
договIр ль t$n
про медичне обслуговування населення з надання третинноi

(високоспецiалiзова ноi) медичноi допомоги м етодом трансплантацii
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

м. Киiв

MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни в особi заступника MiHicTpa
охорони здоров'я Украiпи €МЦЯ Петра Володимировича, що дiе на пiдставi
Положення про MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни, з€lтвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня 2015 року JФ 267 (в
редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд24 сiчня 2020 р. J\Ъ 90), наказу
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiд 20 жовтня 2021 року J\b 2280 <Про
надання права пiдпису договорiв, первинних документiв та
документацii до них) (далi - Замовник), з однiеi сторони, та
некомерцiйне пiдприсмство <<Киiвський центр трансплантацii кiсткового
мозку> виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацii) в особi в.о. директора Щiви Свiтлани Анатолiiвни
яка дiе на пiдставi Статуту, затвердженого Розпорядженням виконавчою органу
Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) 31 сiчня 2020

року J\Ъ 206, та наказу !епартаменту охорони здоров'я ВОКМР (КМДА) вiд
31.01.2020 Jф 191/к <Про покладаннrI виконаннrI обов'язкiв директора
комунального некомерцiйного пiдприемства <<Киiвський центр трансплантацii
кiсткового мозку) виконавчого органу КиТвськоi MiobKoi ради (КиiЪськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацiT)>, (далi Виконавець), з iншоi сторони (разом
Сторони), на виконанIuI постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 05 вересня
2018 року Jф 707 <<Щеякi питання реалiзацii пiлотного проекту щодо змiни
механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування з трансплантацii
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв> (зi змiнами) (далi - Пiлотний проект),
вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 18 грулня 2019 року
J\Ъ 1083 <Про затвердження перелiку послуг та тарифiв на послуги з надання
третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги методом трансплантацiТ
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв, якi надаються }часниками пiлотною
проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення оперативного
лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв> (.i
змiнами), уклали цей Договiр про таке:

I. Предмет Щоговору

1. Згiдно з цим Щоговором Виконавець для реалiзацii Пiлотного проекту
зобов'язуеться здiйснювати за рахунок коштiв державного бюджету медичне
обслуговування населення шляхом надання послуг з третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги методом трансплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв (далi - послуги з медичного обслуговування
населення) вiдповiдно до ,Щодатку 1.

2. Замовник здiйснюе оплату послуг за медичне обслуговування населення,
наданих Виконавцем вiдповiдно до пункту 1 цього роздiлу, згiдно з

супровiдноI
комунальне
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Тарифами на посJý/ги з надання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi
допомоги методом трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв, якi
надаються r{асниками пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового
забезпеченшI оперативного лiкування з трансппантацii органiв та iнших
анатомiчних матерiалiв, затвердженими постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 18 грудня 2019 року J\b 1083, в межах бюджетного призначення за бюджетною
програмою КПКВК 2301550 <Реалiзацiя пiлотного проекту щодо змiни
механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування з трансплантацii
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>.

3. Пацiент нафвае 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
лir<уваннi.

4, Надання послуги з медичнок) обслуговування населення згiдно з
пунктом 1 роздiлу I цього Щоговору може здiйснювыlися iз зал1..rенням iнших
закладiв охорони здоров'я таlабо органiзацiй до здiйснення лабораторноi
дiагно стики, транспортування.

II. Обсяг медичного обслуговування та якiсть медичноi допомоги

1. Виконавець повинен надати послуги з медичного обслуговування
населення згiдно з пунктом 1 роздiлу I цього Щоговору в повному обсязi
вiдповiдно до медичних стандартiв надання такоi допомоги та нормативно-
правових aKTiB, якi регJIаменryють порядок надання медичноi допомоги
вiдповiдною виду у закладах охорони здоров'я УкраiЪи.

III. Сума договору та умови оплати

1. Загальна сума за цим
мiльйонiв п'ятсот сiмдесят ciM
10 копiйок).

2. Оплата за цим Щоговором здiйснюеться Замовником вiдповiдно до
Додатку l до цъого,Щоговору за бюджетною процрамою КIIКВК 2301550
<<Реалiзацiя пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпеченшI
оперативною лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних
матерiалiв>.

3. Оплата за цим ,Щоговором здiйснюеться Замовником шляхом
перера)ryвання попередньоТ оплати у розмiрi 100 вiдсоткiв суми BapTocTi послуг
з медичною обслуговування населення на строк не бiльше 12 мiсяцiв.

