
Проект: «Захистимо Україну від COVID-19» (ID проекту – 5941)         

 

Фінансовий звіт використання частини благодійних пожертв в рамках проекту «Захистимо Україну від COVID-19”  від 26.01.2021р. 

  

МБФ «Українська Біржа Благодійності» в рамках реалізації благодійного проекту «Захистимо Україну від COVID-19» придбала та передала деяке медичне обладнання та витратні 

матеріали для медичних закладів, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією на суму 4 475 241,44 грн (чотири мільйони чотириста сімдесят пять тисяч 

двісті сорок одна гривень, 44 копійки).  

 

Витрачено: 

№ Назва статті витрат 

благодійного 

проекту (якщо у 

додатковій угоді 

бюджет було 

розділено на статті 

проекту) 

Назва  витрат  

 

Кому сплачено 

(постачальник 

товарів та 

послуг) 

Назва, номер та 

дата документу, 

що є підставою 

для здійснення 

платежу 

Назва, номер та дата 

документу, що є 

підтвердженням факту 

сплати за товари або 

послуги 

Назва, номер та дата 

документу, що є 

підтвердженням 

отримання товарів, 

послуг 

Загальна 

сума (грн.) 

Сума 

використаних 

коштів, 

отриманих 

від  донорів 

(грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Придбання та 

передача у власність 

КНП "Обласна 

клінічна лікарня 

Івано-Франківської 

обласної ради» 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

 

Насос шприцевий 

ДШ-10 – 2 шт. 

ТОВ 

«Ренессанс – 

Медикал» 

Договір поставки 

№13/04/2020 від 

13.04.2020р. та 

Додаткова угода 

№1 від 

03.06.2020р. до 

Договору 

постачання 

№13/04/2020 від 

13.04.2020 

Рахунок №98  від 

13.04.2020 

Платіжний документ 

№7785 від 16.04.2020р. 

Акт прийому-передачі 

та введення 

експлуатацію товару від 

17.04.2020р. (Додаток 

№2 до Договору 

№13/04/2020 від 

13.04.2020) 

91 168,00 грн 

Без ПДВ 
91 168,00 

Аналізатор газів 

крові та 

електролітів 

EasyStat – 1 

комплект. 

 

Реагентний модуль 

EasyStat – 5 шт. 

ТОВ «ЮВІС» Договір поставки 

№ 08/05/2020 від 

08.05.2020р. 

 

Рахунок №1944/01 

від 08.05.2020 

Платіжний документ 

№7897 від 12.05.2020 

Акт прийому-передачі  

та введення  в 

експлуатацію товару від 

15.07.2020р. (Додаток 

№2 до Договору 

№08/05/2020 від 

08.05.2020) 

326 899,98 

грн 

в т.ч. ПДВ – 

21 385,98 грн 

326 899,98  



2 Придбання та 

передача у власність 

КНП 

"Тернопільська 

комунальна міська 

лікарня №2» 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Насос шприцевий 

ДШ-10 – 2 шт. 

ТОВ 

«Ренессанс – 

Медикал» 

Договір поставки 

№13/04/2020-2 від 

13.04.2020р. та 

Додаткова угода 

№1 від 

03.06.2020р. до 

Договору 

постачання 

№13/04/2020-2 від 

13.04.2020 

Рахунок №94 від 

13.04.2020 

Платіжний документ 

№7784 від 16.04.2020р. 

Акт прийому-передачі 

та введення 

експлуатацію товару від 

17.04.2020р. (Додаток 

№2 до Договору 

№13/04/2020-2 від 

13.04.2020) 

91 168,00 грн 

Без ПДВ 
91 168,00 

3 Придбання та 

передача у власність 

КНП "Київська 

міська клінічна 

лікарня №4» 

Виконавчого 

органу Київської 

міської ради товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Діагностичний 

набір для 

виявлення 

нуклеїнової 

кислоти нового 

коронавірусу 

(2019-nCov)  - 5 

наборів. 

 

Реагент для 

екстракції зразка – 

5 наборів.  

ТОВ «Укр 

діагностика» 

Договір поставки 

№04/05/2020 від 

28.04.2020р. 

