
Проект: «Дитяча надія: допомога Інституту Серця 2»                      (ID проекту – 7825)    

      

Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 

 
МБФ «Українська Біржа Благодійності» у рамках реалізації благодійної програми «Дитяча Надія», що здійснюється в партнерстві з компанією Київстар, придбала та передала 2 зовнішні двокамерні 
тимчасові кардіостимулятори Medtronic до Відділення інтенсивної терапії для новонароджених та недоношених Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я 

України». Загальна сума витрачених благодійних пожертв становить 248 000,00 грн (Двісті сорок вісім тисяч 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 
підтвердження
м факту сплати 
за товари або 

послуги 

Назва, номер та дата документу, що є 
підтвердженням отримання товарів, 

послуг 

Загальна 
сума (грн.) 

Сума 
використан
их коштів, 

отриманих 
від  донорів 

(грн.) 

1 -//- Двокамерний тимчасовий 
кардіостимулятор 
Medtronic – 2 шт. 

ТОВ «Іридіум» Договір поставки №11-01/2022 
від «17» січня 2022 року. 
Специфікація. (Додаток №1 до 
Договору поставки №11-
01/2022 від «17» січня 2022 
року.) 
Рахунок на оплату № И2ОН-
04020 від 18 січня 2022 року. 

Платіжне 
доручення 
№10514 від 
19.01.2022 р. 
 

Видаткова накладна №45 від 18 січня 
2022 року. 
Акт прийому-передачі обладнання від 
«21» січня 2022 року. (Додаток №2 до 
Договору поставки №11-01/2022 від 
«17» січня 2022 року.) 
Акт введення в експлуатацію 
обладнання від «21» січня 2022 року. 
(Додаток №3 до Договору поставки 

№11-01/2022 від «17» січня 2022 року.) 

248 000,00 

грн (у т. ч. 

ПДВ 

16 224,30)  
 

 

248 000,00 

грн (у т. ч. 

ПДВ 

16 224,30)  

 

 Разом: 248 000,00 248 000,00 

Усі перераховані за проектом кошти витрачено за призначенням. 
 
 
Керівник організації         ________________________ /Гуцал І.А./       (044 465 90 55) 

                                                підпис                          прізвище        контактний телефон 
                                                                           
Менеджер проекту         ______________________ /Власенко Д. С./     (044 465 90 55) 
                                   підпис                                 прізвище         контактний телефон 
 
 
Печатка  організації    “21” січня 2022 р. 
 

           
Від  УББ Звіт отримав _______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р 
 
Від  УББ звіт перевірив_______________________________(____________________) «____»_______________  ______ р. 
 
Результат перевірки звіту:  задовільний / задовільний з зауваженнями / не задовільний 


