
Договір  № 8 від «12» січня 2012 р. 

Додаткова Угода  № 8.155 від  «13»  червня  2022 р.      

Проєкт: «Миколаївщина: надійний тил»        

 

 

Проміжний фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 

 

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

добровільного пожертвування «24» червня 2022 р. – 724 118,00 (сімсот двадцять чотири тисячі сто вісімнадцять грн.) на виконання проєкту «Миколаївщина: 

надійний тил». 

 
 

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 АЗД (Автоматичний 

зовнішній дефібрилятор) Heart 

Guardian HR 701 Plus 

 

 

ФОП Рябко А.В. Рахунок  № 32 

від 24 червня 

2022 р. 

Платіжне доручення 

№ 3588 від 24 червня 

2022 р. 

Видаткова накладна 

№ 37від 27 червня 

2022 р 

 

Акт приймання 

передання від 27 

червня  2022 р. 

384 650,00  384 650,00 

2 

-//- Оплата за Апарат 

електрохірургічний SURTRON 

FLASH 160 HF 

ФОП Рябко А.В. Рахунок  № 32 

від 24 червня 

2022 р. 

Платіжне доручення 

№ 3588 від 24 червня 

2022 р. 

Видаткова накладна 

№ 37від 27 червня 

2022 р 

 

Акт приймання 

передання від 27 

червня  2022 р. 

 

280 000,00 280 000,00 



3 

-//- Оплата за гемостатичний 

матеріал Surgicel 

гемостатичний матеріал, що 

розсмоктується (окислена 

регенерована целюлоза), 5см x 

7,5см, 12 шт/пак та Surgicel 

Fibrillar гемостатичний 

матеріал, що розсмоктується 

(окислена регенирована 

целюлоза), 2,5 см х 5,1 см (1 х 2 

дюйма), 10 шт/пак 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"ЕКОМЕД" 

Рахунок  № 

220608-00480 від 

08 червня 2022 р. 

Платіжне доручення 

№ 3573 від 09 червня 

2022 р. 

Видаткова накладна 

№ 220613-134 від 13 

червня 2022 р. 

Видаткова накладна 

№ 220711-139 від 11 

липня 2022 р.  

 

Акт приймання-

передання від 12 

липня 2022 р.  

59 453,05 59 453,05 

   Разом    724 103,05 724 103,05 

Залишок невитрачених коштів за проектом складає 14,95 грн.(чотирнадцять гривень дев’яносто п’ять копійок). 

 

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 

                                                       “29” вересня 2022р. 

 

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

 

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

 

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


