
Щодатlсова угода J\Ъ 1

до договору Nэ 91 вИ22.01,2021 про меличпе обслуговування населення з надання
r,реr,инноi (високоспецiалiзованоi) медичноiдопомоги методом трансплантацii органiв та

iнпrих анатомiчних матерiалiв

м. КиiЪ n ,,А u щлдллJ 2022р.

MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни в особi засryпника MiHicTpa охорони
здоров'я Украiни €МЦЯ Петра Володимировича, tцо дiе на пiдставi Положення про
MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраiЪи, затвердженогQ постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 25 березня 2015 року Ns 267 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
24 сiчня 2020 р. Nо 90), наказу Мiнiс,герства охорони здоровОя Украiни вiд 18 сiчня 2022 року
J\Ъ 99 <Про надання права пiдпису 'договорiв, первинних документiв "fa супровiдноi
докуIчrентацii до нип (далi - Заlrловник), з однiеi сторони, та комунальне некомерцiЙне
пiдприемство <<Киiвський центр трансплантацii кiсткового мозку)> виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачir) в особi в.о. директора
Боднi Анатолiя Олександровича, який дiе на пiдставi Стаryту, затвердженого
РозпоряджеЕням виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиIвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрачii) 28 грудня202l року No 2753, листа,Щепартаменту охорони здоров'я виконавчого
органу КиiЪськоi MicbKoT ради (КМДА) вiд 30.06.2022 р. Nч061-4186/09 та нака:}у комунального
lлекомерцiйного пiдприемства <КиТвський центр трансппантацii кiсткового мозку) виконавчого
органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiл 08.07.2022 р.
М116-в про щорiчну вiдпустку Щiви С.А., (далi * Виконавець), з iншоi сторони (разом -
Сторони), з урахуванням постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 5 вересня 2018 року JФ 707
кЩеякi пLIтанIIя реалiзацii шiлотного проокту Iцодо змiни мехаrriзму фiнансового забозпечення
отlеративного лiкування з трансплантацii органiв та irrших анатомiчних матерiалiв> (зi змiнами)
та тарифiв на послуги з надання третинrrоi (вшсокоспецiа-тtiзованоi) медичноi допомоги методом
траЕсплантацii органiв та iнцих анагомiчних матерiалiв, якi надаються учасникtlп,lи пiлотного
проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування з
трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв, затверджених постановою Кабiнеry
Мiнiс,грiв Украiни вiд 18 грудня 2019 року Ns 1083 (зi змiнаrrли), укла.гrи цlо.Щодаткову угоду Nэ 1

до договору Nч 91 вiд22.07.2021 про N{едичне обспуговування населення з надання третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноТ допомогII методом трансплантацii органiв та iнших
анатомiчних матерiалiв (далi -.Щоговiр) про наступне:

1. У пунктi 1 роздiлу III .Щоговору цифри та слова <З 699 311,55 грн (три мiльйони
шiстсот дев'яносто девОять тисяч триста одинадцять гривень, 55 коп.)> замiнити цифрами та
с.ловами кЗ 69З 07З,78 грн (три плiльйони шiстсот дев'яносто три тисячi сiмдесят три гривнi,
78 коп.)>.

2, Додаток 1 ,Щоговору виIсласти у новiй релакцii, що дода€ться.
3. I]я .Щодаткова угоl{а скJIадеI{а в двох екземплярtlх, по одному для кожноi Сторони,

шIо мають однакову юридичну силу.
4. У зв'язку з внесенням змiн до,Щоговору жодназi CTopiH }Ie мае претензiй до iнrцоi

Сторони по.Щоговору.
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Додаток 1

до Договору про медичне обсrryговуваIIня населення з

}Iадання третинноi (високоспецiа.пiзованоi) медичноi
допомогII методом трансплантацii органiв та iнших
анатомiчних матерiалiв Ns 91 вiд22.0'7.202|
(у редакцii додатковоi угоди вiдДддддл&_ДОJСд,М 1)

кошторис
на послуги з надання третинноi (високоспецiалiзовашоi) медичноi допомоги

методом трансплаштацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

зАмовник ВИКОНАВЕЦЬ
MiHicTepcTBo охорони здOровlя

Украiни

ль
п/п

Найменування шослуги
Тариф за

надану медичну
послуryr грн

Кiлькi
сть

Сума, грн

1.

Ачтrэlttlгiчirа трансплантаrцiя
1-ei\,1o гiоетиtl1-1tlх ст0I]бурових lcl iтин з

дOt{O pcbкplM eTaIIoi\,{
757 767,4| J 227з з02,23

2,
lIостцlансплантацiйний сулровiд
lra,r{ic:HT,a з 180-го до З60-го дня ] 68 448,з 1 5 84224]t,55

а
Тканингrе типування пoTeпrlipiHoгo
.ltcl ш rrра/доrrора/рецtлп iецта
(вlлзначеriIля НLА-гетliв лtетодошr tIЛР)

]8 (l30 31 577 530,00

з 69з 0,7з,78

Заступ охорони здоров'я
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