4. У випадку використання Виконавцем пiд час.надання послуги з
медичного обслуговування населенIuI за цим .Щоговором лiкарських засобiв,
закуплених за рахунок коштiв, передбачених MiHicTepcTBy охорони здоров'я
Украiни у державному бюджетi для виконання програм та здiйснення
централiзованих заходiв з охорони здоров'я (далi - лiкарськi засоби), загальна
сума за цим Щоговором зменшуеться на BapTicTb вiдповiдних лiкарських засобiв.

,Щоговором скJIадае 7 577 674,| грн (ciM
тисяч шiстоот сiмдесят чотири цривень,

Виконавець зазначае iнформацiю щодо використаних лiкарських засобiв та ik
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BapTocтi В aKTi про надання послуг з медичною обслуговування населення
(Щодаток 2).

5. Виконавець не мае права вимагати вiд пацiентiв незаконIIу винагороду в
буль-якiй формi, яка е попереднъою чи наступною умовою для отримання
пацlснтами медичних послуц що надаються згiдно з цим .Щоговором, i повинен
здiйснюВати конТролЬ за тим, щоб працiвники Виконавця та закJIадiв охорони
ЗДОРОВ'Я, ЯКi Залl^rенi до виконання цього ,Щоювору, не вимагали вiд пацiентiв

6. Виконавець не пiзнiше 25 чис.па звiтного мiсяця надае Замовнику акт
про надання послуг з медичного обслуговування населення (,Щодаток 2) у двох
примiрниках на суN{у наданих послуп,

IV. Права та обов'язки Замовника

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

своему офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про його укJIадеЕня та в под€rльшому
розмiщувати iнформацiю про реалiзацiю Пiлотною проекту;

2) надавати Виконавцю iнформацiю, необхiдну для медичного
обслуговування населення;

З) ЗабеЗПеЧИТи фiнансування послуг з медичного обслуговування
населення за цим.щоговором у встановленому законодавством порядку.

2. Замовникмаеправо:
1) вимагати своечасного та в повному обсязi надання послуц якi

передбаченi,.Щодатком 1 цього .Щоювору;2) контролювати дотримання Виконавцем умов договору;
3) ЗМеНШУВаТи обсяг надання послуг та загальну BapTicTb цьою

ЩоговорУ з€lлежнО вiД фактичноЮ обсяry наданих послуп У такому разi
сторони зобов'язанi внести вiдповiднi змiни до цього ,щоювору, а Виконавець -
повернути невикористанi кошти протягом 5 робочих днiв з дати внесення
вiдповiдних змiн до цьою .Щоговору;4) ВЧиняТи iншi дii, передбаченi законодавством, для органiзацiТ
надання медичного обспуговування населення.

V. Права та обов'язки Виконавця

1 . Виконавець зобов'язуеться:
1) ЗабеЗПеЧИТИ наданнrI послуг з медичною обслуговування населення

медичними працiвниками, якi мають вiдповiдну спецiальну ocBiry i
вiдповiдають единим квалiфiкацiйним вимогам;

2) МаТИ лiцензiю на провадження господарськоi дiяльностi з медичноi
практики та iншi лiцензii, документи i дозволи необхiднi для наданЕя послуг з
медичного обслуговування населеннrI;

3) ЗабеЗпечУВати дотримання вимог стандартiв та нормативно_
ПРаВОВИХ aKTiB, яКi Дiють на територii Украiни i реryлюють надання медичноТ
допомоги;
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4) протягом тижня з дня укладання цього ,,Щоговору розмiстити у

примiщеннях для очiкування, на веб-сайтi тощо iнформацiю щодо укладення
цього Щоговору, перелiк послуг з медичною обслуговування населення, що
надаються за цим ,Щоювором, порядок i умови iх надання (обов'язково
iнформувати, що цi послуги оплачуються за рахунок коштiв державного
бюджеry i надаються без додатковоi плати пацiента);

5) обробляти данi, що стосуються здоров'я i обслуговування пацiентiв
вiдповiдНо до закОнодавстВа, забезпечити захист персональних даних пацiентiв
вiдповiдно до Закону Украihи <про захист персональних данию);

перед наданням послуг з медичного обслуговування населення
З'ЯСУвати, чи мае пацiент право на отримання послуг вiдповiдно до .Щодатку 1 за
його документами та направленням;

7) Забезпечити безоплатнiсть для пацiента послуг з медичною
обслугоВуваннЯ населенНя, в обсязi не меншому нiж визначено цим.Щоговором;8) ДО 10 ЧИСла коЖною мiсяця, наступного за звiтним, оприлюднювати
iНфОРМаЦiю на своему офiцiйному веб-сайтi про наданi послуги з медичною
обслуговуваIIня населення у знеособленому виглядi;

