
Договір  № 114 від «26»  серпня 2020 р. 

Додаткова Угода  № 114.128  від  «21» квітня 2022 р.      

Проєкт: «Допомога мирним жителям України»          

Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 

 

Наша організація МБФ «Центр соціальних проектів майбутнього» отримала від Благодійної організації Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якості 

добровільного пожертвування «27» червня 2022 року 500000 (п’ятсот тисяч) гривень 00 коп. на виконання проєкту «Допомога мирним жителям України». 
 

№ 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 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі Вижницької 
школи-інтернату 

(Чернівецька обл.) 

ТОВ «ЮНО» 

 

Рахунок на оплату 

№1 від 5 липня 2022 
року 

 

Платіжне Доручення 

№833 від «6» липня 
2022 року 

 

Видаткова накладна №NJ_0000001 

від 16 липня 2022 року 
Акт безоплатного прийому-передачі 

від 16 липня 2022 року 
 

3001,69 3001,69 

2 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі Вижницької 
школи-інтернату 

(Чернівецька обл.) 

ТОВ 

«Епіцентр К» 
Рахунок 

№Счт/29008841705 

від 1 липня 2022 
року 

Платіжне Доручення 

№820 від «1» липня 
2022 року 

Видаткова накладна №29004430071 

від 8 липня 2022 року 
Акт безоплатного прийому-передачі 

від 16 липня 2022 року 

15999,00 15999,00 

3 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі Дитячого 

оздоровчого табору 
«Трембіта» 

(Закарпатська обл.) 

ЗД АТ 

«Укрпошта», 
 

Рахунок-фактура 

№04/233 від 6 липня 
2022 року 

 

Платіжне Доручення 

№827 від «6» липня 
2022 р. 

 

Накладна №1 від 6 липня 2022 року 

Акт безоплатного прийому-передачі 
від 11 липня 2022 року 

9961,80 9961,80 

4 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Дитячого 

оздоровчого табору 
«Трембіта» 

(Закарпатська обл.) 

ТОВ «Офіс 
Комфорт» 

Рахунок-фактура 
№3-8127 від 6 липня 

2022 року 

Платіжне Доручення 
№832 від «6» липня 

2022 р. 

Видаткова накладна №3-8127 від 25 
липня 2022 року 

Акт безоплатного прийому-передачі 
від 27 липня 2022 року. 

6193,62 6193,62 



5 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Ліцею у с. 

Стрілки (Львівська 
обл.) 

ТОВ 
«Епіцентр К» 

Рахунок 

№Счт/29008940729 

від 11 липня 2022 

року 

Платіжне Доручення 
№841 від «11» липня 

2022 року 

Видаткова накладна №29004459849 
від 12 липня 2022 року 

Акт здачі - прийняття робіт № 

29004459849 від 12 липня 2022 

року; 
Акт безоплатного прийому-передачі 
від 14 липня 2022 року 

22748,00 22748,00 

6 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі Запорізького 
училища 

«Моторобудівник» 

ТОВ 

«Епіцентр К» 
Рахунок 

№Счт/29008963244 
від 13 липня 2022 

року 

Платіжне Доручення 

№844 від «13» липня 
2022 р. 

Видаткова накладна №29004478790 

від 15 липня 2022 року 
Акт здачі-прийняття робіт 

№29004478790 від 15 липня 2022 
року; 

Акт безоплатного прийому-передачі 
від 15 липня 2022 року 

15795,00 15795,00 

7 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Вищого 

професійного 
Училища №3, м. 

Чернівці 

ТОВ 
«Епіцентр К» 

Рахунок 

№Счт/29008940797 

від 11 липня 2022 

року 

Платіжне Доручення 
№843 від «12» липня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна 29004514694 

від 20 липня 2022 року 
Акт здачі-прийняття робіт 

№29004514694 від 20 липня 2022 

року; 
Акт безоплатного прийому-передачі 

від  від 22 липня 2022 року 

7879,00 7879,00 

8 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі Вищого 
професійного 

Училища №3, м. 
Чернівці 

ТОВ 

«Епіцентр К» 

Рахунок на оплату 

№Счт/29008940844 

від 11.07.2022 

Платіжне Доручення 

№842 від «12» липня 
2022 р. 

 

Видаткова накладна 29004576453 

від 27 липня 2022 року 

Акт здачі - прийняття робіт 

№29004576453 від 27.07.2022 
Акт безоплатного прийому-передачі 
від 22 липня 2022 року 

9399,00 9399,00 

9 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі ОЛК 

«Ровесник», 
Львівська обл. 

