
Реквізити для надання благодійної допомоги:
Отримувач БФ 
в АТ КБ 

Реквізити для надання благодійної допомоги:
Отримувач БФ 
в АТ КБ 

Реквізити для надання благодійної допомоги:
Отримувач БФ 
в АТ КБ 

Реквізити для надання благодійної допомоги:
Отримувач БФ 
в АТ КБ “ПРИВАТБАНК

Вих. 

 

 

                                          
 

Благодійності

№175.

зробити вдих. 2

з додатковим комплектом фільтрів

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

інших джерел

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

п’

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

“Українська Біржа Благодійності

Додаткової угоди 

З повагою

 

В

Реквізити для надання благодійної допомоги:
Отримувач БФ 

ПРИВАТБАНК

Вих. 

                                          

Благодійності

№175.

зробити вдих. 2

з додатковим комплектом фільтрів

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

інших джерел

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

’ятдесят

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Українська Біржа Благодійності

Додаткової угоди 

З повагою

Виконавчий директор

Реквізити для надання благодійної допомоги:
Отримувач БФ “Орфанні Синиці

ПРИВАТБАНК

Вих. № 

                                          

Благодійності

№175.

зробити вдих. 2

з додатковим комплектом фільтрів

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

інших джерел

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

ятдесят

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Українська Біржа Благодійності

Додаткової угоди 

З повагою

иконавчий директор

Реквізити для надання благодійної допомоги:
Орфанні Синиці

ПРИВАТБАНК

№ 29

                                          

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

Благодійності

№175.4 від 31

зробити вдих. 2

з додатковим комплектом фільтрів

 Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

інших джерел

 Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

ятдесят

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Українська Біржа Благодійності

Додаткової угоди 

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

 

З повагою

иконавчий директор

Реквізити для надання благодійної допомоги:
Орфанні Синиці

ПРИВАТБАНК”, 

29 від 

                                          

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

Благодійності

4 від 31

зробити вдих. 2

з додатковим комплектом фільтрів

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

інших джерел

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

ятдесят гривень 00 коп.).

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Українська Біржа Благодійності

Додаткової угоди 

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

З повагою, 

иконавчий директор

Реквізити для надання благодійної допомоги:
Орфанні Синиці

”, м. Київ, 

від 2

                                          

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

Благодійності

4 від 31

зробити вдих. 2

з додатковим комплектом фільтрів

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

інших джерел

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

гривень 00 коп.).

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Українська Біржа Благодійності

Додаткової угоди 

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

,  

иконавчий директор

Реквізити для надання благодійної допомоги:
Орфанні Синиці

м. Київ, 

28 груд

                                          

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

Благодійності” та БФ 

4 від 31.0

зробити вдих. 2»

з додатковим комплектом фільтрів

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

інших джерел. 

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

гривень 00 коп.).

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Українська Біржа Благодійності

Додаткової угоди 

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

иконавчий директор

Реквізити для надання благодійної допомоги:
Орфанні Синиці”, ЄДРПОУ 42499332, Р/р 

м. Київ, ЄДРПОУ банку 14360570, 

груд

                                          

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

та БФ 

.03.2021 року, на 

» з метою залучення 

з додатковим комплектом фільтрів

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

гривень 00 коп.).

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Українська Біржа Благодійності

Додаткової угоди №175.

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

иконавчий директор

Реквізити для надання благодійної допомоги:
ЄДРПОУ 42499332, Р/р 
ЄДРПОУ банку 14360570, 

грудня

                                          

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

та БФ 

.2021 року, на 

з метою залучення 

з додатковим комплектом фільтрів

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

гривень 00 коп.).

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Українська Біржа Благодійності

№175.

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

иконавчий директор

Реквізити для надання благодійної допомоги:
ЄДРПОУ 42499332, Р/р 
ЄДРПОУ банку 14360570, 

 

ня 2021

                                          

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

та БФ “

.2021 року, на 

з метою залучення 

з додатковим комплектом фільтрів

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

гривень 00 коп.).

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Українська Біржа Благодійності

№175.

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

иконавчий директор       

Реквізити для надання благодійної допомоги:
ЄДРПОУ 42499332, Р/р 
ЄДРПОУ банку 14360570, 

 

2021

                                          Шановна Ірин

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

“Орфанні Синиці

.2021 року, на 

з метою залучення 

з додатковим комплектом фільтрів

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

гривень 00 коп.).

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Українська Біржа Благодійності

№175.4 від 31

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

                         

Реквізити для надання благодійної допомоги:
ЄДРПОУ 42499332, Р/р 
ЄДРПОУ банку 14360570, 

 

2021 р.

