
Договір  № 114 від «26»  серпня 2020 р. 

Додаткова Угода  № 114.142  від  «13» вересня 2022 р.      

Проєкт: «Пережити зиму – допомога переміщеним українцям»          

 

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 «19» вересня 2022 року 500000,00 (п’ятсот тисяч) гривень 00 коп. на виконання проекту «Пережити зиму – допомога переміщеним українцям». 
 

№ 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.) 

     2022 р.    

1 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 

базі Чернівецького 
обласного центру 

соціально-
психологічної 

допомоги 

ТОВ «Епіцентр К» Рахунок 

№29010357999 від 

02.11.2022 

Платіжне 
Доручення №71 від 

02/11/2022 р. 

Видаткова накладна №29005992437 від 
08.11 2022 року; 

Акт безоплатного приймання-передачі 

від «08» листопада 2022 року 
 

19495,00 19495,00 

2 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі Полтавського 
обласного еколого-

натуралістичного 
центру 

ФОП Радченко 

М.І. 
Рахунок №301 від 

«3» листопада 2022 
р. 

Платіжне 

Доручення №75 від 
03/11/2022 р. 

Видаткова накладна №301 від «3» 

листопада 2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 

від «8» листопада 2022 року 

25000,00 25000,00 

3 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 

базі прихистку ГО 
«Елеос» 

 

ТОВ «Епіцентр К» Рахунок 

№29010417982 від 

07.11.2022 

Платіжне 
Доручення №86 від 

10/11/2022 р. 

Видаткова накладна № 29006013573 

від 10.11.2022; 

Акт здачі - прийняття робіт № 

29006013573 від 10.11.2022; 
Акт безоплатного приймання-передачі 
від «21» листопада 2022 року  

 

746,00 746,00 

4 --//-- ТОВ «Епіцентр К» Рахунок 

29010417978 від 

07.11.2022 

Платіжне 

Доручення №87 від 
10/11/2022 р. 

Видаткова накладна 29006026530 від 

12.11.2022; 

Акт здачі - прийняття робіт № 
29006026530 від 12.11.2022; 
Акт безоплатного приймання-передачі 
від «21» листопада 2022 року  

 

746,00 746,00 



5 --//-- ТОВ «Епіцентр К» Рахунок 

29010417943 від 

07.11.2022 

Платіжне 
Доручення №83 від 

08/11/2022 р. 

Видаткова накладна №29006102922 

від 21.11.2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 
від «21» листопада 2022 року  

 

21181,80 21181,80 

6 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 

базі Львівський 

центр 
моделювання 

ТОВ «Епіцентр К» Рахунок 

29010429394 від 

08.11.2022 

Платіжне 
Доручення №85 від 

09/11/2022 р. 

Видаткова накладна 29006124753 від 

24.11.2022; 
Акт безоплатного приймання-передачі 

від 30 листопада 2022 р. 

 

20537,40 20537,40 

7 --//-- ФОП Тузова 
Лариса 

Миколаївна 

Рахунок №13 від 09 

листопада 2022 р. 

Платіжне 
Доручення №84 від 

09/11/2022 р. 

Видаткова накладна №13 від 10 

листопада 2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 

від 30 листопада 2022 р. 

 

12744,00 12744,00 

8 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі Чернівецького 

училища №3 

ТОВ «Епіцентр К» Рахунок 

29010528392 від 

17.11.2022 

Платіжне 

Доручення №92 від 
18/11/2022 р. 

Видаткова накладна 29006210893 від 

02.12.2022; 
Акт безоплатного приймання-передачі 

майна від 4 листопада 2022 р. 

34289,00 34289,00 

9 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі санаторію 
«Горинь» 

ТОВ «Епіцентр К» Рахунок 
29010539253 від 

18.11.2022 

Платіжне 

Доручення №94 від 
18/11/2022 р. 

Видаткова накладна №29006078802 
від 18.11.2022 р.; 

Акт здачі-прийняття робіт 

№29006078802 від 18.11.2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 
майна від 22 листопада 2022 р. 

5689,00 5689,00 

10 --//-- ТОВ «Епіцентр К» Рахунок 

29010536267 від 

18.11.2022 

Платіжне 
Доручення №93 від 

18/11/2022 р. 

