
Договір  № 175 від «1
Додаткова Угода  № 175.
Проект: «Дихати = жити! Допомога орфанним хворим
  
Наша організація Благодійний 
18700,00 грн.  (
грн.  (вісімнадцять тисяч сімсот гривень) 00 коп.
Витрачено: 

 
№ 

1 

 

Усі перераховані за проектом кошти витрачені за призначенням
 
Керівник організації         ________________________ /Заморська Т.І./                          (050
                                                          
Головний бухгалтер         ______________________    /
                                                          
               Печатка організації
                                                       
Від  УББ З
                  
Від  УББ звіт перевірив_______________________________(____________________) «____»_______________  ______ р.
 
Результат перевірки звіту:  

Договір  № 175 від «18» лютого
Додаткова Угода  № 175.3 від

Дихати = жити! Допомога орфанним хворим
   

Наша організація Благодійний 
грн.  (вісімнадцять тисяч 

грн.  (вісімнадцять тисяч сімсот гривень) 00 коп.
итрачено:  

Назва статті 
витрат 

благодійного 
проекту (якщо у 
додатковій угоді 

бюджет було 
розділено на статті 

проекту) 
           --//-- 

 

перераховані за проектом кошти витрачені за призначенням

Керівник організації         ________________________ /Заморська Т.І./                          (050
                                                          
Головний бухгалтер         ______________________    /
                                                          

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

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

Результат перевірки звіту:  задовільни

лютого 2021 р. 
від «18» лютого 2021

Дихати = жити! Допомога орфанним хворим
   

Наша організація Благодійний фонд «Орфанні Синиці» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якост
тисяч сімсот гривень) 00 коп

грн.  (вісімнадцять тисяч сімсот гривень) 00 коп.

розділено на статті 

Назва  витрат 
 

Оплата за кисневий 
концентратор ОLV
(портативний) згідно з 
рах.№ 5 від 11.05.2021 р 

 

перераховані за проектом кошти витрачені за призначенням

Керівник організації         ________________________ /Заморська Т.І./                          (050
                                                          підпис                           
Головний бухгалтер         ______________________    /
                                                          підпис                           

                                                       “27” липня  2021 р.
_______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р

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

задовільний / задовільний з зауваженнями / не задовільний

1 р.  
Дихати = жити! Допомога орфанним хворим» 

               Фінансовий 
фонд «Орфанні Синиці» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якост

гривень) 00 коп. на виконання проекту 
грн.  (вісімнадцять тисяч сімсот гривень) 00 коп. 

Назва  витрат  Кому 
сплачено 

(постачальн
ик товарів 
та послуг)

Оплата за кисневий 
концентратор ОLV-C1 
(портативний) згідно з 

5 від 11.05.2021 р  

ТОВ 
«КОНВI 
ТРЕЙДИНГ»

 

перераховані за проектом кошти витрачені за призначенням. 

Керівник організації         ________________________ /Заморська Т.І./                          (050
                          прізвище                              контактний телефон

Головний бухгалтер         ______________________    / Заморська Т.І /                           (050 331 94 97)
                          прізвище

р. 
_______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р

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

й / задовільний з зауваженнями / не задовільний

Фінансовий (проміжний) 
фонд «Орфанні Синиці» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якост

на виконання проекту «Дихати = жити! 

Кому 
сплачено 

(постачальн
ик товарів 
та послуг) 

Назва, номер та 
дата документу, 
що є підставою 
для здійснення 

платежу

«КОНВI 
ТРЕЙДИНГ»  

Рахунок № 
11.05.202

 

 

Керівник організації         ________________________ /Заморська Т.І./                          (050
прізвище                              контактний телефон

Заморська Т.І /                           (050 331 94 97)
прізвище                               

_______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р

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

й / задовільний з зауваженнями / не задовільний 

(проміжний) звіт використання благодійних пожертвувань 
фонд «Орфанні Синиці» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якост

Дихати = жити! Допомога орфанним хворим

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

Рахунок № 5 вiд 
21 р. 

Платіжне доручення 
№101 від 14
 

 

Керівник організації         ________________________ /Заморська Т.І./                          (050 331 94 97) 
прізвище                              контактний телефон 

Заморська Т.І /                           (050 331 94 97)  
                              контактний телефон

_______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р

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

звіт використання благодійних пожертвувань 
фонд «Орфанні Синиці» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якост

Допомога орфанним хворим

Назва, номер та дата 
документу, що є 

підтвердженням факту 
сплати за товари або 

послуги 

Платіжне доручення 
101 від 14.05.2021 р.  

Видаткова накладна № 

17

Акт приймання
17.05.2021 року Куцмай Л.В
 

 

Разом:

 

контактний телефон                

_______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р 

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

звіт використання благодійних пожертвувань  
фонд «Орфанні Синиці» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якост

Допомога орфанним хворим». Загальна сума отриманих коштів

Назва, номер та дата 
документу, що є 

підтвердженням отримання 
товарів, послуг

Видаткова накладна № 

17.05.2021 р. 

Акт приймання-передачі від 
17.05.2021 року Куцмай Л.В
 

 

Разом: 

                                

фонд «Орфанні Синиці» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якості добровільного пожертвування 
отриманих коштів 

Назва, номер та дата 
документу, що є 

підтвердженням отримання 
товарів, послуг 

Загальна сума 
(грн.)

Видаткова накладна № 61 від 

передачі від 
17.05.2021 року Куцмай Л.В.  

29 000

29 000

і добровільного пожертвування 13.0
 по проекту складає: 

Загальна сума 
(грн.) 

Сума 
використаних 

коштів, 
отриманих від 
МБФ «УББ» 

(грн.)

0,00 18 70

000,00 18 700

.05.2021 р. –  
по проекту складає: 18 700,00 

Сума 
використаних 

коштів, 
отриманих від 
МБФ «УББ» 

(грн.) 

700,00 

700,00 


