
Вих. № 39/20 від 30.11.2020 р.  

Директору Міжнародного благодійного фонду 

               «Українська Біржа Благодійності» 

   Гуцал Ірині Анатоліївні 

      

                                                                                              Директора «МБФ лікаря Бєрсєнєва» 

Даниленко А. Б  

 

Шановна Ірино Анатоліївно! 

Відповідно до договору № 92 про співпрацю між МБФ «Українська Біржа Благодійності» та Оператором 

благодійної допомоги Благодійною організацією «МБФ лікаря Бєрсєнєва» від 30.05.2014 р.  та додаткової 

угоди № 92.189 від 28 серпня 2018 р. на веб сайті МБФ «УББ» – було розміщено проект «Дитина – це 

щастя. 4» з метою залучення благодійних пожертв для оплати лікування Бондаренка Олександра.  

Згідно з договором між «МБФ лікаря Бєрсєнєва» і «Інститутом проблем болю», Благодійною організацією 

«МБФ лікаря Бєрсєнєва» було перераховано на рахунок «Інституту проблем болю» благодійну допомогу 

на оплату лікування Бондаренка Олександра, у розмірі 18 500 (вісімнадцять тисяч пятсот) гривень. 

Фактична сума витрат складає 5900,00 грн. Цей проект вже раніше продовжувався згідно звіту від 

14.11.2019 року.  

Причиною продовження строку реалізації проекту у 2019 році було те, що Саша не зміг приїхати в клініку 

на лікування через складний період статевого дозрівання, який був ускладнений судомами, під час яких 

проводити курс лікування не можна було. Потім у Саші почали змінюватися зуби, що так само проходило 

проблематично. У 2020 році через пандемію Сашко так і не відвідав клініку «Інститут проблем болю». 

Мама Саші ще раз просить перенести залишки коштів в розмірі 12600,00 грн. на наступний 2021 рік, 

надіється, що епідеміологічний стан в країні піде на спад і вона зможе приїхати на лікування.  

Враховуючи викладене вище, звертаємось до МБФ «УББ» з проханням продовжити час виконання 

проекту до наступного 2021 року, та дозволити  Благодійній організації «МБФ лікаря Бєрсєнєва» надати 

детальний звіт після повної реалізації проекту після послаблення епідеміологічної ситуації  в 2021 році, 

та відповідно до умов договору № 92 про співпрацю між МБФ «Українська Біржа Благодійності» та 

Оператором благодійної допомоги Благодійною організацією «МБФ лікаря Бєрсєнєва» від 30.05.2014 р.    

З повагою,  директор фундації  

Даниленко А.Б.   


