
 
 

 
 

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ 
 
Дата звіту:  29.09.2022 р.  

Назва проєкту: «Миколаївщина: надійний тил» 
Регіон  реалізації проєкту: Миколаївська область, Україна 
Договір №8 від 12.01.2012р., дод. угода №8.155 від 13 червня  2022 року 

Бюджет проєкту: 724 118,00 (сімсот двадцять чотири тисячі сто вісімнадцять грн.) гривень 
Фактично використано: 724 103,05 (сімсот двадцять чотири тисячі сто три грн. 05 коп.) гривень 
Категорія проєкту: «Здоров’я»  
Оператор допомоги: Всеукраїнський благодійний фонд «Крона», код неприбутковості: 0036 

ПІБ та посада контактної особи: голова правління Мацібох Олена Геннадіївна 
 

Короткий опис реалізації проекту 
 

Мета цього проекту – зібрати кошти на придбання електрохірургічних апаратів, засобів для 
зупинки кровотечі, дефібриляторів для КП «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська 
багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради, ЄДРПОУ 01998443. 

Відповідно до договору №8 від 12 січня 2012 року  про співпрацю між БО МБФ «Українська 
Біржа Благодійності» та Оператором благодійної допомоги Всеукраїнський благодійний фонд «Крона» 
та додаткової угоди № 8.155 від 13 червня 2022 р. на веб-сайті МБФ «УББ» - ubb.org.ua – було 
розміщено проєкт «Вознесенськ: порятунок поранених» з метою зібрати кошти на закупівлю  
електрохірургічних апаратів, засобів для зупинки кровотечі, дефібриляторів для мобільних бригад 
швидкої допомоги для Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство 
Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради, ЄДРПОУ 01998443. 

Згідно листа № 220616-1 від 16.06.2022, було змінено назву проєкту з «Вознесенськ: порятунок 
поранених» на «Миколаївщина: надійний тил», оскільки згадувати повну назву лікарні та місцевості 
небезпечно. 

Згідно листа Вих. № 220623/1 від 23.06.2022 р на рахунок Оператора Допомоги було 
перераховано суму проєкту «Миколаївщина: надійний тил», яка була зібрана на той час в розмірі 724 
118,00 грн. (сімсот двадцять чотири тисячі сто вісімнадцять грн. 00 коп.). Оскільки потрібно було 
терміново оплатити за гемостатичний матеріал, дефібрилятори (Heart  Guardian HR-701 – 5 шт.), та за 
апарат електрохірургічний SURTRON FLASH 160.  
 

Згідно Актів приймання-передання від 27 червня та 12 липня 2022 року ми передали до лікарні 
дефібрилятори, коагулометр та гемостатичні матеріали, завдяки яким лікарі зможуть врятувати життя 
українських захисників, які постраждали від військових дій. Загальна вартість переданого обладнання 
724 103,05 грн. (сімсот двадцять чотири тисячі сто три грн. 05 коп.). Залишок невитрачених коштів за 
проектом складає 14, 95 грн.(чотирнадцять гривень дев’яносто п’ять копійок), який буде використаний 
при подальших закупках.   
 
 
Голова правління                                                            О. Мацібох 

file://///Vika/общие/CONTRACTS%20&%20docs/CONTRACTS_Operator%20of%20Help/№%2069%20БФ%20СЕРЦЯ%20%20%20%20МАЙБУТНЬОГО/ДУ%20№69.7_использование%20остатка/ubb.org.ua

