
 

 

 

«13» вересня 2021 р. № 134                                 Директору 

                                                                            Міжнародного благодійного фонду      

                                                                            «Українська біржа благодійності» 

                                                                            Гуцал Ірині Анатоліївні 
 

 

Про розміщення проєкту на dobro.ua 

 

 
Шановна Ірино Анатоліївно! 

 
8 років щасливого й благополучного дитинства було в Олежки. А потім – раптова 

втрата свідомості у шкільній їдальні, обстеження й шокуючий діагноз: пухлина головного 

мозку. Хвороба швидко прогресувала, почалася симптоматична епілепсія, часта блювота й 

набряки, хлопчик почав втрачати зір. У битву за здоров'я Олега вступили нейрохірурги й 

онкологи. 3 операції та 6 курсів хіміотерапії переніс Олег. Переніс дуже важко, але 

епілепсія була переможена! 
Зараз Олегу 13. І він довів, що на подвиги здатні не тільки його рідні (шукати 

спеціалістів, лікарні, гроші – це справжнісінький подвиг), але й він сам. Олег мріє про 

подорожі та здорове життя без ліків. З 2018 року він приймає препарат Зелбораф, 

вартість якого близько 23 000 грн за упаковку. Щомісяця необхідно 2 упаковки. Приймати 

ці ліки потрібно ще як мінімум рік. Більше 45 000 грн на місяць – величезна сума, але над 

завдання батьків – знаходити кошти будь-якою ціною: ліки працюють і завдяки ним Олег 
живе активним життям. 

Ми звертаємось із проханням до наших постійних партнерів, МБФ "УББ", 

платформа dobro.ua, розмістити проєкт зі збору благодійних коштів на сайті dobro.ua для 

оплати ліків для Олега Єрьомченко на загальну суму 100 000, 00 грн.  

 

 Найменування витрат Орієнтовна 

кількість **, 

шт.  

Орієнтована вартість 

*, шт.,  грн.  

1 Оплата лікування онкозахворювання   

- 

93 000, 00 грн 

2 Адміністрування проєкту  7 000, 00 грн 

 ВСЬОГО  100 000, 00 грн 

*Вартість може змінюватися в залежності від актуального прайсу поставника. 

Після повної реалізації проєкту зобов’язуємося надати детальний звіт відповідно до 

строків та умов договору № 21 про співпрацю між МБФ "УББ", платформа dobro.ua, та 

Оператором благодійної допомоги БФ «Помагаєм» від 31.08.2020 р. 
 

З повагою 

директорка       Катерина Гавриленко 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Виконавець: Гавриленко Катерина В’ячеславівна,  +38 067 632 39 19 ,+38 050 480 09 05, 
katerina@pomogaem.com.ua  
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