
договIр м ,r.9
про медичне обслуговування IIаселеIIIIя з IIадання третицноi

(ви соlсосп ецiал iзова Hoi) м ед и ч ноi допомоги методом тра нспланта цiТ
органiв r,а iнпrих аllа,гомiчних матерiалiв

м. Киiв

MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраТllи в особi заступцика MiнicTpa
охороIIи здоров'я Уlсраillи €МЦЯ Пе,гра Володимировича, що дiс на пiдставi
ГIо.шолсенлtя про Мirriстерс,гво охорони здоров'я Украirrи, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2015 року )Ф 267 (в

редакцiI постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 24 сiчня 2020 р. jФ 90),
наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 23 червня 2021 року Jф 1259
<Про надання права пiдпису договорiв, первинних документiв та супровiдноi
документацiТ до них) (далi -- Замовник), з однiсi сторони, та комуImльIIе
IIеl(омерцiйше шiдприсмство <<Itиiвсt,lсий цент,р трансплаIIтацii lсiсткового
мозку)> викоIIавчого органу Киiвськоi MicbKoI ради (Киiвськоi MicbKoT
державноТ адмiпiстрацii) в особi в.о. директора Щiви Свiтлани Апатолiiвни,
яка дiс на пiдставi Статуту, затвердженого Розпорядя(енням виконавчого органу
КиТвськоi мiсъкоi ради (КиiвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрацii) 31 сiчня 202а

року М 20б, та }Iаказу .Щепартаменту охороIIи здоров'я ВОКМР (КМДА) вiд
31,012020 Nч 191/к <Про покладання виконання обов'язкiв директора
комунального некомерцiйного пiдприемства <Киiвський центр трансплантацii
кiсткового мозку) виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (КиiЪськоi мiсъкоi
державноi адмiнiстрацiТ)>, (далi Виконавець), з iншоi сторони (разом
Сторони), на виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05 вересня
2018 року Nл 707 <Щеякi пита}Iня реалiзацii пiлотт-lого проекту щодо змiни
механiзму фiьiансового забезпечення оперативIIого лiкування з трансплантацii
органiв та iнrших анатомiчних матерiалiв> (зi змiнами) (далi - Пiлотний проект),
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 18 грудня 2019 року
Ns 1083 <Про затвердження перелiку послуг та тарифiв на послуги з наданнrI
третинноi (високоспецiаlriзованоi) медичноi допомоги методом трансплантацiТ
оргаrriв та iншrих анатомiчних мtrгерiалiв, якi надаrоться учасниками пiлотного
проекту щодо змiни механiзму фiнансовоlю забезгlечення оперативного
лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв> (зi
змirrами), уклали цей,Щоговiр про таке:

I. Предмет /{оговору

l. Зr,iдriо з 1IиIч{ /{oгollopoM l}икоttаl}еt{ь IIJIя реа"rli:заlliТ I1iзтотlrого проеItту
зобов'.ltзусться з/iiйснIоват,и за рахунок копrтiв держаtsIrого бIодлtету медиLIrIе
обс"ltуговуваItЕlя населеIIIIя шIлrlхом надаI{I{я послуг з третинноТ
(висоt<осttецiаrriзоваrrоТ) меди.tгtоТ /{опомоги методом трансплантацii органiв та
ilIIttих анагомi.ttlих маIтерiалiв (itалi * tIосJlуги з медичного обслуговува}II{я
lIiiсеJlеIIIIяl) вiдrlовi/lтlо llo llо2lагку l .

2. Замовittак з2lii.lсtllос оItJI.uгу IlосJIуг за N,Iе/]иLItIе обслуговуваFII,Iя
}IаселеI{ня, I{а/lаних Виконавцем вiдгтовiдтrо до пуl{кту 1 цього роздiлу, згiдно з



'Гарr.т(lами на послуги з IIадаIIIIя ,гре,гиIiноТ (високоспсrцiа,rtiзованоТ) медичноТ

догIомоги методом трансплаrrтацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв, якi
надаються учасниками пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового
забезпечення оперативного лiкування з трансплантацii органiв Та iнШИХ
анатомiчних матерiалiв, затвердженими постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 18 грудня 2019 року Ng 108З, в ме}ках бюдrкетного призначення за
бtоllхсетноlо IIрограI\4оIо КПКВК 2З01550 <Реалiзаrдiя пirrоr,l{ого проекту шdодо