Видаткова накладна №29006114451 

від 22.11.2022 р.; 

Акт здачі-прийняття робіт 

№29006114451 від 22.11.2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 
майна від 22 листопада 2022 р. 

22450,00 22450,00 

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

що проживають у 
прихистку «Все 

буде добре» 

ФОП Білан Руслан 
Миколайович 

Рахунок на оплату 

«ДСТ-2022-0028367 

від 21/11/2022 

Платіжне 
Доручення №97 від 

22/11/2022 р. 

Видаткова накладна № ДСТ-2022-

0028367 від 22-11-2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 
майна від «22» листопада 2022 р. 

20021,97 20021,97 

12 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі  центру 
«Родина»  

ФОП 

Джуринський О.А. 
Рахунок-фактура 

№23/11 від «23» 

листопада 2022 р. 

Платіжне 

Доручення №99 від 
24/11/2022 р. 

Акт здачі-прийняття робіт №11/12 

від 10.12.2022 р. 

18525,00 18525,00 

13 --//-- ТОВ «Епіцентр К» Рахунок 

29010620240 від 

24.11.2022 

Платіжна 

інструкція №103 
від 29/11/2022 р. 

Видаткова накладна №29006310656 

від 12.12.2022 року; 
Акт прийому-передачі від 12 грудня 
2022 року 

15476,28 15476,28 



14 --//-- Гуманітарна 
допомога для ВПО, 

що проживають на 
базі Січового 

колегіуму 

ТОВ «ОФІС 
КОМФОРТ» 

Рахунок фактура № 

З-16415 від 24 

листопада 2022 р. 

Платіжне 
Доручення №101 

від 25/11/2022 р. 

Видаткова накладна № З-16415 від 

14 грудня 2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 
майна від 14 грудня 2022 р. 

34720,80 34720,80 

15 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі Львівського 

професійно-
технічного 

училища 

ТОВ «Епіцентр К» Рахунок 

29010695897 від 

29.11.2022 

Платіжна 

інструкція №104 
від 29/11/2022 р. 

Видаткова накладна №29006255635 

від 07.12.2022 р.; 

Акт здачі-прийняття робіт 

№29006255635 від 07.12.2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 

майна від «7» грудня 2022 р 

28647,00 28647,00 

16 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають у 

прихитску від БФ 
«Світло надії» 

ТОВ «РОЗЕТКА. 

УА» 
Рахунок на оплату 
№ СФ-00564306 від 

15 грудня 2022 р. 

Платіжна 

інструкція №118 
від 15/12/2022 р. 

Видаткова накладна №564306 від 22 
грудня 2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 

майна від «22» грудня 2022 р 

10486,00 10486,00 

17 --//-- ТОВ «РОЗЕТКА. 
УА» 

Рахунок на оплату 

№ СФ-00531104 від 

01 грудня 2022 р. 

Платіжна 
інструкція №110 

від 01/12/2022 р. 

Видаткова накладна №531104 від 06 

грудня 2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 
майна від «9» грудня 2022 р 

10375,00 10375,00 

18 --//-- ТОВ «РОЗЕТКА. 
УА» 

Рахунок на оплату 

№ СФ-00527757 від 

30 листопада 2022 

р. 

Платіжна 
інструкція №109 

від 01/12/2022 р. 

Видаткова накладна №527757 від 08 

грудня 2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 

майна від «9» грудня 2022 р 

9566,00 9566,00 

19 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі 
Вишнівецького 

ліцею 

ФОП Шеремета 
Іванна 

Володимирівна 

Рахунок-фактура № 
105 від 01.12.2022 р. 

Платіжна 

інструкція №111 
від 02/12/2022 р. 

Видаткова накладна №63/22 від 
13.12.2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 

майна від «9» грудня 2022 р 

24867,00 24867,00 

20 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі центру 
«Обрій» 

ТОВ «ФТД-

РИТЕЙЛ» 

Рахунок-фактура № 

ОФТ-0059-7402489 

від 07 грудня 2022 

р. 

Платіжна 

інструкція №115 
від 07/12/2022 р. 