 

Рахунок №596 від 

28.04.2020 

 

Платіжний документ 

№7787 від 06.05.2020р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

07.05.2020р. (Додаток 

№2 до Договору 

№04/05/2020 від 

28.04.2020) 

181 440,00 

грн без ПДВ 
181 440,00  

4 Придбання та 

передача у власність 

Комунальному 

підприємству 

"Лікарня №1» 

Житомирської 

міської ради товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Аналізатор газів 

крові та 

електролітів 

EasyStat – 1 

комплект. 

 

Реагентний модуль 

EasyStat – 5 шт. 

ТОВ «ЮВІС» Договір поставки 

№ 08/05/2020-3 

від 08.05.2020р. 

 

Рахунок №1946/01 

від 08.05.2020 

Платіжний документ 

№7896 від 12.05.2020р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

28.05.2020р. (Додаток 

№2 до Договору 

№08/05/2020-3 від 

08.05.2020) 

326 899,98 

грн 

в т.ч. ПДВ – 

21 385,98 грн 

326 899,98 

5 Придбання та 

передача у власність 

КНП Львівської 

обласної ради 

«Львівська обласна 

інфекційна 

клінічна лікарня» 

товарів медичного 

Аналізатор газів 

крові та 

електролітів 

EasyStat – 1 

комплект. 

 

Реагентний модуль 

EasyStat – 5 шт. 

ТОВ «ЮВІС» Договір поставки 

№ 08/05/2020-2 

від 08.05.2020р. 

 

Рахунок №1945/01 

від 08.05.2020 

Платіжний документ 

№7898 від 12.05.2020р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

19.05.2020р. (Додаток 

№2 до Договору 

№08/05/2020-2 від 

08.05.2020) 

326 899,98 

грн 

в т.ч. ПДВ – 

21 385,98 грн 

326 899,98 



призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Кисневий 

концентратор, мод. 

OLV-10 – 2 шт. 

ТОВ «Мед 

текнолоджі» 

Договір поставки 

№15/12/2020-2 від 

15.12.2020 

Платіжний документ 

№8762 від 15.12.2020 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

29.12.2020р. (Додаток 

№2 до Договору 

№15/12/2020-2 від 

15.12.2020) 

76 000,00 грн 

без ПДВ 
76 000,00 

6 Придбання та 

передача у власність 

КП Волинської 

обласної ради 

«Волинська 

обласна інфекційна 

лікарня» товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Кисневий 

концентратор, мод. 

OLV-10 – 2 шт. 

ТОВ «Мед 

текнолоджі» 

Договір поставки 

№15/12/2020-3 від 

15.12.2020 

Платіжний документ 

№8760 від 15.12.2020 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

29.12.2020р. (Додаток 

№2 до Договору 

№15/12/2020-3 від 

15.12.2020) 

76 000,00 грн 

без ПДВ 
76 000,00 

7 Придбання та 

передача у власність 

КНП 

"Ужгородська 

районна клінічна 

лікарня» 

Ужгородської 

районної ради 

Закарпатської 

області товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Кисневий 

концентратор, мод. 

OLV-10 – 2 шт. 

ТОВ «Мед 

текнолоджі» 

Договір поставки 

№15/12/2020-5 від 

15.12.2020 

Платіжний документ 

№8759 від 15.12.2020 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

29.12.2020р. (Додаток 

№2 до Договору 

№15/12/2020-5 від 

15.12.2020) 

76 000,00 грн 

без ПДВ 
76 000,00 

8 Придбання та 

передача у власність 

КНП "Центральна 

міська лікарня» 

Рівненської міської 

ради товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Кисневий 

концентратор, мод. 

OLV-10 – 2 шт. 

ТОВ «Мед 

текнолоджі» 

Договір поставки 

№15/12/2020-4 від 

15.12.2020 

Платіжний документ 

№8761 від 15.12.2020 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

29.12.2020р. (Додаток 

№2 до Договору 

№15/12/2020-4 від 

15.12.2020) 

76 000,00 грн 

без ПДВ 
76 000,00 



9 Придбання та 

передача у власність 

КНП "Івано-

Франківська 

обласна клінічна 

інфекційна 

лікарня» Івано-

Франківської 

обласної ради 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Кисневий 

концентратор, мод. 