зп,tittрt плехаttiзму фirлансовокr забезпечеtлttя операгивIIого лiкування з

траI{сплантацiТ органiв r:a iншrих atraToMi.IHиx матерiалiв>.
3. Пацiент набувае прав на отримання послуг з медичного обслуговування

населення, згiдно з цим.Щоговором, з моменту пiдтвердження наявностi у нього
медичних показань для застосування трансплантацii, встановлених консилiумом
лiкарiв вiдповiдного закладу охорони здоров'я, в якому BiH перебувае на
лiкуванlri.

4. I-Iадання послуги з медичного обслуговування I]аселення згiдно з
пуцктом 1 роздiлу I цього Щоговору може здiйснrова^гися iз залученням iнших
закладiв охорони здоров'я таlабо органiзацiй до здiйснення лабораторноi
дi агtlо сти ки,,IранспортуваIj I,Iя.

[I. Обсяг медичlIого обслуговуваIIllrl r,а яtсiст,ь медичllоi допомоги

1. Виконавець повинен надати послуги з медичного обслуговування
насеJIенIIя згiдllо з пунктом 1 роздiлу I цього Щоговору в повному обсязi
BillгtoBi/irlo до медиLIних стаI{лар,гiв надlання такоТ дцоltомоги та нормативно-
I]paBoI]14x aK,r,iB, якi peIIaMeIll,ylol]b порrIлоl( наданIIя медl.tчноТ допомоги
в i2llr о l;iдr {ого lrиilу у заl(JI а/{ах oxopol I и здlоlэоtз' яr YKpaTrl и.

III. Сума договору та умови оплати

1. Загалr,tiа сума за IIим f,оговором скла/дас 1 ВбЗ ()00,00 грн (один
пцi.ltьйоtt вiсiмсо,г l_шiсrдесяt,г три ,гисяt.li гривеI]ь, 00 Korr.).

2. Огtлата за цим /{оговором злiйсrttоеться ЗамовrIиком вiдповiдrrо до
f{олатку 1 до цього Щоговору за бtодrкетноtо програмою КПКВК 2301550
<Реалiзацiя пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення
оператI4вI{ого лiкуванлtя з траI{сплаrrтацii оргаrtiв та iнших анатомiчних
магерiалirз>>.

З. Оltлага за IIим /[oгoBopoM з2liйсtttосться Замовником шляхом
I]ej]epaxyвa}Hнrl IIопере/lttьоТ оплаги у розмliрi 100 вilцсо,гl<iв суми BapTocTi послуг
з меlIиtIного обслугоI]ування насеJIеI{ня на строк не бiльше 12 мiсяцiв.

4. У випадку використання Rиконавцем пiд час надання послуги з
медlичIlого обс.тtуговуваrlня насеJIе}I}Iя за цим f{оговором лiкарських засобiв,
закугIJIсIIих за рахунок ttоtп,гitз, гlере2lбачених MiHicтepcTBoM охорони здоров'я
УкраТrIи у держаRlIому бlод>tсетi /UIrI викоlIаIII,Iя програм т,а здiйсrlеIItIrI

цеtt,l,ралi:зоваIlих заходiв з охороIIи здоров'я (да"lri - лiкарськi засоби), загалr,на
сума за цим f{оговором зменшусться rlа BapTicTb вiдповiдtлих лiкарських засобiв.
Виконавець зазначае iнформацiю щодо використаних лiкарських засобiв та ik
BapTocTi в aKTi про IIалаIIнrI послуг з медиLIIiого обслуговування населення
(/{олаток 2).



5. Викоtlавець не мае права вимагати вiд пацiентiв незаконну винагороду в

буль_якiй формi, яка с попередньою чи наступною умовою для отримання
пацiентами медичних послуц що надаються згiдно з цим rЩоговором, i повинен
здiйснrовати контроль за тим, щоб працiвниtси Виконавця та закладiв охорони
здоров'я, якi залученi до виконання цього Щоговору, не вимагали вiд пацiентiв
таку винагороду. Порушення таких вимог е пiдстаI]ою для притягнення до
вiдповiдальностi Виконавця у порядки передбаченому цим Щоговором.