Шановна Ірин

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

Орфанні Синиці

.2021 року, на 

з метою залучення 

з додатковим комплектом фільтрів

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

гривень 00 коп.). 

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Українська Біржа Благодійності

4 від 31

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

                  

Реквізити для надання благодійної допомоги: 
ЄДРПОУ 42499332, Р/р 
ЄДРПОУ банку 14360570, 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

  

р. 

Шановна Ірин

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

Орфанні Синиці

.2021 року, на 

з метою залучення 

з додатковим комплектом фільтрів

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Українська Біржа Благодійності

4 від 31

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

                  

 
ЄДРПОУ 42499332, Р/р 
ЄДРПОУ банку 14360570, 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

Шановна Ірин

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

Орфанні Синиці

.2021 року, на 

з метою залучення 

з додатковим комплектом фільтрів

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Українська Біржа Благодійності” 

4 від 31.0

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

                  

ЄДРПОУ 42499332, Р/р UA
ЄДРПОУ банку 14360570, 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

Шановна Ірин

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

Орфанні Синиці

.2021 року, на сайті 

з метою залучення 

з додатковим комплектом фільтрів для 

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

” та

.03.2021

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

                  

UA963052990000026000010116255
ЄДРПОУ банку 14360570, МФО 305299.

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

Шановна Ірин

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

Орфанні Синиці

сайті 

з метою залучення благодійних 

для 

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

та БФ 

.2021

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

                                 

963052990000026000010116255
МФО 305299.

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

Шановна Ірино Анатоліївн

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

Орфанні Синиці” №175 

сайті 

благодійних 

для людей, 

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 1

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

БФ 

.2021 року.

Дякуємо за розуміння та співпрацю.

               

963052990000026000010116255
МФО 305299.

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

Анатоліївн

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

” №175 

сайті dobro.ua 

благодійних 

людей, 

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме:

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

зменшити загальну суму проєкту до 120

Після повної реалізації проекту зобов

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

БФ “Орфанні Синиці

року.

Дякуємо за розуміння та співпрацю. 

               

963052990000026000010116255
МФО 305299.

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

Анатоліївн

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

” №175 

dobro.ua 

благодійних 

людей, 

Сума коштів, необхідних для виконання Про

тридцять одна тисяча чотириста грн. 00 коп.).

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

відбулися зміни в потребах проєкту, а саме: на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

0 

Після повної реалізації проекту зобов’язуємося надати детальний

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Орфанні Синиці

року. 

 

                       

963052990000026000010116255
МФО 305299. Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

02154, 

Директору

Біржа Благодійності

Гуцал І.А.

Анатоліївн

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

” №175 

dobro.ua 

благодійних 

людей, хворих на муковісцидоз

Сума коштів, необхідних для виконання Про

. 

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

 850

язуємося надати детальний

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Орфанні Синиці

 

        

963052990000026000010116255
Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

02154, 

Директору

Біржа Благодійності

Гуцал І.А.

Анатоліївн

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

” №175 від 1

dobro.ua 

благодійних коштів для 

хворих на муковісцидоз

Сума коштів, необхідних для виконання Про

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

0,00 грн (

язуємося надати детальний

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Орфанні Синиці

          

963052990000026000010116255
Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

02154, 

Директору

Біржа Благодійності

Гуцал І.А.

Анатоліївно!

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

від 1

dobro.ua було розміщено проект 

коштів для 

хворих на муковісцидоз

Сума коштів, необхідних для виконання Про

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

,00 грн (

язуємося надати детальний

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Орфанні Синиці

           

963052990000026000010116255
Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

02154, м. Київ, Русанівський бульв., 7, офіс 3

Директору

Біржа Благодійності

Гуцал І.А.

! 

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

від 18.0

було розміщено проект 

коштів для 

хворих на муковісцидоз

Сума коштів, необхідних для виконання Проє

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

,00 грн (

язуємося надати детальний

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Орфанні Синиці

       

963052990000026000010116255
Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

м. Київ, Русанівський бульв., 7, офіс 3

Директору

Біржа Благодійності

Гуцал І.А.

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

8.02.20

було розміщено проект 

коштів для 

хворих на муковісцидоз

єкту складає 

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

,00 грн (

язуємося надати детальний

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Орфанні Синиці

       Т.І. 

963052990000026000010116255 (поточний рахунок в 
Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «

м. Київ, Русанівський бульв., 7, офіс 3

Директору МБФ 

Біржа Благодійності

Гуцал І.А. 