OLV-10 – 2 шт. 

ТОВ «Мед 

текнолоджі» 

Договір поставки 

№15/12/2020-6 від 

15.12.2020 

Платіжний документ 

№8763 від 15.12.2020 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

29.12.2020р. (Додаток 

№2 до Договору 

№15/12/2020-6 від 

15.12.2020) 

76 000,00 грн 

без ПДВ 
76 000,00 

10 Придбання та 

передача у власність 

Обласному КНП 

"Чернівецька 

обласна клінічна 

лікарня» товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Кисневий 

концентратор, мод. 

OLV-10 – 2 шт. 

ТОВ «Мед 

текнолоджі» 

Договір поставки 

№15/12/2020-1 від 

15.12.2020 

Платіжний документ 

№8764 від 15.12.2020 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

29.12.2020р. (Додаток 

№2 до Договору 

№15/12/2020-1 від 

15.12.2020) 

76 000,00 грн 

без ПДВ 
76 000,00 

11 Придбання та 

передача у власність 

ДУ «Інститут 

педіатрії, 

акушерства та 

гінекології ім. 

Академіка О.М. 

Лук’янової НАМН 

України» » товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Кисневий 

концентратор, мод. 

OLV-10 – 1 шт. 

ТОВ «Мед 

текнолоджі» 

Договір поставки 

№15/12/2020-7 від 

15.12.2020 

Платіжний документ 

№8758 від 15.12.2020 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

29.12.2020р. (Додаток 

№2 до Договору 

№15/12/2020-7 від 

15.12.2020) 

38 000,00 грн 

без ПДВ 
38 000,00 

12 Придбання та 

передача у власність 

ДУ «Центр дитячої 

кардіології та 

кардіохірургії МОЗ 

України» товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№1 – 50 шт.  

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №230320 

від 23.03.2020 

Рахунок №11624 

від 24.03.2020 

Рахунок №12507 

від 31.03.2020 

Рахунок №13267 

від 07.04.2020 

Платіжне доручення 

№7681 від 24.03.2020 

Платіжне доручення 

№7706 від 01.04.2020 

Платіжне доручення 

№7739 від  08.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 13.04.2020 р. 

до Договору №230320 

від 23.03.2020 

24900,00 грн 

в т.ч. ПДВ – 

1628,97грн 

24900,00 



13 Придбання та 

передача у власність 

КНП Ізмаїльської 

районної ради 

«Центральна 

районна лікарня» 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№2– 100 шт. 

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №230320 

від 23.03.2020 

Рахунок №11624 

від 24.03.2020 

Рахунок №12507 

від 31.03.2020 

Рахунок №13267 

від 07.04.2020 

Платіжне доручення 

№7681 від 24.03.2020 

Платіжне доручення 

№7706 від 01.04.2020 

Платіжне доручення 

№7739 від 08.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 13.04.2020 р. 

до Договору №230320 

від 23.03.2020 

97 250,00 грн 

в т.ч. ПДВ – 

6362,15грн 

97 250,00 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№1– 125 шт. 

14 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Вінницька 

обласна клінічна 

дитяча інфекційна 

лікарня Вінницької 

обласної ради» 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№2– 600 шт. 

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №230320 

від 23.03.2020 

Рахунок №11624 

від 24.03.2020 

Рахунок №12507 

від 31.03.2020 

Рахунок №13267 

від 07.04.2020 

Платіжне доручення 

№7681 від 24.03.2020 

Платіжне доручення 

№7706 від 01.04.2020 

Платіжне доручення 

№7739 від 08.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 13.04.2020 р. 

до Договору №230320 

від 23.03.2020 

309600,00 

грн 

в т.ч. ПДВ – 

20 254,21грн 

309 600,00 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№1– 200 шт. 

15 Придбання та 

передача у власність 

КНП Харківської 

обласної ради 

«Обласна клінічна 

лікарня» товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№2– 100 шт. 

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №230320 

від 23.03.2020 

Рахунок №11624 

від 24.03.2020 

Рахунок №12507 

від 31.03.2020 

Рахунок №13267 

від 07.04.2020 

Платіжне доручення 

№7681 від 24.03.2020 

Платіжне доручення 

№7706 від 01.04.2020 

Платіжне доручення 

№7739 від 08.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 11.04.2020 р. 

