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Вих. № 02/05 від 12 травня 2021 р. 

Директору МБФ “Українська  

Біржа Благодійності” 

Гуцал І.А. 
 

 

                                          Шановна Ірино Анатоліївно! 
 

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ “Українська Біржа 

Благодійності” та БФ “Орфанні Синиці” №175 від 18.02.2021 року та додаткової угоди 

№175.3 від 18.02.2021 року, на сайті dobro.ua було розміщено проект «Дихати = жити! 

Допомога орфанним хворим» з метою залучення благодійних коштів для оплати 

кисневих концентраторів з розхідними матеріалами для людей, які страждають на 

орфанні захворювання. 

 Сума коштів, необхідних для виконання Проєкту складає 601720,00 грн (шістсот 

одна тисяча сімсот двадцять гривень 00 коп). 

З часу розміщення інформації про даний проєкт на сайті dobro.ua відбулися зміни 

у потребах проєкту, а саме: ціна на портативні кисневі концентратори OLV-C1 

виробництва «Zhengzhou Olive Electronic Technology Co.Ltd» (Китай) у новій партії 

поставки постачальника знизилась з 42500,00 грн до 29000,00 грн за одиницю (оновлена 

специфікація станом на 12 травня 2021 року додається). Крім того, у договір з 

постачальником і вказану специфікацію були внесені доповнення щодо додаткового 

включення у предмет поставки 10-ти стаціонарних концентраторів  OLV-5 виробництва 

тієї ж компанії за ціною 19000,00 грн за одиницю. При цьому комплектація стаціонарних 

концентраторів OLV-5 вже включає комплект розхідних матеріалів (додаткова канюля та 

4 запасних фільтри повітря), а гарантійний термін експлуатації складає 16 тис. годин. 

Після порівняння технічних характеристик на стаціонарні концентратори Oxytec-

Smart, виробництва Medtech Life ( Індія),  внесені первісно Фондом у Проєкт, які мають 

поточну ціну 16000,00 грн за одиницю (при цьому розхідні матеріали до концентратора 

не входять у комплектацію і мають ціну 1272,00 грн за комплект, а гарантійний термін 

експлуатації менший у 1,6 рази і складає 10 тис. годин), а також враховуючи поточну 

гуманітарну кризу у зв’язку з епідемією коронавірусу в країні виробника (Індія) та 

відсутність гарантій щодо поставки цих концентраторів, Фондом було прийнято рішення 
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про заміну моделі стаціонарного концентратора з «Oxytec-Smart» на «OLV-5». 

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас із проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті dobro.ua, та 

зменшити загальну суму проєкту до 484000,00 грн (чотириста вісімдесят чотири тисячі  

гривень 00 коп.). 

Після збору коштів зобов’язуємося надати звіт відповідно до строків та умов 

договору про співпрацю між Міжнародним Благодійним Фондом “Українська Біржа 

Благодійності” та БФ “Орфанні Синиці” №175 від 18.02.2021 року та Додаткової угоди 

№175.3 від 18.02.2021 року. 

Дякуємо за розуміння та співпрацю. 

 

 

 

З повагою,  

 

Виконавчий директор                                                                                  Т.І. Заморська   


