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Україна, Київ, 01133, а/с 95                                                                            Директору БО МБФ 

Тел.: +38 044 290 03 29                                           «Українська Біржа Благодійності»                                               

happypaw.ua                             Гуцал І.А. 

 

Вих.№ 25 від 12.04.22 

  

Фінальний описовий звіт про виконання проєкту 

«Допоможіть нам врятувати тварин із Харкова!» 

1. Опис 

 

Назва проєкту: «Допоможіть нам врятувати тварин із Харкова!» 

Регіон реалізації проєкту: Харків 

Договір №: №60 від «28» вересня 2020 р., дод.угода №60.24 від «11» березня 2022 р. 

Бюджет проєкту: 41 309 грн 00 коп.  

Категорія проєкту: екологія і тварини 

Назва Оператора Допомоги: Благодійна організація «Благодійний Фонд «Щаслива лапа» 

Код неприбутковості Оператора Допомоги: 0036 

ПІБ та посада контактної особи: Єнжеєвська Людмила Мечиславівна, куратор фонду                                        

БО «БФ «Щаслива лапа» (конт.тел. 067 249 37 11) 

 

2. Опис реалізації проєкту 

 

Відповідно до договору  про співпрацю № 60 від «28» вересня 2020 р. між БО МБФ «Українська 

Біржа Благодійності» та Благодійною організацією «Благодійний фонд “Щаслива лапа”, та 

додаткової угоди № 60.24 від 11.03.2022, на веб-сайті dobro.ua було розміщено проєкт 

«Допоможіть нам врятувати тварин із Харкова», метою якого був збір коштів на закупівлю 36 

переносок для тварин , що мешкають у ГО «Порятунок тварин Харків» на загальну суму 41 309 

грн 00 коп (сорок одна тисяча триста дев’ять гривень 00 копійок). 

 

11.03 у ФОП Кошарна Поліна Сергіївна згідно видаткової накладної №48855 нами було 

здійснено закупівлю 36 переносок. 

16.03 Фонд подав лист-прохання до БО МБФ «Українська Біржа Благодійності» про 

отримання коштів на проєкт зі скарбнички «Екологія і тварини» і 17.03 нам було перераховано 

всю суму у розмірі 41 309 грн 00 коп (сорок одна тисяча триста дев’ять гривень 00 копійок). 

 

Ми дуже вдячні команді БО МБФ «УББ», яка у рекордно короткі строки повністю 

покрила усю суму, потрібну на реалізацію нашого термінового проєкту про вивезення тварин із 

Харкова до Німеччини. Тільки разом ми можемо врятувати тварин! 

 

 

Щиро вдячні вам за плідну співпрацю! 

 

 

Голова правління БО «БФ «Щаслива лапа»  ____________ О.М.Спектор 

 

 

 

 