до Договору №230320 

від 23.03.2020 

97 250,00 грн 

в т.ч. ПДВ – 

6362,15грн 

97 250,00 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№1– 125 шт. 

16 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Херсонська 

обласна інфекційна 

лікарня Г.І. 

Горбачевського» 

ХОР товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№2– 300 шт. 

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №230320 

від 23.03.2020 

Рахунок №11624 

від 24.03.2020 

Рахунок №12507 

від 31.03.2020 

Рахунок №13267 

від 07.04.2020 

Платіжне доручення 

№7681 від 24.03.2020 

Платіжне доручення 

№7706 від 01.04.2020 

Платіжне доручення 

№7739 від 08.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 13.04.2020 р. 

до Договору №230320 

від 23.03.2020 

204 600,00 

грн 

в т.ч. ПДВ – 

13385,05грн 

204 600,00 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№1– 200 шт. 

17 Придбання та 

передача у власність 

КНП 

«Ставищенська 

ЦРЛ» товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№1– 100 шт. 

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №230320 

від 23.03.2020 

Рахунок №11624 

від 24.03.2020 

Рахунок №12507 

від 31.03.2020 

Рахунок №13267 

від 07.04.2020 

Платіжне доручення 

№7681 від 24.03.2020 

Платіжне доручення 

№7706 від 01.04.2020 

Платіжне доручення 

№7739 від 08.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 10.04.2020 р. 

до Договору №230320 

від 23.03.2020 

49 800,00 грн 

в т.ч. ПДВ – 

3257,94грн 

49 800,00 



18 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Жашківська 

центральна 

районна лікарня» 

Жашківської 

районної ради 

Черкаської області 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№1– 100 шт. 

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №230320 

від 23.03.2020 

Рахунок №11624 

від 24.03.2020 

Рахунок №12507 

від 31.03.2020 

Рахунок №13267 

від 07.04.2020 

Платіжне доручення 

№7681 від24.03.2020 

Платіжне доручення 

№7706 від 01.04.2020 

Платіжне доручення 

№7739 від08.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 11.04.2020 р. 

до Договору №230320 

від 23.03.2020 

49 800,00 грн 

в т.ч. ПДВ – 

3257,94грн 

49 800,00 

19 Придбання та 

передача у власність 

КНП «ЦРЛ» 

Пулинської 

районної ради 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№1– 50 шт. 

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №230320 

від 23.03.2020 

Рахунок №11624 

від 24.03.2020 

Рахунок №12507 

від 31.03.2020 

Рахунок №13267 

від 07.04.2020 

Платіжне доручення 

№7681 від 24.03.2020 

Платіжне доручення 

№7706 від 01.04.2020 

Платіжне доручення 

№7739 від 08.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 11.04.2020 р. 

до Договору №230320 

від 23.03.2020 

24900,00 грн 

в т.ч. ПДВ – 

1628,97грн 

24900,00 

20 Придбання та 

передача у власність 

КНП «ЦПМСД» 

Пулинської 

районної ради 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№1– 50 шт. 

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №230320 

від 23.03.2020 

Рахунок №11624 

від 24.03.2020 

Рахунок №12507 

від 31.03.2020 

Рахунок №13267 

від 07.04.2020 

Платіжне доручення 

№7681 від 24.03.2020 

Платіжне доручення 

№7706 від 01.04.2020 

Платіжне доручення 

№7739 від 08.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 11.04.2020 р. 

до Договору №230320 

від 23.03.2020 

24900,00 грн 

в т.ч. ПДВ – 

1628,97грн 

24900,00 

21 Придбання та 

передача у власність 

Обласному КНП 

«Чернівецька 

обласна клінічна 

лікарня» товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

медичного 

захисного 

одноразового- 500 

шт.  

ПрАТ 

Виробничо-

комерційна 

фірма «ЛЕСЯ» 

Договір №15-04-

210 від 15.04.2020 

Рахунок-фактура 

№СФ-0000212 від 

16.04.2020 

Платіжне доручення № 

7789 від 17.04.2020  

Акт прийому-передачі 

товару від 07.05.2020 р. 

