики неонатології; 

4. подальший моніторинг Центрів для оцінки ефективності їх роботи.  
 
Продовжуючи реалізацію власної програми «Колиски надії», у 2011 році  
Фонд Віктора Пінчука став партнером національного проекту «Нове життя – нова якість 
охорони материнства та дитинства», ініційованого Президентом України Віктором 
Януковичем. Проектом передбачається відкриття перинатальних центрів у всіх областях 
України. В рамках цього партнерства Фонд взяв на себе зобов’язання оснастити 
сучасним обладнанням відділення інтенсивної терапії новонароджених у всіх 27 
перинатальних центрах, передбачених проектом, та виділити для цієї мети  
100 мільйонів гривень. 
 
В 2011 р. Фонд Віктора Пінчука витратив на програму «Колиски надії» в рамках проекту 
«Нове життя» - 16 298 224 гривні та вже оснастив сучасним неонатальним обладнанням 
відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених на базі Кіровоградської 
обласної лікарні, Харківської обласної клінічної лікарні, Донецького регіонального 
центру охорони материнства та дитинства та Київського міського пологового будинку 
№7.  
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Загальні інвестиції Фонду Віктора Пінчука у програму «Колиски надії» за весь час її 
існування (2006-2011рр.) становлять 52 023 032,00 гривні. 
 
Наразі 23 Центри «Колиски надії» працюють у Чернігові, Володимирці (Рівненська 
область), Луцьку, Полтаві, Дніпропетровську, Києві (2 центри), Чернівцях, Бахчисараї, 
Ізмаїлі, Одесі, Сімферополі, Донецьку та Хмельницькому, Черкасах, Івано-Франківську, 
Житомирі, Херсоні, Миколаєві, Тернополі, Сумах та Ужгороді. Найближчим часом Центри 
«Колиски надії» відкриються також у Кіровограді, Харкові та у Києві. 
 
За час існування програми у партнерських медичних закладах народилося 151 855 
малюків, з яких пацієнтами відділень інтенсивної терапії та реанімації були 26 566 
новонароджених. За даними лікарів 12 452 немовлят були врятовані в тому числі й 
завдяки обладнанню, встановленому в рамках проекту «Колиски надії». 
 


