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                                                                                                             Лист-Звернення 

                                                                                                             мами Крижного Нікіти                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                             Кольцової Олени 

 

    Доброго дня, звертаюся до Вас з проханням вислухати мене. Маму, яка рятує своє дитя від 

страшної, смертельної хвороби. Моєму синочку, Крижному Нікіті лікарі в 1,3 роки діагностували 

СМА (спінальну м’язову атрофію) 1 типу. Ми довго не могли повірити в цей страшний діагноз, 

адже в нашій державі такий діагноз – вирок. Ми перездали аналіз у закордонній лабораторії – діагноз 

підтвердили. Спочатку було відчуття, що життя закінчилося, як я буду дивитися у очі моєму сину і 

знати що кожен день, може бути для нього останній. Але нам підказали, що лікування є, Нікітку може 

врятувати генна терапія препаратом Zolgensma фармацевтичної компанії Novartis, вартість якого  

64 млн.грн . Сума для нашої сім'ї не посильна, просто величезна. Ми були змушені відкрити збір 

коштів. Ми боремося за Нікіту. Нами зібрано вже 21,7 млн.грн. Це 34% від всієї суми. 

   Я звертаюся до Вас за допомогою, у нас дуже мало часу, час - наш ворог, препарат бажано ввести 

як можна раніше. Нас підтримують ЗМІ (Інтер, 1+1, НТН), благодійні фонди (ВБО «Український 

фонд допомоги»), зірки естради, блогери, спортсмени та небайдужі люди. Просимо і Вас з 

розумінням поставитися до нашої ситуації і не відмовити нам у проханні про допомогу.  

  Просимо Вас розглянути можливість, любої посильної для вас, матеріальної допомоги нам; 

посприяти в розповсюдженні інформації серед Ваших співробітників, колег та партнерів.  

Дякуємо за розуміння та увагу. Усі документи, лист від Благодійного Фонду та історію хвороби 

нашого сина ми надаємо. 

Благаємо, підтримайте. Для нас важлива підтримка КОЖНОГО. 

Картка мами – 5363 5420 1482 3331 – Кольцова Олена 

Або перейшовши за посиланням на сайт фонду 

Нас підтримує УФОНД  https://ufond.ua/uk/763 

           

 З повагою                                            Кольцова Олена 
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Реквізити УФОНДа: 

 ВБО «Український фонд допомоги» 

Код: 37241402 

 IBAN:UA923052990000026005046215095 ПАТ «ПРИВАТБАНК» м. Київ 

Призначення платежу: Благодійний внесок Нікіта Крижний 

Або на сайті фонду 

 

 

Реквізити мами: 

РНОКПП одержувача:  3200210620               

IBAN UA713052990000026202899246854 

Банк одержувача: «ПриватБанк» м.Київ 

Поповнення рахунку КОЛЬЦОВА ОЛЕНА ДЕМ’ЯНІВНА (мама) 
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