
благодійна допомога

отримана КНП «Вінницька міська клінічна лікарня № З» 

ЗА ТРАВЕНЬ 2019 РОКУ

>ІН

В КНП «ВМКЛ № 3» надійшла благодійна допомога у вигляді товарно- 
матеріальних цінностей в сумі 5757,61 грн.(П'ять тисяч сімсот 
п'ятдесят сім грн.61 коп.)

Придбано за рахунок благодійних внесків Сума (грн.)

1 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 5234,61

2 Медикаменти та перев’язувальні матеріали -

3 Продукти харчування 523,00

4 Оплата послуг(крім комунальних)
0

5 Інші виплати “

6 Придбання предметів довгострокового 
використання

Надійшло коштами -  81651 грн. 68коп.(  Вісімдесят одна тисяча 
шістсот п'ятдесят одна грн.68 коп.)

Адміністрація лікарні щиро дякує усім благодійникам за надану 
допомогу,за розуміння та підтримку!

Нашій лікарні потрібна саме Ваша допомога- 
фінансова,матеріальна,просто добре слово.

За дорученням колективу та пацієнтів.

Головний лікар Шуткевич Н.Г.
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Б Л А ГО Д ІЙ Н А  Д О П О М О ГА

отримана КНП «Вінницька міська клінічна лікарня № З» 

ЗА КВІТЕНЬ 2019 РОКУ

В КНП «ВМКЛ № 3» надійшла благодійна допомога у вигляді товарно- 
матеріальних цінностей в сумі 20468,03 грн.(Двадцять тисяч чотириста 
шістдесят вісім грн.ОЗ коп.]

Придбано за рахунок благодійних внесків Сума (грн.)

1 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 4132,00

2 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 15951,03

3 Продукти харчування 385,00

4 Оплата послуг(крім комунальних) “

5 Видатки на відрядження -

6 Інші виплати

7 Придбання предметів довгострокового 
використання

Надійшло коштами -  74727 грн. 14коп.( Сімдесят чотири тисячі сімсот 

двадцять сім грн.14 коп.)

Адміністрація лікарні щиро дякує усім благодійникам за надану 
допомогу,за розуміння та підтримку!

Нашій лікарні потрібна саме Ваша допомога- 
фінансова,матеріальна,просто добре слово.

За дорученням колективу та цацщнтів

Головний лікар ЇІІуткевич Н.Г.



Б Л А ГО Д ІЙ Н А  Д О П О М О ГА

отримана КНП «Вінницька міська клінічна лікарня № З»

ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2019 РОКУ

В КНП «ВМКЛ № 3» надійшла благодійна допомога у вигляді товарно- 
матеріальних цінностей в сумі 6289,92 грн.(Шість тисяч двісті 
вісімдесят дев'ять грн.92 коп.)

Придбано за рахунок благодійних внесків Сума (грн.)

1 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 6049,92

2 Медикаменти та перев'язувальні матеріали -

3 Продукти харчування 240,00

4 Оплата послуг(крім комунальних) -

5 Видатки на відрядження -

6 Інші виплати -

7 Придбання предметів довгострокового 
використання

____________________1
Надійшло коштами - 120181 грн. 96коп.( Сто двадцять тисяч сто 
вісімдесят одна грн.96 коп.)

Адміністрація лікарні щиро дякує усім благодійникам за надану 
допомогу,за розуміння та підтримку!

Нашій лікарні потрібна саме Ваша допомога- 
фінансова,матеріальна,просто добре слово.

За дорученням колективу та пацієнтів

1

Головний лікар Шуткевич Н.Г.



Б Л А ГО Д ІЙ Н А  Д О П О М О ГА

отримана КНП «Вінницька міська клінічна лікарня № З» 

ЗА ЛЮТИЙ 2019 РОКУ

В КНП «ВМКЛ № 3» надійшла благодійна допомога у вигляді товарно- 
матеріальних цінностей в сумі 39384,47 грн.(Тридцять дев'ять тисяч 
триста вісімдесят чотири грн.47 коп.)

Придбано за рахунок благодійних внесків Сума (грн.)

1 Предмети,матеріали обладнання та інвентар 13623,00

2 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 10358,67

3 Продукти харчування -

4 Оплата послуг(крім комунальних) 4939,80

5 Видатки на відрядження -

6 Інші виплати

7 Придбання предметів довгострокового 
використання

10463,00

Надійшло коштами -  97710 грн. 41коп.( Дев'яносто сім тисяч сімсот 
десять грн.41 коп.)

Адміністрація лікарні щиро дякує усім благодійникам за надану 
допомогу.за розуміння та підтримку!

Нашій лікарні потрібна саме Ваша допомога- 
фінансова,матеріальна,просто добре слово.

За дорученням колективу та пацієнтів

Головний лікар Шуткевич Н.Г.
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Б Л А ГО Д ІЙ Н А  Д О П О М О ГА

отримана КНП «Вінницька міська клінічна лікарня № З» 

ЗА СІЧЕНЬ 2019 РОКУ

В КНП «ВМКЛ № 3» надійшла благодійна допомога у вигляді товарно- 
матеріальних цінностей в сумі 19841,25 грн.(Дев'ятнадцять тисяч 
вісімсот сорок одна грн.25 коп.)

Придбано за рахунок благодійних внесків Сума (грн.)

1 Предмети матеріали,обладнання та інвентар 17970,00

2 Медикаменти та перев'язувальні матеріали -

3 Продукти харчування 1871,25

4 Оплата послуг(крім комунальних) -

5 Видатки на відрядження -

6 Інші виплати "

7 Придбання предметів довгострокового 
використання

Надійшло коштами -  85143 грн. 38коп.( Вісімдесят п'ять тисяч сто 
сорок три грн.38 коп.)

Адміністрація лікарні щиро дякує усім благодійникам за надану 
допомогу,за розуміння та підтримку!

Нашій лікарні потрібна саме Ваша допомога- 
фінансова,матеріальна,просто добре слово.

За дорученням колективу та пацієнтів

Головний лікар Шуткевич Н.Г.

І


