
АКТ№ 7/1/08 

приймання-передачі благодійної (безповоротної) цільової матеріальної допомоги 

 

м. Кам'янець-Подільський                                 "08" серпня 2013 року 

 

Благодійна організація «Благодійний фонд «МіСт імені Михайла Савенка» (код 

38427691) (яка внесена до реєстру неприбуткових організацій згідно рішення Кам’янець-

Подільської ОДПІ №41 від 31.01.2013 р. зознакою неприбутковості 0011) в особі Президента 

благодійного фонду Ісаєнка Сергія Миколайовича, що діє на підставі Статуту та відповідно 

до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-

VI, передає, а 

Комунальний заклад освіти Хмельницької обласної ради "Кам’янець-Подільська ЗОШ-

інтернат І-ІІ ступенів №2"(надалі–школа-інтернат) в особі директора школи–інтернату 

Козлової Олени Володимирівни, паспорт серії НА № 995293, виданий Кам'янець-Подільським 

МВ УМВСУ в Хмельницькій області, що проживає за адресою: м. Кам'янець-Подільський, вул. 

Уральська, 34, кв.10 та представляє орган на підставі наказу управління освіти і науки ХОДА від 

18.11.2009 № 85-к та рішення сесії облради від 18.11.2009 №8-24/2008, і матеріально-

відповідальна особа школи-інтернату Ткачук Ганна Вікторівна, заступник директора школи-

інтернату з АГЧ, приймає благодійну (безповоротну) цільову матеріальну допомогу – 

матеріальні цінності згідно з цим описом: 
№ 

п/п 
Номенклатура 

 

Одиниця 

виміру 
Кількість,

шт. 
Ціна,  
грн.  

Сума, грн.  
(не є об’єктом оподаткування 

ПДВ зг. п. 197.1.15ст. 197 

ПКУ) 
1 Ліжко двоярусне шт. 22 2250,00 49500,00 

2 
Основа під матрац із ДСП 

(1900 х 800 мм) 
шт. 44 140,00 6160,00 

Всього: 66  55660,00 

1.Якісні характеристики: усі матеріальні цінності нові, ліжка - металеві, покриті фарбою, 

основа під матрац із ДСП відповідних розмірів.  

2.Кількість одиниць – 66 (шістдесят  шість) одиниць. 

3.Загальна вартістьблагодійної(безповоротної) матеріальної допомоги, згідно вищезазначеного 

опису, становить 55660,00 грн. (П’ятдесят п’ять тисяч шістсот шістдесят гривень 00 

копійок). Без ПДВ. 

4.Благодійна (безповоротна) цільова матеріальна допомога, вказана у п.1 цього Акту, має 

відповідне маркування, передбачене пп.197.1.15 Податкового Кодексу України, передається з 

метою покращення матеріальної бази школи-інтернату для постійного використання виключно у 

межах території школи-інтернату за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець - Подільський, 

вул. Лесі Українки,71. 

5. Цей Акт складено українською мовою у двох автентичних примірниках (по одному екземпляру 

для кожної зі сторін). 

6.Час передачі благодійної (безповоротної) цільової матеріальної допомоги -19 год.30хв. 8 серпня 

2013 року. 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/5073-17

