
Проект: «BDayVyklyk: перший подих» (ID проекту – 3203)         

 

Проміжний фінансовий звіт використання благодійних пожертв  (станом на 24.05.2022р.) 

МБФ «Українська Біржа Благодійності» в рамках реалізації благодійного проекту «BDayVyklyk: перший подих» придбала та передала дихальні реаніматори NeoPuff TM RD-900 (з 

повітряним компресором) в кількості 17 штук в 15 пологодопомічних медичних закладів. Загальна сума витрачених благодійних пожертв становить 2 128 650,00 грн (два мільйони 

сто двадцять вісім тисяч шістсот п’ятдесят 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 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 

2017  
1 Придбання та 

передача у власність 

Івано-

Франківському 

обласному 

перинатальному 

центру товару 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Дихальний 

реаніматор 
новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

(в т.ч. повітряний 

компресор PCS-414, 

модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-

промислова 
компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 
№15/08/2017 

від 

15.08.2017р. 

Платіжне доручення 

№3939 від 22.08.2017р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 
експлуатацію товару від 

6.09.2017р. (Додаток 

№2 до Договору 

№15/08/2017 від 

15.08.2017р.) 

125 365,00 
в т.ч. ПДВ 
(7%) – 

6 068,48 грн, 

ПДВ (20%) – 

5 434,00 грн 

125 365,00 

2 Придбання та 

передача у власність 

Тернопільському 

обласному 

клінічному 

перинатальному 

центру «Мати і 

дитина» товару 

медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

(в т.ч. повітряний 
компресор PCS-414, 

модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№01/09/2017-2 

від 

01.09.2017р. 

Платіжне доручення 

№4074 від 10.10.2017р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

13.10.2017р. (Додаток 

№2 до 
Договору№01/09/2017-2 

від 01.09.2017р.) 

125 365,00 
в т.ч. ПДВ 

(7%) – 

6 068,48 грн, 

ПДВ (20%) – 
5 434,00 грн 

125 365,00 



3 Придбання та 

передача у власність 

Ужгородському 

міському 

пологовому будинку  
товару медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

(в т.ч. повітряний 

компресор PCS-414, 

модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№01/09/2017 

від 

01.09.2017р. 

Платіжне доручення 

№4391 від 26.12.2017р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

30.01.2018р. (Додаток 

№2 до 

Договору№01/09/2017 

від 01.09.2017р.) 

125 365,00 
в т.ч. ПДВ 

(7%) – 

6 068,48 грн, 

ПДВ (20%) – 

5 434,00 грн 

125 365,00 

 Разом 2017р.: 376 095,00 376 095,00 

2018 

4 Придбання та 

передача у власність 

Пологовому 

будинку 

Чернігівської 

міської ради   товару 

медичного 

призначення (згідно 
зі Специфікацією) 

Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

(в т.ч. повітряний 

компресор PCS-414, 

модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№03/01/2018-2 

від 

03.01.2018р. 

Платіжне доручення 

№4438 від 05.01.2018р. 
Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

26.03.2018р. (Додаток 

№2 до 

Договору№03/01/2018-2 

від 03.01.2018р.) 

125 365,00 
в т.ч. ПДВ 

(7%) – 

6 068,48 грн, 

ПДВ (20%) – 

5 434,00 грн 

125 365,00 

5 Придбання та 

передача у власність 

Хмельницькій 

обласній лікарні 

товару медичного 

призначення (згідно 

зі Специфікацією) 

Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

(в т.ч. повітряний 

компресор PCS-414, 

модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№03/01/2018-1 

від 

03.01.2018р. 

Платіжне доручення 

№4439 від 05.01.2018р. 
Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

23.03.2018р. (Додаток 

№2 до 

Договору№03/01/2018-1 

від 03.01.2018р.) 

125 365,00 
в т.ч. ПДВ 

(7%) – 

6 068,48 грн, 

ПДВ (20%) – 

5 434,00 грн 

125 365,00 

6 Придбання та 

передача у власність 

КУ «Одеська 

обласна клінічна 

лікарнія» товару 

медичного 

призначення (зг. з 

Специфікацією) 

Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

(в т.ч. повітряний 

компресор PCS-414, 

модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№28/03/2018 

від 

28.03.2018р. 

Платіжне доручення 

№4798 від 06.04.2018р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

04.04.2018р. (Додаток 

№2 до 

Договору№28/03/2018 

від 28.03.2018р.) 

