
Повне ім'я

Професіонали сфери  

охорони здоров'я 

(ПОЗ): місто основної 

практики  Організації 

сфери охорони 

здоров'я (ООЗ): місто 

реєстрації

Країна основної 

практики

Юридична адреса 

основного місця 

діяльності         

(Ст. 14.3)

Ідентифікаційний код 

країни 

ФАКУЛЬТАТИВНО

(Пп. 14.1.1) (Ст.  14.3) (Ст. 14.3) (Ст.  14.3) 

Спонсорські угоди з 

ООЗ або третіми 

особами, залученими 

ООЗ для проведення 

Заходу

Реєстраційні внески Проїзд та проживання 

Платежі за надання 

послуг і 

консультування   

Витрати, повязані з 

договорами надання 

послуг та консультування, 

в тому числі витрати на 

проїзд і проживання, що 

узгоджені в договорі

ПОЗ 1  -  - 

ПОЗ 2  -  - 

і т.д.  -  - 

 -  - 4 395 307,35 1 776 855, 01
Загальна сума   (на 

користь ПОЗ)

 -  - 
236 106 кількість

факультативно

 -  - 100 100 %  - 

Благодійна 

організація 

"Благодійний фонд 

"За безпечну 

медицину"

Київ, Україна Україна
вул. Володимирська 

45, оф. 101, Київ, 
35647551 816 646,55

Громадська 

організація "Центр зі 

сприяння в 

поширенні 

соціальних програм 

в галузі охорони 

здоров'я "Рівне 

право на життя" 

Харків, Україна Україна
вул. Пушкінська 7, 

Харків 
36625151 304 558,85

Міжнародний 

благодійний фонд 

сприяння розвитку 

медичної та 

фармацевтичної 

науки і освіти 

"Ланцет"

Київ, Україна Україна
Крутий узвіз 6/2, 

Київ 
38105672 7 441 044,41

ВСЕУКРАЇНСЬКА 

ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

"АСОЦІАЦІЯ 

ДИТЯЧИХ 

ЕНДОКРИНОЛОГІВ 

УКРАЇНИ"

Київ, Україна Україна
вул. Рейтарська 37, 

Київ 
33834832 270 000,00

 

БЛАГОДІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

БЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД ДІТИ З 

ГЕМОФІЛІЄЮ

Київ, Україна Україна

04114, м.Київ, вул. 

Дубровицька, буд. 

28

 

39942620
781 081,00

ВГО  Асоціація 

допомоги інвалідам 

та пацієнтам з  

хронічними 

лімфопроліфератив

ними  

Київ, Україна Україна
02115, м.Київ, вул. 

Тампере, буд. 11-А

 

34585385
75 800,00

ВГО "Всеукраїнська 

асоціація допомоги 

хворим на 

муковісцидоз"

Київ, Україна Україна

 

04053, м.Київ, вул. 

Артема, буд. 1/5, 

приміщення 

ЧАСТИНА № 501

 

37147182
55 000,00

Громадська 

організація 

"Українське 

лікарське 

товариство у Львові"

Львів, Україна Україна

79010, місто Львів, 

вул. Кармелюка, 

буд. 3

 

20819587
26 160,00

ДУ "Інститут 

патології крові та 

трансфузійної 

медицини 

Національної 

академії медичних 

наук Уккраїни"

Львів, Україна Україна

 

79044, м. Львів,  

ВУЛИЦЯ 

ГЕНЕРАЛА 

ЧУПРИНКИ, буд. 45

 

02012088
198 674,40

Львівський 

обласний Фонд 

розвитку гематології

Львів, Україна Україна

 

79044, м. Львів, 

Франківський 

район, ВУЛИЦЯ 

ГЕНЕРАЛА 

ЧУПРИНКИ, буд. 45

 

20850723
55 000,00

Громадська 

організація інвалідів 

"Всеукраїнське 

товариство 

гемофілії"

Київ, Україна Україна

 

04112, м.Київ, вул. 

Ризька, буд. 1

 

34431725
70 000,00

Громадська спілка 

"Орфанні 

захворювання 

України"

Київ, Україна Україна

 

02099, м.Київ, 

Русанівський 

бульвар, буд. 7

 

39341591
25 000,00

Благодійна 

організація 

"Благодійний фонд 

"Закарпатське 

товариство 

онкологів"

Ужгород, Україна Україна
вул. Грибоєдова, 

буд. 20

 

39798679
36 750,00

Благодійна 

організація 

"Сучасне село та 

місто"

Умань, Україна Україна
вул. Садова, буд. 

7/12, офіс 5
38695058 420 000,00

Благодійна 

організація 

"Благодійний фонд 

розвитку інновацій 

медицини "Рімон"

Київ, Україна Україна

проспект 

Червонозоряний 4Г, 

кв. 22, Київ 

39581683 3 438 249,78

15
Загальна сума   (на 

користь ООЗ)

Загальна сума   (на 

користь ООЗ)

Загальна сума   (на 

користь ООЗ)

Загальна сума   (на 

користь ООЗ)

Загальна сума   (на 

користь ООЗ)
факультативно

кількість кількість кількість кількість кількість кількість
факультативно

% % % % % %  - 

16 154 538,00Переказ цінностей у зв'язку з проведенням досліджень і розробок, як це визначено у Пункті 14.3.6

Кількість отримувачів, інформація про яких розкривається на загальній основі  - Пп.14.3.4

ЗАГАЛЬНА      

СУМА        

(факультативно)

ІНШЕ, НЕ ВКАЗАНЕ ВИЩЕ - якщо інформація не може бути розкрита на індивідульній основі через причини правового характеру

Кількість отримувачів, інформація про яких розкривається на загальній основі -  Пп.14.3.4 

 Р ОЗКРИТТЯ  НА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ОСНОВІ - один рядок для окремого ПОЗ ( тобто, всі передачі цінноcтей, що здійснювалися на користь кожного ПОЗ протягом року, будуть сумуватися: деталізація повинна бути доступною кожному отримувачу або органам державної влади 

виключно при необхідності)

ІНШЕ, НЕ ВКАЗАНЕ ВИЩЕ -  якщо інформація не може бути розкрита на індивідульній основі через причини правового характеру

            Платежі за надання послуг і                                 

консультування                                      (Пп. 14.3.2 

і 14.3.3)   
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 %  від загальної кількості отримувачів  - Пп. 14.3.4

ЗАГАЛЬНЕ РОЗКРИТТЯ 

РОЗКРИТТЯ  НА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ОСНОВІ-- один рядок для окремої ООЗ (тобто всі передачі цінностей, що здійснювалися на користь окремої  ООЗ  протягом календарного року, будуть сумуватися: деталізація повинна бути доступною кожному отримувачу або органам 

державної влади виключно при необхідності)

 % від загальної кількості отримувачів, -  Пп. 14.3.4

Загальна сума, що відноситься до передачі цінностей наданих на користь таких отримувачів (ООЗ)  -  

Пп. 14.3.4

Загальна сума, що відноситься до передачі цінностей наданих на користь таких отримувачів (ПОЗ) - 

Пп. 14.3.4

ДОДАТОК 3 - ШАБЛОН
Дата публікації: 26.06.2019

Пожертви і гранти, що 

здійснюються  на 

користь ООЗ   (Пп.  

14.3.3) 

Покриття витрат, пов’язаних із проведенням Заходів     (Пп. 14.3.3) 