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

2.20

було розміщено проект 

коштів для 

хворих на муковісцидоз

кту складає 

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

,00 грн (сто двадцять 

язуємося надати детальний

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

Орфанні Синиці” №175 

Т.І. Заморська 

(поточний рахунок в 
Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

«ОРФАННІ СИНИЦІ

м. Київ, Русанівський бульв., 7, офіс 3

e-

МБФ 

Біржа Благодійності

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

2.2021

було розміщено проект 

коштів для придбання інгаляторів 

хворих на муковісцидоз

кту складає 

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

сто двадцять 

язуємося надати детальний

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

” №175 

Заморська 

(поточний рахунок в 
Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

ОРФАННІ СИНИЦІ

м. Київ, Русанівський бульв., 7, офіс 3

-mail: 

www

МБФ 

Біржа Благодійності

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

21 року та додаткової угоди 

було розміщено проект 

придбання інгаляторів 

хворих на муковісцидоз

кту складає 

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

сто двадцять 

язуємося надати детальний

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

” №175 

Заморська 

(поточний рахунок в 
Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

ОРФАННІ СИНИЦІ

м. Київ, Русанівський бульв., 7, офіс 3

тел.: +38 (050) 331

mail: 

www

МБФ “Українська 

Біржа Благодійності

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

року та додаткової угоди 

було розміщено проект 

придбання інгаляторів 

хворих на муковісцидоз

кту складає 

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

сто двадцять 

язуємося надати детальний

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

” №175 від 18.02

Заморська 

(поточний рахунок в 
Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

ОРФАННІ СИНИЦІ

м. Київ, Русанівський бульв., 7, офіс 3

тел.: +38 (050) 331

mail: orphanniua@gmail.com

www.fb

Українська 

Біржа Благодійності” 

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ 

року та додаткової угоди 

було розміщено проект 

придбання інгаляторів 

хворих на муковісцидоз

кту складає 131400,00 грн. (сто 

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

сто двадцять 

язуємося надати детальний

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

від 18.02

Заморська 

(поточний рахунок в 
Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

ОРФАННІ СИНИЦІ

м. Київ, Русанівський бульв., 7, офіс 3

тел.: +38 (050) 331

orphanniua@gmail.com

fb.com

Українська 

 

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між МБФ “Українська 

року та додаткової угоди 

було розміщено проект 

придбання інгаляторів 

хворих на муковісцидоз. 

131400,00 грн. (сто 

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ 

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

сто двадцять 

язуємося надати детальний

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

від 18.02

Заморська   

(поточний рахунок в UAH
Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

ОРФАННІ СИНИЦІ

м. Київ, Русанівський бульв., 7, офіс 3

тел.: +38 (050) 331

orphanniua@gmail.com

com/

Українська 

Українська 

року та додаткової угоди 

було розміщено проект 

придбання інгаляторів 

131400,00 грн. (сто 

За час розміщення інформації про даний проєкт на сайті МБФ «УББ

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

опису проєкту (не змінюючи ціль проєкту), що розміщений на сайті 

сто двадцять тисяч 

язуємося надати детальний звіт відповідно 

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодій

від 18.02

UAH)
Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

ОРФАННІ СИНИЦІ

м. Київ, Русанівський бульв., 7, офіс 3

тел.: +38 (050) 331

orphanniua@gmail.com

/orphannisynytsi

Українська 

Українська 

року та додаткової угоди 

було розміщено проект «

придбання інгаляторів 

131400,00 грн. (сто 

УББ

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

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

тисяч 

звіт відповідно 

до строків та умов договору про співпрацю між Міжнародним Благодійним Фондом 

від 18.02.20

) 
Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

ОРФАННІ СИНИЦІ

м. Київ, Русанівський бульв., 7, офіс 3

тел.: +38 (050) 331

orphanniua@gmail.com

orphannisynytsi

Українська  

Українська 

року та додаткової угоди 

«Допомогти 

придбання інгаляторів 

131400,00 грн. (сто 

УББ» 

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

dobro

тисяч 

звіт відповідно 

ним Фондом 

.2021

Призначення платежу: благодійна фінансова допомога

ОРФАННІ СИНИЦІ

м. Київ, Русанівський бульв., 7, офіс 3

тел.: +38 (050) 331

orphanniua@gmail.com

orphannisynytsi

 

Українська 

року та додаткової угоди 

Допомогти 

придбання інгаляторів 

131400,00 грн. (сто 

» dobro.ua

на рахунок нашого фонду надійшли кошти з

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням внести зміни до 

dobro.

тисяч вісім

звіт відповідно 
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