6. Виконавець не пiзнiше 25 чис.па звiтного мiсяця надае Замовнику акт
про надання послуг з медичного обслуговування населення (.Щодаток 2) у двох
примiрrlиках Ila суму IIаданих послуг.

IY. Права та обов'язки Замовllика

1 . Замовник зобов'язуеться:
1) протягом тижня з дня укладання цього ,Щоговору розмiстити на

в подальшомусвоему офiцiйному веб-сайтi iнформацirо про його укладення та
розмiщувати iнформацiю про реалiзацiю Пiлотного проекту;

2) наlцаI]ати I}икоtлавцtо irrфорп,rацirо, rrеобхiлrtу для медичного
обс-ltуго вуван Itя шаселенлIrI ;

3) забезпе.Iи,ги фirrансування послуг з медичного обс;rуговування
населе}IнrI за цим Щоговором у I]cTaIIoBлeIIoMy законодавством порядку.

2, Замовгtик мас право:
1) вимагати сRосLIасIIого ,га в поRIIому обсяrзi нада}Iня послуц якi

lIеlэс:71ба.tеrli l[одагком l цьоr,о /_{oI,oBopy;
2) коI,IтролIоваги дотриманI,Iя Викоllавцем умов lIоговору;
3) зменшIувати обсяг надання послуг та загальну BapTicTb цього

/{оговору заJIежно вiл фактичttого обсягу наданих послуг. У такому разi
Стороttи зобов'язацi вtлести вiдповiдlri змitrи до цьоI,о l]оговору, а Виконавець -
поl]ерIIути I,{еви](ор]4стаtti ]{оIII,1,и tIротягом 5 робочих ztHiB з дати внесенIlя
lli7iгlorзi7lt-tl,tx змtiti ло I{LoI,o l{оговору;

4) вчиIIя,ги irrшi /IiT, передбачеrri законодавством, для органiзацii
н аданI,Irl медично го обс.ltуго вуваIIня населення.

V. Права та обов'язки ВикоIIавIlrI

1 . Виtсоttавець зобов'язусться :

1) забезпечити налання лослуг з медичIlого обслуговування населення
медич}Iими працiвниками, якi MaIoTb вiдповiдну спецiальну ocBiry i
вiдповiдаIоть €диним квалiфiкацiйним вимогам;

2) мати лiцензiIо на провадження господарськоi дiяльtлостi з медичноi
практики та iншli лiцензiТ, документи i дозволи rIеобхiднi для надання послуг з
м еl\иIl 1-Iого обслуговуваrIIIя населення ;

3) забезпечувати дотриманIIя вимог ст:андартiв та нормативно-
правових aKTiB, якi дilоть }Ia територii УкраТни i регулюють надання медичноТ
допомоги;

4) протягом тижшя з дI{я укладання цього frоговору розмiстити у
досl]упIIих дJIя пацiсt,t,гitз мiсtlях ресстрагурi, приймальному вiддiленrri,



примiiценнях дJIя очiкуваFIIIя, IIа веб-сай,гi тоIцо irrформацiю щодо укладення
цього f{oloBopy, перелirt посJIуг з медиLIлtого обслуговування насеЛення, ЩО

на/lаIоl,ься за Ilим f[оговором, порялоI( i умови Тх IIа/lаНI{я (ОбОВ'яЗКОВО

irrсРоlэмува,ги, пlо цi IIосJ]уги опJIаLIуIо,I,ься за рахуIIок ltоштiв ДеРЖаВ}IОГО

бrол>tсету i надаються без додатковоТ плаги пацiсн,га);
5) обробляти данi, що стосуIоться здоров'я i обслуговування пацiентiв

вiдповiдlIо до законодавства, забезпе.tити захист персоI{альних даних пацiснтiв
вiдповiдrlо ло Закоrrу УrtраТни <I1po захист персональних даних);

6) пере/1 наrlцаIIIIrtм rIосJтуг з N/Iедичного обсlIуговування населення
з'яlсуtltтги, LIи N4ac паrliсttr,пр.rво rla оl,римаlIIIrl послугвillповiдr-Iо до Щодатку 1 за
йоt,о локументами та IIаправленIIям;

1) забезпечити безоплатнiсть для пацiента послуг з медичного
обслуговуваI{Irя IIаселеIIIIя, в обсязi не MetrrпoMy tti>tt визI{ачено цим Щоговором;

