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                                                                                                          Директору  

міжнародного благодійного фонду  

«Українська біржа благодійності»  

Гуцал Ірині Анатоліївні 

МБФ «Центр соціальних проектів майбутнього» 

Хаджиоглова В.Л. 

 

Шановна Ірино Анатоліївно! 

 

Згідно з Додатковою Угодою № 114.64 від 29 липня 2020 року та Договором № 114 

між МБФ «УББ» та МБФ «Центр соціальних проектів майбутнього» від 5 травня 2015  року 

на сайті МБФ «УББ» ubb.org.ua було відкрито проект «Мамо навчи мене ходити. 3» на 

оплату реабілітації для Закордонця Нікіти на суму 26725 (двадцять шість тисяч сімсот 

двадцять п’ять) гривень. 

Збір завершився 8 жовтня 2020 року, і на рахунок нашого Фонду у цей же день були 

перераховані кошти. Та ми не змогли оплатити реабілітацію для Нікіти, так як реабілітологи 

із Сербії не могли потрапити на територію нашої держави для реалізації реабілітаційних 

закладів у зв’язку із карантинними обмеженнями. Курс реабілітації для Закордонця Нікіти 

був перенесений на 2021 рік. 

Ми зв`язалися з мамою, щоб дізнатися, коли дитина зможе пройти реабілітацію. Нам 

повідомили, що навряд чи Нікіта взагалі зможе пройти реабілітацію за сербською 

методикою. Мама дитини попросила придбати хлопчику ортези, але придбати їх можна 

було тільки через півроку. Тому згідно з Листом №1705/02 від 17.05.2022. звіт по проєкту 

був відстроковований до лютого 2022 року. 

Але наразі до нас звернулася мама хлопчика з проханням терміново придбати 

Багатофункціональне крісло для її сина. Зараз Нікіті 6 рочків. У дитини відсутні навики 

самостійного пересування. Нікіта переніс дві операції за методом Ульзібата і тепер 

потребує довготривалої, регулярної та дороговартісної реабілітації. 

В наступному році Нікітка має йди до першого класу. Щоб хлопчик мав можливість 

навчатися разом із усіма дітками, мати повноцінне спілкування з однолітками, йому 

необхідний візочок, аби батьки мали можливість дістатися навчального закладу.  

«Я весь час поряд із сином. Працює лише чоловік. Усі наші кошти спрямовані на 

лікування і реабілітацію сина, тому забезпечити його таким необхідним для нього 

технічним засобом пересування змоги у нас немає. Ось і змушені шукати помічників. Тому 

звертаюся за допомогою до небайдужих людей» - ділиться з нами мама Марина.  

Сума візочка становила 33 500 грн., Фонд оплати 26 725 грн., а решту суми батьки 

зможуть додати з власних коштів. 

У зв’язку з цією ситуацією, звертаємося до вас з проханням змінити ціль проєкту на 

закупівлю Багатофункціонального крісла. 

Після реалізації проєкту зобов’язуємося надати звіт згідно Правил, Принципів і 

Процедур БО МБФ «УББ». 

 

 

 
З повагою, 

Голова Правління                                                                              Хаджиоглов В.Л. 
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