125 365,00 
в т.ч. ПДВ 

(7%) – 

6 068,48 грн, 

ПДВ (20%) – 

5 434,00 грн 

125 365,00 



7 Придбання та 

передача у власність 

перинатальному 

центру 

Кіровоградської 

обласної лікарні 
товару медичного 

призначення (зг. з 
Специфікацією) 

Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

(в т.ч. повітряний 

компресор PCS-414, 

модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№04/05/2018 

від 

04.05.2018р. 

Платіжне доручення 

№4899 від 08.05.2018р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

17.05.2018р. (Додаток 

№2 до 

Договору№04/05/2018 

від 04.05.2018р.) 

125 365,00 
в т.ч. ПДВ 

(7%) – 

6 068,48 грн, 

ПДВ (20%) – 

5 434,00 грн 

125 365,00 

8 Придбання та 

передача у власність 

перинатальному 

центру Вінницької 

обласної клінічної  

лікарні ім. М.І. 

Пирогова товару 

медичного 

призначення  (зг. з 

Специфікацією) 

медичного 

призначення (зг. з 

Специфікацією) 

Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

(в т.ч. повітряний 
компресор PCS-414, 

модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№22/06/2018 

від 

22.06.2018р. 

Платіжне доручення 

№5135  від 04.07.2018р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

26.06.2018р. (Додаток 

№2 до 
Договору№22/06/2018 

від 22.06.2018р.) 

125 365,00 
в т.ч. ПДВ 

(7%) – 

6 068,48 грн, 

ПДВ (20%) – 
5 434,00 грн 

125 365,00 

9 Придбання та 

передача у власність 

КЗ Сумської 

обласної ради 

«Обласний 

клінічний 

перинатальний 

центр» товару 

медичного 

призначення  (зг. з 

Специфікацією) 

Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

(в т.ч. повітряний 

компресор PCS-414, 
модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№10/08/2018 

від 

10.08.2018р. 

Платіжне доручення 

№5292 від 22.08.2018 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

22.08.2018 (Додаток №2 

до Договору 

№10/08/2018 від 
10.08.18р.) 

125 365,00 
в т.ч. ПДВ 

(7%) – 

6 068,48 грн, 

ПДВ (20%) – 

5 434,00 грн 

125 365,00 

      Разом 2018р.: 752 190,00 752 190,00 

 

 

 
2019 



10 Придбання та 

передача у власність 

КУ «Хмельницький 

міський 

перинатальний 

центр» Хмельницької 

міської ради  товару 

медичного 
призначення (зг. з 

Специфікацією) 

Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

(в т.ч. повітряний 

компресор PCS-414, 

модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№28/05/2019 

від 

28.05.2019р. 

Платіжне доручення 

№6544 від 07.06.2019 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

14.08.2019 (Додаток №2 

до Договору 

№28/05/2019 від 

28.05.19р.) 

125 365,00 
в т.ч. ПДВ 

(7%) – 

6 068,48 грн, 

ПДВ (20%) – 

5 434,00 грн 

125 365,00 

      Разом 2019: 125 365,00 125 365,00 

2020 

11 Придбання та 

передача у власність 

КЗ «Обласний 

перинатальний 

центр» Запорізької 

обласної ради товару 

медичного 

призначення (зг. з 

Специфікацією) 

 

 

Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 
(в т.ч. повітряний 

компресор PCS-414, 

модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№31/01/2020 

від 
31.01.2020р. 

Платіжне доручення 

№7478 від 03.02.2020р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

13.02.2020 (Додаток №2 
до Договору 

№31/01/2020 від 

31.01.20р.) 

125 000,00 
в т.ч. ПДВ 

(7%) -            

8 177,57 грн,  

125 000,00 

      Разом 2020: 125 000,00 125 000,00 

2021 

12 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Львівський 

обласний клінічний 

перинатальний 

центр» Львівської 

обласної ради товару 
медичного 

призначення (зг. з 

Специфікацією) 

 

Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

(в т.ч. повітряний 

компресор PCS-414, 

модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№16/06/2021-2 

від 

16.08.2021р. 

Рахунок 

№06014 від 
16.06.2021р. 