8) до 10 LIисJIа кожIIого мiсяця, наступного за звiтним, оприлюднIовати
ilrфорплаrlitо tta свосму офirцiйлIому веб-сай,гi lrpo tlадаlti посJIуги з медичного
обс.lrу t,o lзуI]ан I IrI насеJIе I t I Iя у з I leo соб"ll el IoMy ви гляl21i ;

9) rrцомiся.ttlо lto 25 числа звi,гного мiсяця надавати Замовнику акт про
наланнrI послуг з медиLIного обслуговування населення;

10) не гтiзтtiitlе IIаступIIого дI,Iя пiс.тtя виIlикtlеtlня або з'ясуванttя
обставиrt письмоl]о iнформувати ЗамовI]I{ка про припи[Iення або змiни умов
llitteltзiT Ira проваllжеI{Ilя I,ocпollapcbKoT дiяt.llьtlосr,i з меllичttоТ гIрактики;

l t) нс Ilередаваги своТ права i обов'язки за 11им /{оl,оRором будь-якiй
трстiй cTopoHi;

12) повернути I{еl]икористанi коIlIти IIа рахунок Замовника у випадках,
виз}IачеIIих зl,i2дtlо з IIим /dоговором.

2, I]икоrrавеIdь мае право:
l) звеIJ,гагисrI /(о Запцовtlиt(а /{JIrI вирiпlеtlttlt lIеобхi7дltих питаIIь щодо

забезllе.tеltlIя 1]иl(оtIаIIIIя llього f{оговору;
необхiдноiо дJIя

для органiзацii

2) звертатися до Замовника за
медичного обслуговування населення;

iнформацiсю,

3) вLIиIIяIти irrrлi дiТ, передбачеrti законолавством,
наlцаI{ rIя м еди чн ol,o обслуго l}yвaн EI;I насеJIе I{ пя.

VI. Вiдшовiда"тIt tlicTl cTopitl, llорядок BиpirtletlIIя cllopiB
1. У випадку невиконання чи неналежного виконаннlI передбачених цим

несутъ вiдповiдальнiстъ згiдно iз,Щоговором обов'язкiв Сторони
з аконодавством Украiни.

2. ВикоrrавеIць IIесе вi/Iгrовiдальнiстт, за свосчаснiсть, повI{оту та якiсть
IIallalllirI пocJryr, з мс/lиLIIlоi,о обслуl,овуваI-IлIя IIаселенlш праrдiвrrиками
[Зиtсоltавttя згiдriо iз закоttолавством УкраТrrи.

3. У разi встановлення фа*rу неякiсно Виконавцем3. У раз1 встановлення факту неякlсно наданих tJиконавцем послуц
Виконавець зобов'язаний протягом 5 робочих днiв повернути кошти за неякiсно
Ha/Ialti rlослуги :] медиLIIIого обслуговуванI{я насеJIеIIня на рахунок Замовника.

4. У разi вс,ганоI]JIеI]ня фаrсту, tllo праIдiвtlики IJикоIIавIIя або заtсладу
oxol)olII.{ здцоров'я, якi за"llучеtti /1о надаIl[rя посJIуг в рамках цього Щоговору,
вим.tl,аJIи вiдt гIаtliсtt,га lIезакоIIну виIIагоро/(у в буль-якiй формi за медичнi



послуги, що повиннi бути наданi пацiентам згiдно з цим ,.Щоговором, Замовник
повинен надiслати вiдповiдну iнформацiю до правоохоронних органiв.

5. Спори MirK сторонами розв'язуtоться у визI{аченому законодавством
порядку.

VII. Строк дii та iHцri умови Щоговору

l . I]ей lJoгoBip гlабирас чиttrtостi з

ло 3l I,руI1IIя 202| року або 21о I]oвIloгo

цим /{оговором.

дати його пiдписання Сторонами i дiе
виконання Сторонами зобов'язань за

1)

2) Сторонами

2. Сторони можуть припинити дiю цього ,Щоговору достроково:
за взаемноIо письмовою згодою;

у разi невиконання або неналежного виконання
обов'язкiв, встановлених цим.Щоговором.

