
Договір № 8 від «12» січня 2012 р. 

Додаткова Угода  № 8.153 від  «08»  квітня  2022 р.      

Проєкт: «Рятуємо дітей в умовах війни»        

Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 

Наша організація БО ВБФ «Крона» отримала від Благодійної організації Міжнародного Благодійного Фонду «Українська Біржа Благодійності» в якості 

добровільного пожертвування «12» травня 2022 р. - 3 203 355,00 (три мільйона двісті три тисячі триста п’ятдесят п’ять грн.) на виконання проекту «Рятуємо 

дітей в умовах війни»   
 

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 

-//- Оплата за інфузійну стійку IV-Pole 

I411 G101E  B.Brown для КНП 

«Перше територіальне медичне 

об‘єднання м. Львова» 

 

ФОП Сумцова 

Альона 

Антонівна 

Рахунок  № СФ-

0000062 від 20 

квітня 2022 р. 

Платіжне 

доручення № 3539 

від 13 травня 2022 

р. 

Видаткова накладна 

№ РН-0000062 від 

13.05.2022 р. 

Акт приймання 

передання від 

14.05.2022 р. 

37 800,00 37 800,00 

2 

-//- Оплата за медичний товар : 

Каталка медична для перевезення 

пацієнтів (модульна конструкція) 

EMERGO 6270, Відсмоктувач 

медичний В-40, Насос шприцевий 

ДШ-10, Двошприцевий насос 

АР24+, Світильник медичний 

PENTALED28 однокупольний 

мобільна версія, Мийка-

дезінфікатор MELAtherm 10 DT B, 

Пакувальна машина МЕLАsеаl 

100+, Дистилятор води Meladest 65 

для КНП «Перше територіальне 

медичне об‘єднання м. Львова» 

 

ТОВ 

«РЕНЕССАНС-

МЕДИКАЛ» 

Рахунок №44 від 

30.03.2022 р. 

Платіжне 

доручення № 3523 

від 13 травня 2022 

р. 

Видаткова накладна 

№ 41 від 13.05.2022 

р. 

Акт приймання 

передання від 

14.05.2022 р. 

1 400 426,00 1 400 426,00 



3 

-//- Оплата за медичний товар: Насос 

шприцевий ДШ-08, Насос 

шприцевий ДШ-09, Відсмоктувач 

медичний В-80, Відсмоктувач 

медичний В-80 з педаллю, 

Відсмоктувач медичний В-90 з 

педаллю дистанційного 

включення-виключення, 

Відсмоктувач медичний В-100 з 

педаллю, Відсмоктувач медичний 

В-40, Відсмоктувач медичний В-

100, Штатив для тривалих вливань 

ШДВП-4, Штатив для тривалих 

вливань ШДВП-3 для 

Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні 

«Охматдит» 

ТОВ 

«РЕНЕССАНС-

МЕДИКАЛ» 

Рахунок № 42 

від 29.03.2022 р. 

Платіжне 

доручення № 3522 

від 13 травня 2022 

р. 

Видаткова накладна 

№ 40 від 13.05.2022 

р. 

Акт приймання-

передання від 

14.05.2022 р. 

1 775 083,00 1 765 129,00 

   Разом:    3 213 309,00 3 203 355,00 

Усі отримані за проектом кошти витрачено за призначенням 

 

Керівник організації         ________________________     /Мацібох О.Г ./          (050-412-54-54)  

                                                підпис               прізвище                контактний телефон 

Головний бухгалтер    ______________________ /____________________________/     (_________________________) 

                                                          підпис                           прізвище                                       контактний телефон                 

Менеджер проекту       ______________________ /___________________________/     (_________________________) 

                            підпис             прізвище                  контактний телефон 

               Печатка організації 

                                                       “15” червня  2022р. 

 

Від  БО МБФ “УББ” звіт отримав _______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р 

 

Від  БО МБФ “УББ”  звіт перевірив _______________________________(____________________) «____»_______________  ______ р. 

 

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