ТОВ 

«Епіцентр К» 
Рахунок  
№Счт/29009057340 

від 22.07.2022 

Платіжне Доручення 

№853 від «25» липня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна 

№29004565387 від 26.07.2022 

Акт здачі - прийняття робіт № 

29004565387 від 26.07.2022; 
Акт безоплатного прийому-передачі 

від 29 липня 2022 року 

13649,00 13649,00 

10 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Полтавського 

обласного еколого-
натуралістичного 

центру 

ФОП 
Радченко М.І. 

Рахунок-фактура 

№250 від 2 серпня 

2022 року 

Платіжне Доручення 
№873 від «02» серпня 

2022 р. 
 

Накладна №365 від 2 серпня 2022 

року; 

Акт безоплатного прийому-

передачі від 6 серпня 2022 року 

20000,00 20000,00 



11 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Луцького 

фахового коледжу 

ТОВ 
«Епіцентр К» 

Рахунок   
№Счт/29009055214 

від 22.07.2022 

Платіжне Доручення 
№852 від «25» липня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна 29004578374 

від 28 липня 2022 року; 
Акт безоплатного прийому-передачі 
від 28 липня 2022 року 

14990,00 14990,00 

12 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі Львівської 
школи №49 

ТзОВ 

Науково-
виробниче 

підприємство 
«Вілена» 

Рахунок №0098 від 4 

серпня 2022 року 
Платіжне Доручення 

№877 від «05» серпня 
2022 р. 

 

Накладна №0095 від 8 серпня 2022 
року; 
Акт безоплатного прийому-передачі 

від 9 серпня 2022 року. 

15000,00 15000,00 

13 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Січового 

колегіума, 
Запоріжжя 

ТОВ 
«Епіцентр К» 

Рахунок    
№Счт/29009176905 

від 01.08.2022 

Платіжне Доручення 
№872 від «02» серпня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна 29004679795 

від 9 серпня 2022 року; 
Акт безоплатного прийому-передачі 

від 11 серпня 2022 року 

16559,00 16559,00 

14 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі Ужгородської 
школи №6 

ТОВ 

«Епіцентр К» 
Рахунок     
№Счт/29009178825 

від 01.08.2022 

Платіжне Доручення 

№871 від «02» серпня 
2022 р. 

 

Видаткова накладна 29004653304 

від 5 серпня 2022 року; 

Акт здачі-прийняття робіт 

№29004653304 від 5 серпня 2022 

року; 
Акт безоплатного прийому-передачі 
від 11 серпня 2022 року. 

14398,00 14398,00 

15 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Ужгородської 

школи №6 

ТОВ 
«Епіцентр К» 

Рахунок      
№Счт/29009178345 

від 01.08.2022 

Платіжне Доручення 
№870 від «02» серпня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна 29004673769 

від 8 серпня 2022 року; 

Акт здачі-прийняття робіт 

№29004673769 від 8 серпня 2022 

року; 
 Акт безоплатного прийому-передачі 

від 11 серпня 2022 року. 

3319,00 3319,00 

16 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі 
Тернопільського 

училища сфери 
послуг та туризму 

ТОВ «Офіс 

Комфорт» 

Рахунок-фактура 

№3-9347 від 29 
липня 2022 року 

Платіжне Доручення 

№864 від «29» липня 
2022 р. 

 

Видаткова накладна №3-9878 від 8 

серпня 2022 року; 
Акт безоплатного прийому-передачі 

від 8 серпня 2022 року. 

14300,16 14300,16 

17 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі школи 
«Орієнтир» (м. 

Запоріжжя) 

ТОВ «Офіс 

Комфорт» 

Рахунок-фактура 

№3-9562 від 1 серпня 
2022 року 

Платіжне Доручення 

№869 від «02» серпня 
2022 р. 

 

Видаткова накладна №3-9562 від 

25 серпня 2022 року; 
Акт безоплатного прийому-передачі 
від 25 серпня 2022 року. 

17200,00 17200,00 



18 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають у 
прихистку «Мама і 

маля» (БФ «Сила 
Ужгорода» 

ФОП 
Левченко 

Дмитро 
Михайлович 

Рахунок-фактура № 

СФ-0000139 

від 9 серпня 2022 р. 

№ 

Платіжне Доручення 
883 від 10 серпня 2022 

р. 