до Договору №15-04-

210 від 15.04.2020 

178650,00 

грн 

без ПДВ 

178650,00 

22 Придбання та 

передача у власність 

КП «Хмельницька 

інфекційна 

лікарня» ХМР 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

медичного 

захисного 

одноразового- 200 

шт. 

ПрАТ 

Виробничо-

комерційна 

фірма «ЛЕСЯ» 

Договір №15-04-

210 від 15.04.2020 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000239 від 

23.04.2020 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000238 від 

23.04.2020 

Платіжне доручення № 

7813 від 24.04.2020 

Платіжне доручення № 

7814 від 24.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 06.05.2020 р. 

до Договору №15-04-

210 від 15.04.2020 

71460,00 грн 

без ПДВ 
71460,00 



23 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Львівська 

обласна дитяча 

клінічна лікарня 

«ОХМАТДИТ» 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

медичного 

захисного 

одноразового- 100 

шт. 

ПрАТ 

Виробничо-

комерційна 

фірма «ЛЕСЯ» 

Договір №15-04-

210 від 15.04.2020 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000239 від 

23.04.2020 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000238 від 

23.04.2020 

Платіжне доручення № 

7813 від 24.04.2020 

Платіжне доручення № 

7814 від 24.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 06.05.2020 р. 

до Договору №15-04-

210 від 15.04.2020 

35730,00 грн 

без ПДВ 
35730,00 

24 Придбання та 

передача у власність 

КП «Полтавська 

обласна клінічна 

інфекційна лікарня 

Полтавської 

обласної ради» 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

медичного 

захисного 

одноразового- 900 

шт. 

ПрАТ 

Виробничо-

комерційна 

фірма «ЛЕСЯ» 

Договір №15-04-

210 від 15.04.2020 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000239 від 

23.04.2020 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000238 від 

23.04.2020 

Платіжне доручення № 

7813 від 24.04.2020 

Платіжне доручення № 

7814 від 24.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 06.05.2020 р. 

до Договору №15-04-

210 від 15.04.2020 

321 570,00 

грн 

без ПДВ 

321 570,00 

25 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Обласна 

інфекційна 

клінічна лікарня» 

Запорізької 

обласної ради 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

медичного 

захисного 

одноразового- 250 

шт. 

ПрАТ 

Виробничо-

комерційна 

фірма «ЛЕСЯ» 

Договір №15-04-

210 від 15.04.2020 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000239 від 

23.04.2020 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000238 від 

23.04.2020 

Платіжне доручення № 

7813 від 24.04.2020 

Платіжне доручення № 

7814 від 24.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 06.05.2020 р. 

до Договору №15-04-

210 від 15.04.2020 

89325,00 грн 

без ПДВ 
89325,00 

26 Комплект одягу 

медичного 

захисного 

одноразового- 500 

шт. 

Акт прийому-передачі 

товару від 07.05.2020 р. 

до Договору №15-04-

210 від 15.04.2020 

178 650,00 

грн 

без ПДВ 

178 650,00 

27 Придбання та 

передача у власність 

КП «Волинська 

обласна інфекційна 

лікарня» 

Волинської 

обласної ради 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

медичного 

захисного 

одноразового- 250 

шт. 

ПрАТ 

Виробничо-

комерційна 

фірма «ЛЕСЯ» 

Договір №15-04-

210 від 15.04.2020 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000239 від 

23.04.2020 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000238 від 

23.04.2020 

Платіжне доручення № 

7813 від 24.04.2020 

Платіжне доручення № 

7814 від 24.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 06.05.2020 р. 

до Договору №15-04-

210 від 15.04.2020 

125 055,00 

грн 

без ПДВ 

125 055,00 

28 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Івано-

Франківська 

обласна клінічна 

інфекційна лікарня 

Івано-Франківської 

Комплект одягу 

медичного 

захисного 

одноразового- 500 

шт. 

ПрАТ 

Виробничо-

комерційна 

фірма «ЛЕСЯ» 

Договір №15-04-

210 від 15.04.2020 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000239 від 

23.04.2020 

Платіжне доручення № 

7813 від 24.04.2020 

Платіжне доручення № 

7814 від 24.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 06.05.2020 р. 