З. Замовник мае право на розiрвання цього .Щоговору в односторонньому
порядку у разi:

1) якщо Виконавецъ не виконус зобов'язання вiдповiдно до цього
Щоговору. У такому разi Виконавець протягом п'яти днiв з моменту розiрвання
цього ,.Щоговору зобов'язаний повернути невикористанi кошти на pa>(yнoк
Замовника;

2) набрання законноТ сили вироком суду про притягнення працiвника
Виконавця або працiвника закладу охорони здоров'я, який залучений до
надання послуг в рамках цього Щоговору, до кримiнальноi вiдповiдальностi за
порушення права на безоплатну медичну допомогу, або у разi наявностi iнших
достатнiх пiдотав вважати, що таке порушення мало мiсце.

4, У випадку залучення iнших закладiв охорони здоров'я таlабо
органiзацiй до здiйснення лабораторноi дiагIrостики, транспортування
вiдносини мiж Виконавцем та залученими закладами охорони здоров'я таlабо
органiзацiями регулюються в межах чинного законодавства.

5. Вiдносини CTopiH, не врегульованi цим Щоговором, вирiшуються у
порядку, встановленому законодавством Украi'ни.

VIII. Прикilлцевi положенIIя

1. Yci змiни до цього .Щоговору оформлlоються Щодатковими угодами до
цъого Щоговору. Щодатковi угоди е невiд'емними частинами цього ,Щоговору i
набуваlоть чинностi пiсля ik пiдписання Сторонами цього.Щоговору.

2. Усе листування MiTc Сторонами здiйсrrrоеться украТнською Moвoro. Yci
повiдомлення та iншi документи ввая(аIоться дiйсними i представленими в
належному порядку, якщо пред'являються особисто з пiдтвердженням
отримання або надсилаються рекомендованим листом, по електроннiй поштi з
пiдтверд>ttенням отримання.

3. У разi змiни реквiзитiв, CTopolta повiломляс Сторону протягом З

робочих дrriв.
4. Ifей Щоговiр скrrадений в двох екземгIлярах, по одцому для

Сторони, що MaIoTb однакову Iоридичну силу.



IX. Долатки /Io /{оговору

1. Невiд'смноIо частиI{оIо цього fiоговору с:

Щодаток 1 - Кошторис на послуги з надання третинноТ
(висоltоспецiалiзованоi) меди.lноi допомоги методом траrlсшлаrrтацiТ органiв та
ilttttих анагомi.t}lих матерiалiв (фаrсгичIrо ttаланi послуги);

/{олаток 2 Акт rlpo IIадаII}Iя IIосJIуг з медичного обслуговуваFIня
населе}Iня.

Х. Реквiзити та пiдписи CTopilr
зАмовник

MiH icTe p.rTJoxH о н и здо ров' я

YKpaiha, 0160 1, м. Киiво
вул. фушевського,7
еДРПОУ: 00012925
IBAN:
U л2482011 20з4з 1 000 1 1 000000 1 99
в ЩКСУ м. КиiЪ
Засryпник MiHicTpa охорони здоров'я

ВИКОНАВЕЦЬ
КомуltалыIе некомерчiйне пiдприемство

<<КиiЪсr,кий центр траIIсплантацii кiсткового мозп
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

YKpaiHa, 03 1 1 5, м. КиiЪ,
Проспект Перемоги, 119
СДРПОУ: 306З0В31
МФо: З05299
IBAN: UA023 052990000026005040 1 05 52 1

в Ат кБ "привАтБАнк"
В. О. Щиректора
ЦIВА Свiтлана АнатолiIвнаУкраiЪи

мирович

(пiдпис)

W#



Додаток 1

до ,Щоговору
обслуговування
третиttноi (висоttоспеIliалiзованоi)

лопомоги методом тратtсплантацiТ
iItшtих аtlатомi.t1.Iих матсрiалiв

Itошторис

]ф'19 {*ll..r*ro

"йffi-"о з

медичне
надання

медичноi
органiв та

IIа послуги з IIаданIIя третиIIшоТ (високоспецiалiзоваlrоi) медичноi допомоги
MeTo/IoM трансплантацii оргаIIiв,I,a iH ш их а натомiч II их матерiалiв

(фактично надаlri послуги)

Nъ
lllll

IIаймеrrуваtIIIя tIосJIуги

Тариф за
надацу

медичцу
IIослугу, грII.

Кiльк
icTb Сума

1.

