
 

 

 

 

 

Вих. № 89 від «01» жовтня 2020 р.                                                                             Директору 

МБФ «Українська Біржа благодійності» 

ГУЦАЛ І.А. 

Про розміщення проекту на сайті dobro.ua 

 

Шановна Ірино Анатоліївно! 

Дозвольте цим листом засвідчити свою повагу та побажати Вам та Вашій команді успіхів 

та цікавих проектів на оновленій платформі dobro.ua. Принагідно інформуємо Вас про діяльність 

Всеукраїнської організації Асоціації благодійників України, яку засновано в м. Києві у 2011 році. 

За короткий час свого існування Асоціація благодійників стала потужною організацією, яка 

самостійно або разом із партнерами реалізує декілька системних програм і проектів. До Асоціації 

входять понад 70 організацій та фізичних осіб з усіх областей України, які працюють за різними 

напрямками у сфері благодійності. Один із пріоритетних напрямків нашої діяльності є 

налагодження ефективних комунікацій між благодійниками та отримувачами допомоги, 

створення національних та регіональних платформ для спілкування.  

До нас звернувся Фундатор «Дистанційної автошколи Караваєва» пан Володимир 

Караваєв із пропозицією підтримки освітнього проекту з безпеки дорожнього руху для дітей та 

підлітків. Діти та підлітки є особливо вразливими учасниками  дорожнього  руху і є 

найризикованішою категорією населення, що бере участь в дорожньому русі. Дорослі більш 

уважні, а ось діти практично щодня потребують пояснення та нагадування про те, як правильно 

переходити дорогу, де її переходити, як себе вести тощо. Тому ідея створення фільму 

«НЕБЕЗПЕЧНІ ДОРОЖНІ ТАЄМНИЦІ» – про безпеку дорожнього руху є надзвичайно 

актуальною. 

Перед нами стоїть виклик – зібрати суму на цей надзвичайно потрібний та вагомий 

проект. Загальна вартість проекту становить: виготовлення фільму 810 000 грн. – 675 000 грн., та 

підтримка статутної діяльності АБУ – 20% від зібраних коштів. Ми плануємо розпочати з першої 

частини проекту (сценарій), яка потребує збору коштів на суму – 36300 грн., (плануємо збір 

коштів протягом 1 місяця), 2 частина (знімальна) – потребує збору коштів у сумі – 602100 грн. 

(збір протягом 2 місяців) та 3 частина (монтаж, пост-продакшн) – коштуватиме 171600 грн. (збір 

протягом 1 місяця). Просимо розмістити на платформі dobro.ua інформацію про 1 етап проекту 

«НЕБЕЗПЕЧНІ ДОРОЖНІ ТАЄМНИЦІ» на суму 36300 грн.  

Після реалізації проекту зобов’язуємось надати детальний звіт про реалізацію усіх етапів 

відповідно до строків та умов договору № 184 від 10.09.2020 р. про співпрацю між МБФ 

«Українська Біржа Благодійності» та АБУ. 

Дякуємо за розуміння та співпрацю.  

 

З повагою, 

 

Президент Асоціації благодійників України,  

Голова Оргкомітету  

конкурсу «Благодійна Україна»                                                         Олександр  МАКСИМЧУК 

 

 

 
Контактна особа: Оксана Лобко 

виконавча директорка Асоціації благодійників  

vbo.abu@gmail.com, тел.: (067) 77 35 138 