Видаткова накладна №РН-0000149 

від 9 серпня 2022 року; 
Акт безоплатного прийому-передачі 
від 9 серпня 2022 року. 

15000,00 15000,00 

19 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі Яремчанського 
ліцею №1 

ТОВ «Еколат» Рахунок-фактура № 

Е-00000035 

від 22 липня 2022 р. 
 

Платіжне Доручення 

№856 від 26 липня 
2022 р. 

Видаткова накладна №У-00249110 

від 28 липня 2022 року 
Акт безоплатного прийому-передачі 

від 28 липня 2022 року 

3492,00 3492,00 

20 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Яремчанського 

ліцею №1 

ФОП Білан 
Микола 

Ігорович 

Рахунок на оплату 
№ДСТ-2022-0027011 

від 26/07/2022 

Платіжне Доручення 
№859 від «27» липня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна №ДСТ-2022-

0027011 від 28/07/2022 
Акт безоплатного прийому-передачі 
від 28 липня 2022 року 

13724,09 13724,09 
 

 

21 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Ліцею 

міжнародних 
відносин 

ім.В.Стуса 
Львівської МР 

ТОВ «Альянс 
Маркет» 

Рахунок на оплату 
№М0673Р-00-

0009674 від 6 липня 
2022 р. 

Платіжне Доручення 
№835 від «06» липня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна №М0673Р-00-

0009674 від «08» липня 2022 р.; 

Акт безоплатного приймання-

передачі майна від «08» липня 

2022 р. 

20803,50 20803,50 

22 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Львівського 

професійно-
технічного 

училища 

ТОВ 
«Епіцентр К» 

Рахунок 

№Счт/29009979372 

від 29.09.2022 

Платіжне Доручення 
№950 від «29» вересня 

2022 р.; 
Платіжне Доручення 

№7 від «29» вересня 
2022 р. 

Видаткова накладна 

№29005192514 від 11.10.2022.; 

Акт безоплатного прийому-

передачі від 11 жовтня 2022 року 

14947,00 14947,00 

23 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають у 
прихистку «Все 

буде добре» (БФ 
«Твоя опора») 

ТОВ 
«Епіцентр К» 

Рахунок 

№29010172755 від 

17.10.2022 

Платіжне Доручення 
№988 від «18» жовтня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна 

№29005904066 від 29.10.2022; 

Акт здачі-прийняття робіт 

№29005904066 від 29.10.2022; 

Акт безоплатного прийому-
передачі від 29 жовтня 2022 року 

15719,50 15719,50 

24 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають у 

прихистку від БФ 
«Місто Добра» 

ТОВ 

«Розетка.УА» 
Рахунок на оплату 
№ СФ-00334935 від 

30 серпня 2022 р. 

Платіжне Доручення 

№908 від «31» серпня 
2022 р. 

 

Видаткова накладна №334935 від 9 
вересня 2022 року; 

Акт безоплатного прийому-

передачі від 9 вересня 2022 року 

15279,00 15279,00 



25 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Чернівецького 

центру соціально-
психологічної 

реабілітації 

ТОВ 
«Епіцентр К» 

Рахунок 

№Счт/29010139370 

від 14.10.2022 

Платіжне Доручення 
№993 від «19» жовтня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна 

№29005318699 від 26.10.2022; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 26 жовтня 2022 року. 

15596,00 15596,00 

26 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Луцького 

ліцею №28 

ФОП 
Бабійчук 

Тетяна 
Володимирівн

а 

 
 Рахунок на оплату 

№156427 від 3 

серпня 2022 р.  

Платіжне Доручення 
№875 від «03» серпня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна №70115 від 1 

вересня 2022 року; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від «01» вересня 2022 

року. 

14900,00 14900,00 

27 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі дитячого 
садочку №43 м. 

Олександрія 
(Кіровоградська 

обл.) 

ТОВ 

«Епіцентр К» 
Рахунок 

№Счт/29009786709 

від 13.09.2022 

Платіжне Доручення 

№926 від «13» вересня 
2022 р. 

 

Видаткова накладна 

№29004983907 від 15.09.2022.; 

Акт здачі-прийняття робіт 

№№29004983907 від 15.09.2022; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 20 вересня 2022 року 

10747,00 10747,00 

28 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі дитячого 
садочку №43 м. 

Олександрія 
(Кіровоградська 

обл.) 

