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АКТ 

приймання-передачі благодійної допомоги 
 

м. Київ                                     01.03.2019 р. 

  БІЛОЗЕРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 18 

ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  (далі - Бенефіціар) в особі 

директора Філонової Ірини Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони з однієї сторони, і 

Громадська організація “Центр інноваційної освіти “ПРО.СВІТ” (далі – Благодійник-1) в 

особі голови організації Боровець Л.К., яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, і  

Благодійна організація “Благодійний Фонд ”ГОФ” (далі – Благодійник-2)  в особі 

генерального директора Пєтушкової О.Д., яка діє на підставі Статуту, з третьої сторони, разом 

іменовані надалі – “Сторони”, а окремо – “Сторона”, а разом Благодійник-1 і Благодійник-2 іменовані 

надалі – “Благодійники”,  в цілях реалізації статутних, благодійних цілей (п. 2.1., 2.2. статуту ГО 

“Центр інноваційної освіти “ПРО.СВІТ”; п. 2.1., 2.2. статуту БО “Благодійний Фонд ”ГОФ”),  не маючи 

на меті одержання прибутку,  

з урахуванням Договору про запуск інноваційного проекту (благодійної програми) в сфері освіти 

від “04” вересня  2018 р. № 2018-0904, укладеного між ГО “Центр інноваційної освіти “ПРО.СВІТ”, БО 

“Благодійний Фонд ”ГОФ” та Ініціатором даного проекту, 

з урахуванням Договору про благодійну діяльність в сфері спільної реалізації освітніх 

благодійних програм (інноваційних проектів) № 1-082018-БД від “20” липня 2018 р., укладеного між  

ГО “Центр інноваційної освіти “ПРО.СВІТ” і БО “Благодійний Фонд ”ГОФ”, та реалізації проекту 

“GoF: зустрічі на Сході” згідно угоди NAT 028, який здійснюється за підтримки Проекту “Зміцнення 

громадської довіри” (UCBI II), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) 

та у цілях забезпечення досягнення мети функціонування платформи GoFundEd, 

з метою здійснення благодійної програми (інноваційного проекту в сфері освіти)  під назвою 

“WOWrecords”, на виконання Договору про благодійну діяльність і надання благодійної допомоги 

№  2018-0905  від «05» вересня 2018 р. (надалі – Договір), склали цей Акт про наступне:                

  

1. Благодійник-2 передав, а Бенефіціар отримав у власність на безповоротній та безоплатній 

основі благодійну допомогу (надалі - благодійна допомога), а саме:  

№ Благодійна допомога 
Кількість, 

в шт. 

Вартість, 

в грн. 

1 Радіовузол 1 30000,00 

2 Нетканий фотофон, поліпропілен (вініл) фон 3 х 6 (м) - 

зелений 

1 1180,00 

3 Мобільна установка - кріплення фону - держатель фону 

"фото ворота" - розмір 2,4 м х 3 м 

1 2090,00 

4 Набір постійного студійного освітлення Arsenal SLH-

003-2, 2х85w, 850 Вт, 5500К 

1 2009,00 

5 Фотоапарат NIKON D5300 AF-P 18-55 VR Black 

(VBA370K007) 

1 16129,00 

6 Штатив для фотоапарату D-LEX LXFT-4530 1 371,00 

Загальна вартість 51779,00 



(п'ятдесят одна тисяча 

сімсот  сімдесят дев”ять 

гривень 00 коп.) 

 

Передано: майно (речі) в кількості 5 шт. на загальну суму  51779,00 (п'ятдесят одна тисяча сімсот  

сімдесят дев”ять гривень 00 коп.) 
2. Бенефіціар прийняв благодійну допомогу з метою її використання виключно за цільовим 

призначенням, передбаченим Договором. 

3. Сторони не мають одна до одної жодних претензій щодо стану та/або вартості (суми) 

благодійної допомоги. 

4. Шляхом підписання цього Акту Сторони вважають, що Договір є повністю виконаним 

Сторонами належним чином, а усі зобов’язання Сторін за цим договором вважаються припиненими, 

крім тих умов, що передбачені у п. 5.5. договору.   

5. Сторони не мають одна до одної жодних претензій з приводу виконання Договору. 

 

 

Благодійна допомогу передав :   __________________________________________________ 
                                                                              ПІБ, дата, підпис уповноваженого представника Благодійника-2 

 

 

 

Благодійна допомогу одержав:   __________________________________________________ 
                                                                              ПІБ, дата, підпис уповноваженого представника Бенефіціара 

 
 

 

 

Координацію приймання-передачі  

благодійної допомоги здійснив:   __________________________________________________ 
                                                                              ПІБ, дата, підпис уповноваженого представника Благодійника-1 

 


