
 

1. Монетки, зібрані класом, мають бути зараховані на банківський рахунок Організатора1 Монеток.    
Суму, зараховану від імені класу/школи, можна проконтролювати на офіційному сайті2 Акції та порівняти з 
результатами інших шкіл. 
Отже — батьківський комітет чи актив класу зацікавлений самостійно організувати збір своїх монет та внести їх в 
банк на рахунок Організатора з Призначенням платежу «Благодійний внесок Монетки. Місто___.Школа __. 
Клас __.» 

2. Монетки звучать та мають неабияку вагу !3 
Отже – призначте один день тижня Днем Збору Монет, коли кожен приноситиме у клас свою скарбничку/банку 
/пакет/жменю монет для підрахунку, аби не носити з собою зібране протягом всієї Акції. 

3. У банку приймають монети досить легко, якщо вони наперед пораховані.  
Отже – правильніше – в День Збору Монет залучити актив класу, щоб перед занесенням в банк дружно 
посортирувати та перерахувати монети. 

4. За належної активності класу, монет, зібраних у День Збору, може виявитися переможно багато, і сортирування 
з підрахунком може затягтися. 
Отже – підказка – у найближчому супермаркеті будуть раді вашим копійкам і допоможуть не тільки з 
підрахунком, але й з обміном на паперові гроші. Якщо копійок забагато – зверніться до кількох кас. Паперові 
гроші з радістю та без перешкод приймуть у будь-якому банківському відділенні.  

5. Деякі банки беруть комісію за перерахування коштів.  
Отже – рекомендуємо – звертайтеся у найближче відділення «УкрСибБанку».  
Згідно договору МБФ «Лікар.інфонд» з цим банком, з ваших переказів не буде знято комісію, і жодна зібрана 
вами монета НЕ  БУДЕ  марно втрачена. 
В разі невиконання цієї умови у будь-якому відділенні «УкрСибБанку» – будь ласка, повідомте Організатора за 
телефоном гарячої лінії (099) 41 999 11 та зверніться в інше відділення. 

6. Якщо керівництвом школи буде оголошено колективну участь з використанням “Єдиної Скарбнички школи”, 
актив кожного класу може обрати формат участі на свій розсуд. Для участі у змаганні по КЛАСАМ  необхідно ДО 
передачі монеток до “Єдиної Скарбнички школи” перерахувати зібрані класом кошти та надіслати ці дані  
Організатору через sms-повідомлення (тариф звичайний) або e-mail:     monetki@likarinfund.org  
Можна сфотографувати свої скарбнички та надіслати на сайт Організатора фото/відео вашого досягнення. 

7. Організатор Монетки приймає Допомогу в рамках акції не тільки копійками  і не тільки через скарбнички 
школярів, а також – їхніх друзів, близьких, сусідів та інших знайомих добрих людей.  
Отже – долучайте якомога більше людей – і підкажіть їм – при перерахуванні коштів зазначити у Призначенні 
платежу саме ВАШУ  школу та саме ВАШ  клас .  

8. Покращити показники свого класу/школи можна  через придбання Колекційних Монеток в кіосках Союздруку 
чи Інтернет-Монеток (електронні платежі) на сайті акції.  
НЕ ЗАБУВАЙТЕ сповістити нас про поповнення і зарахування саме до  вашого  рейтингу  через  сайт або  за 
телефоном гарячої лінії (099) 41 999 11. 
 
ЩИРО  ВДЯЧНІ  ВАМ  ЗА  УЧАСТЬ та НЕБАЙДУЖІСТЬ !!!      ДЯКУЄМО  ВАМ  !!! 

                                                                 
1
  Організатор Акції Монетки та Отримувач благодійних переказів:  Міжнародна благодійна фундація «Лікар.інфонд» 

Банківські реквізити: Р/р 26006208980000 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005  Код ЄДРПОУ 36184862 
Призначення платежу:  Благодійний внесок по акції Монетки. Школа ___. Клас ___. 
Контакт: monetki@likarinfund.org (099) 41 999 11 

2 
 Офіціний сайт Акції Монетки: www.monetki.ua 

3
  1 копійка  3000 шт  = 30 грн  = 4 кг 530 гр 

2 копійки  2000 шт  = 40 грн  = 3 кг 540 гр 
5 копійок  1000 шт  = 50 грн  = 4 кг 330 гр 
10 копійок  3000 шт  = 300 грн  = 5 кг 880 гр 
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