до Договору №15-04-

210 від 15.04.2020 

178 650,00 

грн 

без ПДВ 

178 650,00 



обласної ради» 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000238 від 

23.04.2020 

29 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Почаївська 

РКЛ» товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

медичного 

захисного 

одноразового- 200 

шт. 

ПрАТ 

Виробничо-

комерційна 

фірма «ЛЕСЯ» 

Договір №15-04-

210 від 15.04.2020 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000239 від 

23.04.2020 

Рахунок-фактура 

№ СФ-0000238 від 

23.04.2020 

Платіжне доручення № 

7813 від 24.04.2020 

Платіжне доручення № 

7814 від 24.04.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 06.05.2020 р. 

до Договору №15-04-

210 від 15.04.2020 

71460,00 грн 

без ПДВ 
71460,00 

30 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Жашківська 

центральна 

районна лікарня» 

Жашківської 

районної ради 

Черкаської області 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№2– 300 шт. 

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №22-06-

20 від 22.06.2020 

Рахунок №20949 

від 22.06.2020 

Платіжне доручення 

№8057 від 23.06.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 20.07.2020 р. 

до Договору №22-06-20 

від 22.06.2020 

97752,00 грн 

без ПДВ 

97752,00 

31 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Маньківська 

центральна 

районна лікарня» 

Маньківської 

районної ради 

Черкаської області 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№2– 300 шт. 

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №22-06-

20 від 22.06.2020 

Рахунок №20949 

від 22.06.2020 

Платіжне доручення 

№8057 від 23.06.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 17.07.2020 р. 

до Договору №22-06-20 

від 22.06.2020 

97752,00 грн 

без ПДВ 

97752,00 

32 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Лиснянська 

центральна 

районна лікарня» 

Лиснянської 

районної ради 

Черкаської області 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№2– 300 шт. 

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №22-06-

20 від 22.06.2020 

Рахунок №20949 

від 22.06.2020 

Платіжне доручення 

№8057 від 23.06.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 27.07.2020 р. 

до Договору №22-06-20 

від 22.06.2020 

97752,00 грн 

без ПДВ 

97752,00 



33 Придбання та 

передача у власність 

КНП Харківської 

обласної ради 

«Обласна клінічна 

лікарня» товарів 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№2– 300 шт. 

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №22-06-

20 від 22.06.2020 

Рахунок №20949 

від 22.06.2020 

Платіжне доручення 

№8057 від 23.06.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 17.07.2020 р. 

до Договору №22-06-20 

від 22.06.2020 

97752,00 грн 

без ПДВ 

97752,00 

34 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Рубіжанська 

центральна міська 

лікарня» РМР 

Луганської області 

товарів медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Комплект одягу 

протиепідемічний 

№2– 300 шт. 

ТОВ 

«Торговий Дім 

«ВОЛЕС» 

Договір №22-06-

20 від 22.06.2020 

Рахунок №20949 

від 22.06.2020 

Платіжне доручення 

№8057 від 23.06.2020 

Акт прийому-передачі 

товару від 20.07.2020 р. 

до Договору №22-06-20 

від 22.06.2020 

97752,00 грн 

без ПДВ 

97752,00 

35 Оплата послуг 

перевезення 

відправлень 

Послуги 

перевезення 

відправлень 

ТОВ "Нова 

пошта" 

Договір №227641 

від 26.07.2018 

Рахунок-фактура 

№ НП-003762111 

від 31.05.2020 

Платіжне доручення 

№8077 від 30.06.2020 

Акт №НП-003762111 

здачі-прийняття робіт 

(надання послуг) 

14455,50 грн. 14455,50  

      Разом: 4 475 241,44 4 475 241,44 

 

Усі перераховані  за проектом  кошти витрачено за призначенням. 

 

Керівник організації         ________________________ /Гуцал І.А./       ( 067 400 90 55)  

                                                підпис                          прізвище        контактний телефон                                                                  

Менеджер проекту         ______________________ /Гавриленко С.А./     (067 449 49 95) 

                                                підпис                          прізвище        контактний телефон 


