
Договір  № 175 від «1
Додаткова Угода  № 175.
Проект: «Д
  
Наша організація Благодійний фонд «Орфанні 
6500,00 грн.  (
Витрачено: 

 
№ 

1 

 

Залишок невитрачених коштів за проектом складає 1
 
Керівник організації         ________________________ /Заморська Т.І./                          (050
                                                          
Головний бухгалтер         ______________________    /
                                                          
               Печатка організації
                                                       
Від  УББ З
                  
Від  УББ звіт перевірив__________________________
 
Результат перевірки звіту:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договір  № 175 від «18» лютого
Додаткова Угода  № 175.4 від

Допомогти зробити вдих. 2»
   

Наша організація Благодійний фонд «Орфанні 
грн.  (шість тисяч п’ят

итрачено:  
Назва статті 

витрат 
благодійного 

проекту (якщо у 
додатковій угоді 

бюджет було 
розділено на статті 

проекту) 
           --//-- 

 

Залишок невитрачених коштів за проектом складає 1

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

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

 
Від  УББ звіт перевірив__________________________

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

лютого 2021 р. 
від «31» березня 2021

опомогти зробити вдих. 2» 
   

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

розділено на статті 

Назва  витрат 
 

Оплата за інгалятор 
та фільтри до нього

 

Залишок невитрачених коштів за проектом складає 1

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

                                                       “27” жовтня  2021
віт отримав _______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р

Від  УББ звіт перевірив__________________________

задовільний / задовільний з зауваженнями / не задовільний

1 р.  

               Проміжний ф
Синиці» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якост

гривень) 00 коп. на виконання проекту 

Назва  витрат  Кому 
сплачено 

(постачальн
ик товарів 
та послуг)

інгалятор PARI 
та фільтри до нього  

ФОП Когут 
Петро 
Олексійо
вич  

 

Залишок невитрачених коштів за проектом складає 130,00 грн. 

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

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

1 р. 
віт отримав _______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р

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

задовільний / задовільний з зауваженнями / не задовільний

Проміжний фінансовий
Синиці» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якост

на виконання проекту «Допомогти зробити вдих. 2

Кому 
сплачено 

(постачальн
ик товарів 
та послуг) 

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

платежу

ФОП Когут 
Петро 
Олексійо-

Рахунок № 
вiд 10.09.20

 

 

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

Заморська Т.І /                           (050 331 94
прізвище                контактний телефон

віт отримав _______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р

_____(____________________) «____»_______________  ______ р.

задовільний / задовільний з зауваженнями / не задовільний 

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

опомогти зробити вдих. 2».  

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

платежу 

Назва, номер 
документу, що є 

підтвердженням факту 
сплати за товари або 

послуги

Рахунок № 431 
.2021 р. 

Платіжне доручення 
№123 від 1
 

 

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

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

віт отримав _______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р

_____(____________________) «____»_______________  ______ р.

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

Назва, номер та дата 
документу, що є 

підтвердженням факту 
сплати за товари або 

послуги 

Платіжне доручення 
від 15.09.2021 р.  

Видаткова накладна № 

1

Акт приймання
17.0
 

 

Разом:

                                

віт отримав _______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р 

_____(____________________) «____»_______________  ______ р. 

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

Назва, номер та дата 
документу, що є 

підтвердженням отримання 
товарів, послуг

Видаткова накладна № 

15.09.2021 р. 

Акт приймання-передачі від 
17.09.2021 року Бойко А
 

 

Разом: 

                

Синиці» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якості добровільного пожертвування 

Назва, номер та дата 
документу, що є 

підтвердженням отримання 
товарів, послуг 

Загальна сума 
(грн.)

Видаткова накладна № 431 від 

передачі від 
Бойко А.С.  

6 370,

6 370,

і добровільного пожертвування 15.0

Загальна сума 
(грн.) 

Сума 
використаних 

коштів, 
отриманих від 
МБФ «УББ» 

(грн.)

,00 6 37

,00 6 37

.09.2021 р. –  

Сума 
використаних 

коштів, 
отриманих від 
МБФ «УББ» 

(грн.) 

370,00 

370,00 


