
 
 

 

                                               Підсумковий звіт про виконання проекту 

1. Опис 

Назва проекту: «Маленькі друзі потребують нашої підтримки!» 

Регіон реалізації проекту: смт Макарів, Київська обл. 

Договір № 114 від 26.08.2021 р., дод. угода №114.94 від 20.07.2021 р. 

Бюджет проекту: 50000,00 грн. 

Категорія проекту: Екологія та тварини 

Назва Оператора Допомоги: БО «МБФ «Центр соціальних проектів майбутнього» 

Код неприбутковості Оператора Допомоги: 0036 

ПІБ та посада Контактної особи: Голова правління Хаджиоглов Вадим Леонідович 

2. Короткий опис реалізації проекту 

20 липня 2021 року на сайті МБФ «УББ» було розміщено проект «Маленькі друзі 

потребують нашої підтримки!», метою якого був збір коштів для оплати харчування та 

господарчих товарів для притулку тварин «Бест Френдз» (Зооцентр «Ковчег»), який 

знаходиться у смт Макарів у Київській області на загальну суму 50 000 грн.. 

Притулок, створений у 2014 році і не був розрахований на ту кількість тварин, яка 

зараз знаходиться у ньому. На разі у притулку перебуває близько 700 собак, 300 котів та інші 

тварини: лисиці, вовки, єнотовидна собака та інші. Працює у притулку 9 людей та завжди є 

нескінченні потреби, особливо взимку. На місяць потрібно 6,5 тонн корму, аби прогодувати 

собак. Але раціон тварин складає не лише корм, а також каші з фаршем. А ветеринарні 

процедури є обов’язковою щомісячною складовою, тому був закуплений Катозал – засіб, 

який стимулює правильний обмін речовин тварин, а також дезинфікуючий порошок для 

стерилізації приміщень, де перебувають тварини. 

По закінченню збору коштів та перед закупівлею необхідного ми уточнили у 

директорки притулку, що зараз для тварин є найактуальнішим, звичайно, на першому місці 

стояло харчування. 

Фарш був закуплений у надійного та перевіреного постачальника, у якого притулок 

завжди намагається закуповувати, адже там краще співвідношення ціни та якості. 

Команда фонду завітала до притулку та познайомилася з його мешканцями особисто. 

Територія притулку велика, а на ній простягаються лабіринти з вольєрів собак, кожна з них 

намагається вистрибнути та підбігти до людини за гратами, аби отримати трошки тепла та 

ласки. Багатьох тварин люди залишають просто під воротами притулку, деяких з них 

рятують з дресерувальних станцій, як от лисиць та єнотовидну собаку, деяких знаходять 

поранених у лісі. Притулок не може відмовити у прийнятті нових тварин, але на жаль 

можливості не безмежні… 

Ми вдячні МБФ «УББ» за можливість реалізації даного проекту, адже маленьким 

друзям необхідна наша підтримка! 

 

Голова правління        Хаджиоглов В.Л. 

10 грудня 2021 року 
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