
Проєкт: «Дитяча надія: допомога Дніпропетровській ОДКЛ. Онко 6»                      (ID проєкту – 8081)    
      

Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 

 
БО МБФ «Українська Біржа Благодійності» у рамках реалізації благодійної програми «Дитяча Надія», що здійснюється в партнерстві з компанією Київстар, придбала та передала 2 монітори пацієнта 
ЮМ 300-Т-15 із портативними стійками та 4 шприцеві інфузомати SP1 до онкогематологічного центру Комунального підприємства «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» 

Дніпропетровської обласної ради. Загальна сума витрачених благодійних пожертв становить 244 780, 00 грн (Двісті сорок чотири тисячі сімсот вісімдесят 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 
БО МБФ 
«УББ» 
(грн.) 

1 -//- Монітор пацієнта ЮМ 

300-Т-15 – 2 шт. 

ТОВ «Компанія 

«ЮТАС» 

Договір поставки №37/04 від «18» 

квітня 2022 року. 
Специфікація. (Додаток №1 до 
Договору поставки №37/04 від 
«18» квітня 2022 року). 
Рахунок-фактура №37/04 від «18» 
квітня 2022 року. 
 

Платіжне 

доручення 
№10848 від 
03.05.2022 р. 
 

Наказ-накладна №37/04 від «5» травня 

2022 року. 
Акт прийому-передачі та введення в 
експлуатацію обладнання від «12» 
травня 2022 року. (Додаток №2 до 
Договору поставки №37/04 від «18» 
квітня 2022 року). 
 

182 580,00 

грн без 

ПДВ 
 

 

182 580,00 

грн без 

ПДВ 

 

2 -//- Насос шприцевий 
BeneFusion SP1 – 4 
шт. 

ТОВ «Харвінд» Договір поставки №66HW/2022 від 
«04» травня 2022 року. 
Специфікація. (Додаток №1 до 
Договору поставки №66HW/2022 

від «04» травня 2022 року. 
 
Рахунок на оплату №746 від 28 
квітня 2022 року. 

Платіжне 
доручення 
№10888 від 
12.05.2022 р. 

 

Видаткова накладна №644 від 18 травня 
2022 року. 
Акт прийому-передачі обладнання від 
«23» травня 2022 року. (Додаток №2 до 

Договору поставки №66HW/2022 від 
«04» травня 2022 року.) 
Акт введення в експлуатацію 
обладнання від «23» травня 2022 року. 
(Додаток №3 до Договору поставки 
№66HW/2022 від «04» травня 2022 року. 

62 200,00 

грн без 

ПДВ  

 

62 200,00 

грн без 

ПДВ  

 

 Разом: 244 780,00 244 780,00 

Усі перераховані за прєктом кошти витрачено за призначенням. 
 
Керівник організації         ________________________ /Гуцал І.А./       (044 465 90 55) 
                                                підпис                          прізвище        контактний телефон 
                                                                           
Менеджер проєкту         ______________________ /Власенко Д. С./     (044 465 90 55) 
                                   підпис                                 прізвище         контактний телефон 
 

 
Печатка  організації    12.06.2022 р. 
           

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


