
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 МБФ «УББ» (грн.)

1 --//--

Стіл операційний мобільний 

електромеханічний серії Medifa 

5000 для КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА  

МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 

ТОВ "ЛІВІН" Рахунок №69 від 02.09.2021 р.

Платіжне доручення №793 

від 13.10.2021 р.

Платіжне доручення №810 

від 05.11.2021 р.

Видаткова накладна №102 

від 17.11.2021 р.

Накладна №64 від 

17.11.2021 р.

1 079 993,80 1 079 993,80

1 079 993,80 1 079 993,80

Ярославський Я.В. (095-557-83-37)
підпис  прізвище контактний телефон

Великоданова Л.А. (050-343-02-80)
підпис  прізвище контактний телефон

Ярославський Я.В. (095-557-83-37)
підпис  прізвище контактний телефон

печатка організації

07.12.2021 р.

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

Від  УББ З віт отримав     _______________________________  ( ___________________ ) «____»_______________  ______ р
Від  УББ звіт перевірив   _______________________________  ( ___________________ ) «____»_______________  ______ р

Залишок невитрачених коштів за проектом складає 5,20 грн. (п’ять гривень 20 копійок).

Керівник організації 

Менеджер проекту

Головний бухгалтер

Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань

Наша організація БФ «Свічадо» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якості добровільного пожертвування «12» жовтня 2021 р. - 955 520,00 грн. (Дев'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот 

двадцять гривень 00 копійок), та «05» листопада 2021 р. - 124 479,00 грн. (Сто двадцять чотири тисячі чотириста сімдесят дев'ять гривень 00 копійок) на виконання проекту «Монобанк + Кураж, вересень 2021»

Разом:

Договір №:
Додаткова угода №: 
Проект: 

16 від «18» серпня 2020 р.
16.430 від «03» вересня 2021 р.
Монобанк + Кураж, вересень 2021

Загальна сума разом: 1 079 999,00 грн. (один мільйон сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривнь 00 копійок )


