
… служити людині, громаді, суспільству. 
З місії Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

22 березня 2013 року в Інституті психології та соціальної педагогіки 

Київського Університету імені Бориса Грінченка під гаслом «Служити людині, 

громаді, суспільству» відбулася благодійна акція «Подаруй надію!». Метою акції 

був збір коштів на лікування 18-річного студента Національної академії 

внутрішніх справ України Віктора Мазура, у якого нещодавно виявили гострий 

лімфобласний лейкоз типу В.  Цей тип онкозахворювання є 

найросповсюдженішим у дитячому та юнацькому віці.  

Благодійна акція проходила у формі невеличкого ярмарку, під час 

якого усі бажаючі мали змогу придбати смачну домашню випічку. Чого тут 

тільки не було – торти, кекси, тістечка, вафлі, печива чудернацьких форм, 

пиріжки з розмаїттям начинок, та багато іншого – кожна академічна група 

порадувала своїм кулінарним шедевром, приємно що й співробітники Інституту 

долучилися до акції. Крім випічки на ярмарку також були представлені прикраси 

та мило ручної роботи.  

Першим учасником ярмарку став директор Педагогічно інституту 

Юрченко Віктор Іванович. Протягом трьох годин від покупців не було відбою,  а 

усім хто узяв участь волонтери Інституту дарували стрічку. За підсумками акції 

на рахунок Віктора Мазура було перераховано 1585 гривень. Це крихта у морі 

коштів, необхідних хлопцеві, та все ж, такі акції дійсно дарують надію у те, що 

небайдужі люди ще є. Уявімо, що подібний захід провів би кожен вищий 

навчальний заклад України, скільком людям вдалося б допомогти! 

Згідно зі статистичними даними, Україна знаходиться на другому місці 

у Європі за темпами розповсюдження раку і майже на останньому за рівнем 

розвитку благодійницької діяльності. Робимо висновки. 
 

Якщо Ви маєте змогу та бажання допомогти Віктору, Ви можете 

звернутися за додатковою інформацією до голови виконавчого комітету ВГЦ 

«Волонтер», Журавель Тетяни  (тел. 063 433 87 36). 

Перерахувати благодійну допомогу на лікування хлопця можна на картковий 

рахунок батька: 

Якщо перераховувати кошти через ПриватБанк: 

Картковий рахунок: 5577 2126 0086 8452 

Отримувач: Мазур Василь Олександрович (батько) 

 

Якщо перераховувати кошти через інший банк: 

Отримувач: ПАТ КБ "ПриватБанк" 

Рахунок: 29244825509100 

МФО 305299 

Код ЄДРПОУ 14360570 

Призначення платежу: для Мазура Василя Олександровича, ІПН 2565715212, для 

зарахування на картку № 55 77 2126 0086 8452, благодійний внесок на лікування 

дитини. 

 



 
 