9) ЩОМiСЯЧНО до 25 числа звiтного мiсяця надавати Замовнику акт пр9
надання послуг з медичного обслуговування населення;

10) Не ПiЗнiше наступного дня пiсля виникнення або з'ясування
обставин письмово iнформувати Замовника про припинення або змiни умов
ЛiЦеНЗii На ПРоВадЖення господарськоi дiяльностi з медичноi практики;

1l) Не передавати своi права i обов'язки за цим ,Щоговором будь_якiй
третiй cTopoHi;

12) ПОВеРнУТи невикористанi кошти на рахунок Замовника у випадках,
визначених згiдно з цим .Щоговором.

2. Виконавець мае право:
1) ЗВеРТаТИСя До Замовника для вирiшення необхiдних питань щодо

забезпечення виконання цього Щоговору;2) звертатися до
медичного обслуговування

3) вчиняти iншi

Замовника за iнформацiею, необхiдною дJIя
населення;
дii, передбаченi законодавством, для органiзацii

надання медичного обслуговування населення.

YI. Вiдповiдальнiсть cTopiH, порядок вирiшення спорiв
1. У ВИпаДКУ невиконання чи ненаJIежною виконаннrI передбачених

,Щоговором обов'язкiв Сторони
законодавством УкраТни.

несуть вiдповiдальнiсть згiдно

2. ВиконаВець несе вiдповiдальнiсть за своечаснiсть, повноту та якiсть
надання посJý/г з медичного обслуговування населеннrI працiвниками
Виконавця згiдно iз законодавством Украiни.

З. У РаЗi ВСТановлення факrу неякiсно наданих Виконавцем послуц
виконавець зобов'язаний протягом 5 робочих днiв повернути кошти за неякiсно
наданi послуги з медичного обслуговування населеннrI на рахунок Замовника.

4. У РаЗi ВстановленIuI фапrу, що працiвники Виконавця або закладу
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'я, якi залl^rенi до наданнrI послуг в рамках цъою .Щоговору,

6)

цим
iз



вимагали вiд пацiента незаконну винагороду в будь-якiй формi за медичнi
послуги, що повиннi бути наданi пацiентам згiдно з цим ,Щоговором, Замовник
повинен надiслати вiдповiдну iнформацiю до правоохоронних органiв.

5. Спори мiж сторонами розв'язуються у визначеному законодавством
порядку.

VII. Строк дii та iншi умови ,.Щоговору

до 31 грудня 202| року або до повного виконання Сторонами зобов'язань за
цим !оговором.

2. Сторони можуть припинити дiю цього Щоговору достроково:
1) за взаемною письмовою згодою;
2) у разi невиконання або нен€}лежного виконанЕя

обов'язкiв, встановлених цим rЩоговором.

Сторонами

3. Замовник мае право на розiрвання цього .Щоювору в односторонньому
порядку у разi:

1) якщо Виконавець не виконуе зобов'язання вiдповiдно до цьою
!оговору. У такому разi Виконавець протягом п'яти днiв з моменту розiрвання
цЬого .Щоювору зобов'язаниЙ повернути невикористанi кошти на рахунок

Виконавця.Виконавця або працiвника закJIаду охорони здоров'я, який залуrений до
наДання послуг в рамках цього .Щоговору, до кримiналъноТ вiдповiдальностi за

або працlвника

ПОрУшеНня права на безоплатну медичну допомоry або у разi наявностi iнших
достатнiх пiдстав вважати, що таке порушення м€lло мiсце.

4. У випадку з€lJI}п{ення iнших закладiв охорони

1. Щей ,Щоговiр набирае чинностi з дати йою пiдписання Сторонами i дiе

набрання законноi сили вироком суду про притягнення працiвника

лабораторноi дiагностики,
вiдносини мiж Виконавцем та залrIеними закJIадами охорони
органiзацiями реryлюються в межах чинного законодавства.

робочих днiв.
4. Щей Щоговiр скJIадений в двох екземплярах,

Сторони, що мають однакову юридичну силу.

здоров'я таlабо
транспортування
здоров'я таlабо

5. Вiдносини CTopiH, не вреryльованi цим .Щоговором, вирiшуються у
порядку, встановленому з аконодавством Украiни.

VПI. Прикiнцевi положення

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

2. Усе листування мiж Сторонами здiйснюеться украiнською мовою. Yci
повiдомлення та iншi документи вважаютъся дiйсними i представленими в
належному порядку, якщо пред'являються особисто з пiдтвердrr(енЕям
отримання або надсилаються рекомендованим листом, по електроннiЙ поштi з
пiдтвердженням отримання.

