
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ/ FINANCIAL REPORT
Фонду громади Житомира про надходження та витрату коштів

на підтримку і захист  Житомирської ТГ

у валюті

еквівалент в гривні

6 385 766,78

6 385 766,78

Гривні (UAH)

у валюті

еквівалент в гривні

121 171,78

4 019 312,65

Євро (EUR)

у валюті

еквівалент в гривні

18 946,63

554 281,77

Долари (USD) Польські
злоті

у валюті

еквівалент в гривні

300,00

2 188,80

(PLZ)

Всього надходжень: 10 992 983,66 грн

Надходження / Earnings 
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Бронежилети (метал, тканина та ін. матеріал для виготовлення плитоносок)/
Body armors (metal, fabric, etc. material for the manufacture of body armors)

Тепловізор, прилади нічного бачення та приціли
Thermal imager, night vision devices and sights

Господарські та ін. товари, в т.ч. матеріали для облаштування пунктів
пропуску (блок-постів), для постраждалих об'єктів внаслідок обстрілів та ін.
Household and the other goods, incl. materials for the arrangement of
checkpoints (checkpoints), for damaged buildings, etc.

Генератори, акумулятори, мастило
Generators, accumulators, etc.

Ліки, аптечки
Medicines, first aid kits

Електронна техніка для військових (комп'ютерна техніка, пауербанки,
відеокамери, квадрокоптери та ін.)
Electronic equipment for the military (computer equipment, power banks,
video cameras, quadcopters, etc.)

Інструменти, запчастини та послуги ремонту для військової техніки
Tools, spare parts and repair services for military equipment

Послуги перевезення, пальне
Transportation services, fuel

Рекламна кампанія, в т.ч. - розміщення на білбордах і сітілайтах
Advertising campaign, including - placement on billboards and city lights

Адміністративні послуги (комісія банку, заправка картриджу)
Administrative services (bank commission, cartridge refilling)

1 542 952,15

1 375 960,83

833 265,60

784 477,71

769 608,12

219 639,98

90 066,00

87 702,48

4 328,00

27 975,00

грн

Загальні витрати: 5 735 975,87 грн

Zhytomyr Community Fund provides the financial report on support and defense of 
the Zhytomyr Territorial Hromanda

25.02-31.03.2022 р.

Збір коштів триваєwww.facebook.com/ZhytomyrCommunityFund

www.fondgromady.org.ua/

Facebook:

Сайт: 

Дата звіту: 01.04.2022 р.
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