TKaHpIHHe типування
I1отенцiЙного
дlсl гrсlра|lо гrорафе цип i снта
( визл ta.ler-rllя [-II-А-геtti tз ]\,Iетодом

пJIр)

lB бз0 100 1 863 000,00

1 863 000,00

зАмовник
MiHicTpa охорони

одимирович

в.
цI

ВИКОНАВЕЦЬ
О. Щиректора

Анатолiiвна

ь,=\

&А



[одаток 2

до [оговору 3'1п|lЭСцll.,, }EIpo
обслуговуuurr*r" *rБ.ЕЙ" з

третинноi (високоспецiалiзованоi)
допомоги методом трансплантацiт
iнших анатомiчних матерiалiв

Акт Nb _
про надання послуг з медичного обслуговуваIlня населення

(назва насеJIеного пункry)

MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни в особi заступIIика MiHicTpa
охорони здоров'я Украiпи €МЦЯ Петра Володимировича, що дiс на пiдставi
Полоrкення про MiHicTepcTBo охорони здоровlя Украiни, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 20t5 року Nч 267 (в

редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 24 сiчня 2020 р. Nч 90),
наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 23 червня 2021 року Ns 1259
пПро надання права пiдпису договорiв, первинних документiв та супровiдноi
документацii до них)) (далi - Замовник), з однiсi сторони, та КомуIIальне
цекомерцiйне пiдприемство <<Киiвський цеlIтр траIlсплаltтацii кiсткового
мозку>> виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державllоi адмiнiстрацii), в особi В. о. .щиректора щiви свiтлани
АrlатолiТвtlи, який дiе на пiдставi Статуту, затвердженого Розпорядя(енням
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвсъкоI MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) 31 сiчня 2020 року jф 20б, та наказу .Щепартаменry охорони
здоров'я ВОКМР (КМДА) вiд 31.01.2020 J\b 191/к <Про цокладання виконання
обов'язкiв директора комунального некомерцiйного пiдприемства <<Киiвський

центр трансплантацii кiсткового мозку) виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi

ради (КиТвськоi MicbKoi державноI адмiнiстрацiТ)> (далi - Виконавець), з iншоi
сторони (разом - Сторони), на виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 05 вересня 2018 року Ns 707 <Щеякi питання реалiзацii пiлотного проекту
щодо змiitи механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування з
трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв> (далi - Пiлотний
проект), вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 18 грудня
2019 року Jф 1083 <Про затвердження перелiку послуг та тарифiв на послуги з
наlIання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноI допомоги методом
трансплантацiТ органiв та iнших анагомiчних матерiалiв, якi надаються
учасниками пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення
оперативного лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних
матерiалiв>, пункту 4 роздiлу III .Щоговору J\b про медичне
обс"llуговуваIIIlя I{аселеIIня склали цей Акт про наступI{е:

медичне
надання

медичноi
органlв та

20 р.

Nь НайменуваtIня
послYги

Код
за

Itод
за

Тариф,
за яким

Itiлькiсть
цослYп

BapTicTb
послYц

l. I3иконавеllь у 202t року надав Замовнику TaKi послуги:



зl
п

мкх
10

ACIII IIаласться
послуга,

грн.

шт,. грн.

1.

2. \
J _:-*<==

4.

2. Виконавцем пiд час надання послуги з медичного обслуговування
населення за .Щоговором Jф_ було використано лiкарськi засоби,
закупленi за рахунок коштiв, передбачених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я
Украiни у дер}кавному бтоджетi для виконання програм та здiйснення
централiзованих заходiв з охорони здоров'я:

NЬ з/п НайменуваIIня лiкарських
засобiв

BapTicTb кiлькiстъ

-:=--
4--

- на грн.

(сушlа пропиоом)

з. оплатi по грн.Акту Jф_*_ __ тriдлягас загальна сума'r'--

(cpla прописом)

4. Послуги вiдrrовiдають встановленим у .Щоговорi вимогам.

ВИКОНАВЕЦЬ
В. О. ,Щиректора

-,,; 
" 
_;iT' =У *3Ам ов I{и к

)]_Ёt.:-=*-a_f Nл n п,--,л__ л

одимирович
itgaHa АнатолiТвна

ffi

l( ,

:l

Ё-.


