
Договір  № 92 від 30 травня 2014 р. 

Додаткова Угода  ДС № 92.230 від 20.09.2019   

Проект:  «Хочу ходити всупереч усьому!»      

 

  

Фінальний фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 

 

 

Наша організація «Міжнародна благодійна фундація лікаря Берсенєва»  отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якості добровільного 

пожертвування  03.10.2019 року в сумі 24 420,00 (двадцять чотири тисячі двісті сорок) гривень на виконання проекту «Хочу ходити всупереч усьому!» 

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.) 

2019 

 

1      --//-- Оплата лікування 

Черновської Ксенії 

ПП «Інститут 

проблем болю» 

Рахунок № ІБ-

0000990 від 

28.10.2019р 

Платіжне доручення № 

636 від 31.10.2019р 

 

Акт № ІБ-0000909 

від 28.10.2019р 

1500,00 1500,00 

2 --//-- Оплата лікування 

Черновської Ксенії 

ПП «Інститут 

проблем болю» 

Рахунок № ІБ-

00001034 від 

07.11.2019р 

Платіжне доручення № 

652 від 07.11.2019р 

Акт № ІБ-0000953 

від 07.11.2019р 

6550,00 6550,00 

      Разом: 8050,00 8050,00 

2021 

 

3 --//-- Оплата лікування 

Черновської Ксенії 

ПП «Інститут 

проблем болю» 

Рахунок № ІБ-

0000005 від 

19.02.2021р 

Платіжне доручення № 

821 від 19.02.2021р 

Акт № ІБ-0000003 

від 19.02.2021р 

6940,00 6940,00 

      Разом: 6940,00 6940,00 



2022 

 

4 --//-- Оплата лікування 

Черновської Ксенії 

ТОВ «Центр 

Реабілітації Дитини 

«Вікторія» 

Рахунок № 49 від 

13.09.2022р 

Платіжне доручення № 

1087 від 31.10.2022р 

Акт № 116 від 

20.10.2022р 

9430,00 9430,00 

      Загальна сума: 24420,00 24420,00 

Усі кошти за проектом витрачені за призначенням. 

Керівник організації         ____________________   Даниленко А.Б..                             +380991704299 

                                                підпис                                        

Головний бухгалтер          

                                                                                                                

Менеджер проекту         _______________________  Даниленко А.Б.                            +380991704299 

                              підпис              

               Печатка організації 

                                                      01.11.2022              

 

Від  УББ З віт отримав ______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р 

                  

Від  УББ звіт перевірив_______________________________(____________________) «____»_______________  ______ р. 

 

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


