
Договір  № 69 від 29.09.2020р. 

Додаткова Угода  № 69.252 від 21.04.2022 р.      

Проєкт: «Врятуйте сердечка Жанни та Ангели»          

 Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 

 

Наша організація Благодійний фонд “Серця Майбутнього” отримала від Благодійної організації Міжнародного Благодійного Фонду «Українська Біржа Благодійності» в якості 

добровільного пожертвування 25.04.2022р. - 173982,00 грн. (Сто сімдесят три тисячі дев’ятсот вісімдесят дві гривні)  

Витрачено: 

№ Назва статті 

витрат 

благодійного 

проєкту (якщо у 

додатковій угоді 

бюджет було 

розділено на 

статті проєкту) 

Назва  витрат  

 

Кому 

сплачено 

(постачальни

к 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 --//-- Придбання 

оклюдера для 

Краковецька Ж. 

ТОВ 

"МЕДЛЮКС 

ІНК." 

   

Рахунок №  СФ-

0000005 від 

19.04.2022р. 

Платіжне 

доручення 

№244 

від 28.04.2022р. 

Видаткова накладна № 02 від 21.04.2022р. 

Видаткова накладна № БФ 02 від 

21.04.2022р. 

Акт приймання-передачі від 21.04.2022р. 

Акт виконання робіт № 04-34/1-319 

від 05.05.2022р.  

  

 

86991,00 86991,00 

2 --//-- Придбання 

оклюдера для 

Власенко А.Г 

ТОВ 

"МЕДЛЮКС 

ІНК." 

   

Рахунок №  СФ-

0000004 від 

19.04.2022р. 

Платіжне 

доручення 

№245 

від 28.04.2022р 

Видаткова накладна № 01 від 19.04.2022р. 

Видаткова накладна № БФ 01 від 

19.04.2022р. 

Акт приймання-передачі від 19.04.2022р. 

Акт виконання робіт № 04-34/1-321  

від 05.05.2022р.  

 

86991,00 86991,00 

   Разом:    173982,00 173982,00 

Усі перераховані  за проєктом  кошти витрачено за призначенням. 

 

Керівник організації        ________________________________ /  Черпак Богдан Володимирович/      (095 429 22 37) 

                                                                                                          

Головний бухгалтер    _______________________________   /     Шереметьєва Людмила  Валеріївна/    (096 337 09 15)                                                                                                                                  

                 

Менеджер проекту       ____________________________    /     Гавриш Вікторія Миколаївна /               (050 523 38 49) 

               Печатка організації 

                                                      “ 17 ” серпня  2022р.        

              

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

 

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

 

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


