
Проект: «Розвиток дитячої спортивної площадки – скверу ім. А.Коваля 2018»                      (ID проекту – 4236)    

      

Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 

 

МБФ «Українська Біржа Благодійності» в рамках реалізації благодійної програми «Розвиток дитячої спортивної площадки – скверу ім. А.Коваля 2018» від 20.07.2018 р. забезпечила 

проведення робіт з виготовлення та встановлення спортивного та дитячого ігрового обладнання на території дитячої площадки-скверу ім. А.Коваля для жителів та гостей с. Старі Безрадичі, 

Обухівського району, Київської області, з метою просування цінностей здорового способу життя та сімейного відпочинку. 

Загальна сума витрачених благодійних пожертв  становить 178 300,00 грн (Сто сімдесят вісім тисяч триста гривень 00 копійок). 

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 -//- Виготовлення та 

встановлення 

спортивного та 

дитячого ігрового 

обладнання  

ФОП Молодід 

Артем 

Миколайович   

Договір №20/07 від 

20.07.2018 р.  

 

Платіжне доручення 

№5229 від 31.07.2018 р. 

Платіжне доручення 

№5517 від 12.10.2018 р.  

 

Акт прийому-передачі від 

11.10.2018 р. 

 

107 420,00 

(без ПДВ) 

107 420,00  

(без ПДВ) 

2 -//- Виготовлення та 

встановлення 

дорожнього дзеркала 

UNI 900  та 

світильника SYZD 100 

ТОВ “Солард”  Договір №02М-01/08 від 

01.08.2018 р.  

Рахунок на оплату по 

замовленню №469 від 

21.08.2018 р. 

Платіжне доручення 

№5372 від 05.09.2018 р. 

Платіжне доручення 

№5518 від 12.10.2018 р. 

 

 

Видаткова накладна № 

263 від 05.09.2018 р. 

Акт прийому-передачі від 

12.10.2018 р. 

 

11 029,21  

(в т.ч. ПДВ  

1 838,20 грн.) 

11 029,21  

(в т.ч. ПДВ 

1 838,20 грн.) 

3 -//- Послуги з благоустрою 

(озеленення) території 

скверу ім. А. Коваля  

ТОВ 

“Грінландія-

Україна” 

Договір №10/10-2018 від 

10.10.2018 р. 

Рахунок на оплату №68 

від 09.10.2018 р. 

 

Платіжне доручення 

№5528  від 16.10.2018 р. 

 

Акт здачі-прийняття робіт 

(надання послуг) №3 від 

22.10.2018 р. 

59 850,00  

(в т.ч. ПДВ 

9 975,00 грн.) 

59 850,00  

(в т.ч. ПДВ 

9 975,00 грн.) 

 Разом: 178 299,21 178 299,21 

Усі перераховані  за проектом  кошти витрачено за призначенням. 

 

 

Керівник організації         ________________________ /Гуцал І.А./       (044 465 90 55) 

                                                підпис                          прізвище        контактний телефон 

                                                                           

Менеджер проекту         ______________________ /Чанковская Ю. В./     (096 615 26 00) 

                                   підпис                                 прізвище           контактний телефон 

 

Печатка  організації    “26” жовтня 2018 р. 

 

Від  УББ Звіт отримав _______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р 

Від  УББ звіт перевірив_______________________________(____________________) «____»_______________  ______ р. 

Результат перевірки звіту:  задовільний / задовільний з зауваженнями / не задовільний 