ФОП 

Горбенко 
Олена 

Русланівна 

Рахунок №12 від 16 

вересня 2022 року 

Платіжне Доручення 

№932 від «16» вересня 
2022 р. 

 

Видаткова накладна №4588 від 20 

вересня 2022 року; 

Акт безоплатного приймання-
передачі від 20 вересня 2022 року 

4000,00 4000,00 

29 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Рівненського 

обласного центру 
комплексної 

реабілітації у 
с.Олександрія 

ФОП Кропова 
Ольга 

Василівна 

Рахунок №326 від 

28 вересня 2022 

року 

Платіжне Доручення 
№956 від «29» вересня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна №22 від 29 

вересня 2022 року; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 3 жовтня 2022 року 

15000,00 15000,00 

30 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Вінницького 

обласного центру 
соціально-

психологічної 
реабілітації дітей 

та молоді з 

функціональними 
обмеженнями 

«Обрій» 

ТОВ «ФТД-
Ритейл» 

Рахунок-фактура 
№ОФТ-0059-

7333058 від 27 
вересня 2022 року 

Платіжне Доручення 
№955 від «27» вересня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна №ОФТ-0059-

56326511 від 30 вересня 2022 року; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 11 жовтня 2022 року 

14999,00 14999,00 



31 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Дитячого 

оздоровчого центру 
«Перлина 

Придніпров’я» (м. 
Дніпро) 

ФОП 
Чистиков 

О.П. 

Рахунок-фактура 

№22092601 від 26 

вересня 2022 року 

Платіжне Доручення 
№954 від «26» вересня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна №22092601 

від 26 вересня 2022 року; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 30 вересня 2022 року 

15450,00 15450,00 

32 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі санаторію 
«Горинь» в смт 

Степань 
(Рівненська обл.) 

АТ 

«Укрпошта» 
Рівненська 

дирекція 

Рахунок-фактура 

№1 від 14.09.2022. 

Платіжне Доручення 

№928 від «14» вересня 
2022 р. 

 

Видаткова накладна №123647 від 

15.09.2022 року; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 15 вересня 2022 року 

19866,00 19866,00 

33 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі дитячого 

санаторно-
оздоровчого 

комплексу «Країна 
мрій» (Рівненська 

обл.) 

ТОВ «АТБ-
Маркет» 

Рахунок №7537 від 
17.10.2022 

Платіжне Доручення 
№986 від «17» жовтня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна №7538 від 

18.10.2022; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 18 жовтня 2022 року 

19994,80 19994,80 

34 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Орининської 

гімназія 
(Хмельницька обл.) 

НК «Рітейл» Рахунок на оплату 
№CIR000087789 від 

13.10.2022 

Платіжне Доручення 
№973 від «13» жовтня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна 
№CIR000087789/продукти від 

13.10.2022; 

Акт безоплатного приймання-

передачі майна від 13 жовтня 2022 

р. 

14822,93 14822,93 

35 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі Маріївського 
ліцею 

(Кіровоградська 
обл.) 

ТОВ 

«Епіцентр К» 
Рахунок 
№Счт/29010043667 

від 05.10.2022 

Платіжне Доручення 

№962 від «05» жовтня 
2022 р. 

 

Видаткова накладна 
№29005216600 від 14.10.2022.; 

Акт здачі-прийняття робіт 

№29005216600 від 14.10.2022.; 

Акт безоплатного приймання-

передачі майна від 18 жовтня 2022 

р. 

8688,00 8688,00 

36 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Маріївського 

ліцею 
(Кіровоградська 

обл.) 

Кіровоградськ
а дирекція АТ 

«Укрпошта» 

Рахунок-фактура 
№3235 від «6» 

жовтня 2022 року 

Платіжне Доручення 
№964 від «7» жовтня 

2022 р. 
 

Накладна №2 від 18.10.2022.; 

Акт безоплатного приймання-

передачі майна від 18 жовтня 2022 

р. 

6852,00 1765,16 



37 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають у 
прихистках ГО 

«Елеос-Україна» 

ТОВ 
«Епіцентр К» 

Рахунок 

№29010162548 від 

16.10.2022 

Платіжне Доручення 
№987 від «17» жовтня 

2022 р. 
 

Видаткова накладна 

№29005317775 від 26.10.2022; 

Акт здачі-прийняття робіт 

№29005317775 від 26.10.2022; 
Акт безоплатного прийому-передачі 

від 26 жовтня 2022 року 

24813,75 24813,75 

   Разом:    505086,84 500000,00 
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