Видаткова накладна № ОФТ-0059-

57154498 від 09 грудня 2022 р. 
Акт безоплатного приймання-передачі 

майна від «9» грудня 2022 р. 

29951,80 29951,80 

21 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають на 

базі ліцею 
«Орієнтир» 

ТОВ «МЕТРО 

КЕШ ЕНД КЕРІ 

Україна» 

Рахунок на оплату 

товарів 

№1814580907 від 15 

грудня 2022 р. 

Платіжна 

інструкція №117 
від 15/12/2022 р. 

Товарна накладна №1811036 від 26 

грудня 2022 р.; 

Товарна накладна №1811044 від 26 

грудня 2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 
майна від «26» грудня 2022 р. 

30000,00 30000,00 



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

що проживають на 
базі прихистку «Я 

допоможу» 

ТОВ «ДАСТОР-

УЖГОРОД» 

Рахунок-фактура № 

СФ-0001184 від 19 

грудня 2022 р. 

Платіжна 
інструкція №992 

від «21» грудня 
2022 р. 

Видаткова накладна №1006337 від 

19.12.2022 р.; 

Видаткова накладна №1007100 від 

22.12.2022 р.; 

Видаткова накладна №1008805 від 

30.12.2022 р.; 

Видаткова накладна №1006610 від 

20.12.2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 

майна від «30» грудня 2022 р. 

35000,00 35000,00 

     РАЗОМ 2022р:  430515,05 430515,05 

     2023 р. 
 

   

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

що проживають на 
базі оздоровчого 

комплексу 
«Ровесник» 

ТОВ «ЕПІЦЕНТР 

К» 

Рахунок 

№29011212301 від 

29.12.2022 

Платіжна 
інструкція №1005 

від «29» грудня 
2022 р. 

Видаткова накладна №29005038134 

від 13.01.2023 р.; 

Видаткова накладна №29005037985 

від 13.01.2023 р.; 

Видаткова накладна №29005048566 

від 15.01.2023 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 

майна від «15 » січня 2023 р. 

14889,00 14889,00 

24 --//-- Гуманітарна 

допомога для ВПО, 
що проживають у 

прихистку від ГО 
«Турбота в дії» 

ТОВ «ЕПІЦЕНТР 

К» 

Рахунок 

№29011198199 від 
28.12.2022 

Платіжна 

інструкція №1003 
від «29» грудня 

2022 р. 

Видаткова накладна №29000009212 

від 04.01.2023; 
Акт здачі-прийняття робіт 

№29000009212 від 04.01.2023; 
Акт безоплатного приймання-передачі 
від «4» січня 2023 року 

22998,00 22998,00 

25 --//-- ФОП Корабльова 

Світлана 

Павлівна 

Рахунок-фактура 

№757344337 від 

21.12.2022 року 

Платіжна 

інструкція №1004 
від «29» грудня 

2022 р. 

Видаткова накладна № ФОП-74812 

від 30 грудня 2022 р.; 
Акт безоплатного приймання-передачі 
від «4» січня 2023 року 

3298,00 3298,00 

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

що проживають на 
базі центру 

«Обрій» 

ТОВ «ЕПІЦЕНТР 

К» 

Рахунок 

№29011183903 від 

27.12.2022 

Платіжна 
інструкція №1000 

від «28» грудня 
2022 р. 

Видаткова накладна №29004982851 

від 06.01.2023 року; 
Акт безоплатного приймання-передачі 
майна від «6» січня 2023 р. 

29166,30 28299,95 

     РАЗОМ 2023р:  70351,3 69484,95 

     Разом:  500866,35 500000,00 

Витрачено: 

Усі перераховані кошти витрачено за призначенням. 

 

Керівник організації  ___________________ /   Хаджиоглов  В.Л.  / ( +380504111192)  

Головний бухгалтер _____________________ /    Бєляєва Т.В.   /  ( +380509764114)   

Менеджер проекту ___________________ /    Грановська В.М.   / ( +380936914524)   



                               

Печатка організації                                      “01” березня 2023 р. 

 

 

 

Від  БО МБФ "УББ" звіт отримав __________________( ______________________ )   «____»__________  2023 р. 

Від  БО МБФ "УББ"  звіт перевірив __________________( ______________________ )   «____»__________  2023 р. 

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


