
Проект: «кurazh x Ксенія Шнайдер opportunity corner» (ID проекту – 7114) («кураж Х Ксенія Шнайдер опортюніті корнер»)      

   

 

Фінансовий звіт використання благодійних пожертв  від 07.10.2021р. 

  

МБФ «Українська Біржа Благодійності» в рамках реалізації благодійного проекту «Kurazh x Ксенія Шнайдер opportunity corner» придбала та передала Київському фаховому 

коледжу прикладних наук швейне обладнання у кількості 8 одиниць. Загальна сума витрачених благодійних пожертв  становить 271 896,87 грн (двісті сімдесят одна тисяча вісімсот 

дев’яносто шість гривень, 87 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            --//-- 1) Швейна промислова 

машина Juki 

MO6704DA0A4150 – 1 шт. 

2) Швейна промислова 

машина Juki 

MO6714DABE640H – 1 шт. 

3) Пристрій для 
виробництва пару – 

автоматичний 

парогенератор для 

промислових прасувальних 

машин з вбудованим баком 

для води ємністю 35л., на 

дві праски, продуктивністю 

пари 5 кг/год., 

максимальний тиск пари 3,7 

атм., модель: UP102P2. 

Потужністю нагрівального 
елемента 3,7 кВт. – 3 шт. 

4) Швейна промислова 

машина Juki DDL-8100E-Н 

– 1 шт. 

(для Київського фахового 

коледжу прикладних наук) 

ПП «Компанія 

«Софторг»» 

Договір 

поставки 

№27/09-2021 

від 27.09.2021 

р. 

Рахунок № 

С00003029 від 
27.09.2021р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Платіжний документ 

№9960 від 29.09.2021р. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Акт прийому-

передачі та 

введення 

експлуатацію 

товару від 

01.10.2021р. 

(Додаток №2 до 
Договору №27/09-

2021 від 27.09.2021 

р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

180 388,48 

грн 

в т.ч. ПДВ 

(20%) –

30 064,75 грн 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

180 388,48 



2 --//-- 1) Швейна промислова 

машина Juki DDL-8100E-Н – 

1 шт. 

(для Київського фахового 

коледжу прикладних наук) 

 

ПП «Компанія 

«Софторг»» 

Договір 

поставки 

№28/09-2021 

від 28.09.2021 

р. Рахунок № 

С00003043 від 

28.09.2021 р. 

Платіжний документ № 

9961 від 29.09.2021р. 

Акт прийому-

передачі та 

введення 

експлуатацію 

товару від 

01.10.2021р. 

(Додаток №2 до 

Договору №28/09-
2021 від 28.09.2021 

р.) 

 

10 971,59 грн  

в т.ч. ПДВ 

(20%) – 

1828,60 грн 

10 971,59  

3 --//-- 1) Машина Global Typ 

LP8971 – 1 шт. 

(для Київського фахового 

коледжу прикладних наук) 

ФОП Синичка 

Андрій 

Михайлович 

Договір 

поставки 

№28/09/2021/2 

від 

28.09.2021р. 
Рахунок №14 

від 

06.05.2021р. 

 

Платіжний документ 

№9962 від 29.09.2021р. 

Акт прийому-

передачі та 

введення 

експлуатацію 

товару від 
04.10.2021р. 

(Додаток №2 до 

Договору 

№28/09/2021/2 від 

28.09.2021 р.) 

 

80 536,80 грн 

без ПДВ 
80 536,80 грн 

      Разом: 271 896,87 271 896,87 

 

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 

 


