
Додаток до листа

від 20.03.2018 № 061-3416

КНП “Міська поліклініка №10”

№ пп

1 ДУ "ХОЛЦМОЗУ" 2,08

2,08 2,08

2

ТОВ "Дельта Медікел" 17,56 17,56 17,56
3 Дуна К.В. 3,69 Меблі 3,69 Меблі 3,69
4 Федчишина І.Л. 0,24 Меблі 0,24 Меблі 0,24
5 Гончарук О.В. 0,80 Шафа, стіл 0,80 Шафа, стіл 0,80
6 Лихо Н.М. 2,00 Мікрохвильова піч 2,00 Мікрохвильова піч 2,00
7 Бабенко С.О. 0,92 Меблі 0,92 Меблі 0,92

8
Кравченко В.А. 3,50 3,50 3,50

9
Безсонова О.В. 3,00 3,00 3,00

10 Давиденко В.І. 2,00 Шафа, стіл 2,00 Шафа, стіл 2,00

11

Лихочас І.О. 3,00 3,00 3,00

ВСЬОГО по закладу 0,00 38,79 38,79 0,00 38,79

Головний лікар Т.П. Лисенко

Головний бухгалтер Н.М. Лихо

                                                                            ІНФОРМАЦІЯ                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                             
про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб                                                                                      КНП 
“Міська поліклініка № 10” за Грудень 2020 року 

Найменування юридичної 
особи (або позначення 

фізичної особи)

Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони 
здоров'я від фізичних та юридичних осіб

Всього отримано 
благодійних 

пожертв, тис. грн.

Використання закладом охорони здоров'я благодійних пожертв, отриманих у 
грошовій (товари і послуг) формі

Залишок 
невикористаних 

грошових коштів, 
товарів та послуг 
на кінець звітного 
періоду, тис. грн.

В грошовій формі, 
тис. грн.

В  натуральній 
формі (товари і 
послуги), тис. 

грн.

Перелік товарів і послуг 
в натуральній формі 

(канцтовари, 
господарські товари, 

будівельні товари, 
медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали, продукти 
харчування, м"який 

інвентар, основні засоби 
та інші)

Напрямки використання 
у грошовій формі (стаття 

витрат)

Сума, тис. грн.

Перелік використаних товарів 
та послуг у натуральній формі  

(канцтовари, господарські 
товари, будівельні товари, 

медикаменти та 
перев'язувальні матеріали, 

продукти харчування, м"який 
інвентар, основні засоби та 

інші)

Сума, тис. грн.

Комплекти для забору та 
транспортування 
біологічних зразків

Комплекти для забору та 
транспортування біологічних 
зразків

Щипці для 
верхньощелепних і 
лобових пазух, вигин 
110, з вертикальним 
розкриттям губок

Щипці для верхньощелепних і 
лобових пазух, вигин 110, з 
вертикальним розкриттям 
губок

Мийки, 
ролети,жалюзі,вогнегасн
ики, тумби

Мийки, 
ролети,жалюзі,вогнегасники, 
тумби

Крісло офісне, жалюзі 
віконні, шафи

Крісло офісне, жалюзі віконні, 
шафи

Апарат ультразвуковий 
для зняття зубних 
відкладень (без 
наконечника та насадки)

Апарат ультразвуковий для 
зняття зубних відкладень (без 
наконечника та насадки)

(підпис)           (ініціали і прізвище) 

(підпис)           (ініціали і прізвище) 


	грудень