Платіжне доручення 

№9550 від 18.06.2021р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

06.08.2021 (Додаток до 

Договору №16/06/2021-

2 від 16.08.2021 

125 000,00 в 

т.ч. ПДВ 

(7%) 

стосовно п.1 

6 068,41 грн, 

без ПДВ 

стосовно п. 2 

 125 000,00 



13 Придбання та 

передача у власність 

КП 

«Дніпропетровський 

обласний 

перинатальний 

центр зі 

стаціонаром» 

Дніпропетровської 

обласної ради товару 

медичного 

призначення (зг. з 

Специфікацією) 

 

Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

(в т.ч. повітряний 

компресор PCS-414, 

модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№16/06/2021 

від 

16.08.2021р. 

Рахунок 

№06013 від 

16.06.2021р. 

Платіжне доручення 

№9551 від 18.06.2021р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

10.08.2021 (Додаток до 

Договору №16/06/2021 

від 16.08.2021 

125 000,00 в 

т.ч. ПДВ 

(7%) 

стосовно п.1 

6 068,41 грн, 

без ПДВ 

стосовно п. 2 

125 000,00 

14 Придбання та 
передача у власність 

КП «Обласний 

перинатальний 

центр» Рівненської 

міської ради товару 

медичного 

призначення (зг. з 

Специфікацією) 

 

Дихальний 
реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

(в т.ч. повітряний 

компресор PCS-414, 

модель Т14618) 

ТОВ «Торгово-
промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 
поставки 

№27/08/2021 

від 

27.08.2021р. 

Рахунок 

№08029 від 

26.08.2021р. 

Платіжне доручення 
№9812 від 27.08.2021р. 

Акт прийому-передачі 
та введення в 

експлуатацію товару від 

08.09.2021 (Додаток до 

Договору №27/08/2021 

від 27.08.2021) 

125 000,00 
без ПДВ 

125 000,00 

      Разом 2021: 375 000,00 375 000,00  

2022 

15 Придбання та 

передача у власність 

КНП Харківської 

обласної ради 

«Обласна клінічна 

лікарня» товару 

медичного 

призначення (зг. з 

Специфікацією) 

 

1) Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 
NeoPuff TM RD-900 

AEU – 1 шт.; 

2) Повітряний 

медичний 

компресор PCS-414, 

модель Т14618) – 1  

шт. 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 
«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№05/04/2022-1 
від 

05.04.2022р. 

 

Рахунок 

№04008 від 

04.04.2022р. 

Платіжне доручення 

№10773 від 05.04.2022р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 
26.04.2022р. (Додаток 

до Договору 

№05/04/2022-1 від 

05.04.2022) 

92 760,00 

без ПДВ 

 
 

32 240,00  

без ПДВ 

125 000,00 

Без ПДВ 



16 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Пологовий 

будинок» 

Чернігівської 

міської ради товару 

медичного 

призначення (зг. з 
Специфікацією) 

 

1) Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

AEU – 1 шт.; 

2) Повітряний 

медичний 

компресор PCS-414, 
модель Т14618) – 1 

шт. 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№03/05/2022-1 

від 

03.05.2022р. 

 

Рахунок 

№05010 від 
03.05.2022р. 

Платіжне доручення 

№10850 від 03.05.2022р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

18.05.2022р. (Додаток 

№2 до Договору 

№03/05/2022-1 від 

03.05.2022) 

92 760,00 

без ПДВ 

 

 

32 240,00  

без ПДВ 

125 000,00 

Без ПДВ 

17 Придбання та 

передача у власність 

КНП «Івано-

Франківський 

перинатальний 

центр Івано-

Франківської 

обласної ради» 

товару медичного 

призначення (зг. з 
Специфікацією) 

 

1) Дихальний 

реаніматор 

новонароджених 

NeoPuff TM RD-900 

AEU – 1 шт.; 

2) Повітряний 

медичний 

компресор PCS-414, 

модель Т14618) – 1 

шт. 

ТОВ «Торгово-

промислова 

компанія 

«Н.З.Техно»» 

Договір 

поставки 

№03/05/2022-2 

від 

03.05.2022р. 

 

Рахунок 

№05011 від 

03.05.2022р. 

Платіжне доручення 

№10851 від 03.05.2022р. 

Акт прийому-передачі 

та введення в 

експлуатацію товару від 

20.05.2022р. (Додаток 

№2 до Договору 

№03/05/2022-2 від 

03.05.2022) 

92 760,00 

без ПДВ 

 

 

32 240,00  

без ПДВ 

125 000,00 

Без ПДВ 

      Разом 2022: 375 000,00 375 000,00 

     Загальна сума витрат 2017-2022рр.: 2 128 650,00 2 128 650,00 

 

 

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 
 