3. У разi змiни реквiзитiв, Сторона повiдомляе iншу Сторону протягом 3

по одному для кожноi
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IX. Щодатки до Щоговору

1. Невiд'емною частиною цъого ,Щоговору с:

.Щодаток 1 - Кошторис на послуги з надання третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги методом трансплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв (фактично наданi посlryги);

,,ЩОдаток 2 Акт про надання послуг з медичного обслуговування
населення.

Х. Реквiзити та пiдписи CTopiH
зАмовник

MiHicTepcTBo охорони здоров'я
Украiни

YKpaiHa, 01601, м. КиiЪ,
вул. фушевського, 7
еДРПОУ 00072925
IBAN:
UA24820 |7 20з4з1 000 1 1 000000 1 99
в ЩКСУ м. КиТв
Засryпник MiHicTpa охорони

ВИКОНАВЕЦЬ
Комунальне некомерцiйне пiдприсмство

<<КиiЪський центр трансплантацii кiсткового
мозку>

виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi деря(авноi адмiнiстрацii)

Украiна, 03 1 15, м. КиiЪ,
Проспект Перемоги, 119
еДПОУ: 30630831
МФо: 322зlз
IBAN: U А623223 1 30000026003 000049 1 5 1

Фiлiя АТ кУкрексiмбанк) у м. Киевi

ýii$*ls

fu."*s.,_ЖJl лраlпq :

ll1lt,tlil,',



Додаток 1

до ,Щоговору NgЩUя!!ll.},l про медичне
обслуговування населЪння з наданЕя
третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi
допомоги методом трансплаЕтацii оргаrriв та
iнших анатомiчних MaTepiarriB

кошторис
на послуги з надання третипно[ (високоспецiалiзованоi) медичпоi допомоги

методоМ транспЛантацi[ органiв та iнших анатомiчних матерiалiв
(фактично наданi послуги)

Найменування послуги

Тариф за
надану

медичну

Аутологiчна трансплантацiя
гемопоетичних стовбурових
клiтин з донорським етапом

757 767,4l 7 577 674,1

7 577 674,1

лlь

п/п
Кiльк
icTb Фма

1. 10
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Додаток 2
до .Щоговору NsllЪ!ý5.Ц,tJ про медичне
обслугову"urЙ 

"ч..пЪiffil "uдur"" 
третинноi

(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги
методом трансплантацii органiв та iнших
анатомiчних матерiа_пiв

Акт лtь _
про надання послуг з медичного обслуговування населення

(назва населеного пункту)

MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни в особi заступника MiHicTpa охорони
здоров'я Украiни €мцЯ Петра Володимировича, Що дiе "u пiдЪтавi
Положення про MiHicTepcTBo охорони здоровlя УкраТни, затвердженого
постаноВою КабiНету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня 2015 року JE 2б7 (в
редакцiI постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд24 сiчня 2020 р. лъ 90), наказу
MiHicTePcTBa охоРони здоРов'я УкРаiни вiД 20 жовтн я 2021 року J\э 2280 кПро
надання права пiдпису договорiв, первинних документiв та супровiдноi
ДОКУМеНТаЦii ДО НИХ) (Далi - Замовник), з однiеi сторони, та комунальне
некомерцiйне пiдприемство <<киiъський центр трансплантацii кiсткового
мозку> виконавчого органу Киiвськоi MicbKo[ Ради (Киiвськоi MicbKoi
деря(авноI адмiнiстрацii) в особi в.о. директора Щiви Свiтлани днатолiiъни,
яка дiе на пiдставi Статуту, з€Iтвердженого Розпорядженням виконавчою органу
КиiЪськоi MicbKoi Ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) 3l сiчнi2020
року ЛЬ 20б, та нак€}зу !епартаменту охорони здоров'я ВокМР (КМЩА) вiд
31.01 .2020 J\Ъ 191/к кПро покладання виконання обов'язкiв директора
комунальЕого некомерцiйного пiдприемства <<КиiЪсъкий центр трансплантацii
кiстковою мозку) виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi
державноТ адмiнiстрацii)>, (далi Виконавець), з iншоi сторони (разом
Сторони), на викОнаннЯ постаноВи Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05 вересня
2018 року Nч 707 <<Щеякi питання реалiзацii пiлотного проекту щодо змiни
механiзму фiнансового забезпечення оперативною лiщування з трансплантацii
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>> (далi - Пiлотний проекr1, ,iд.rовiдно
до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18 грудня 20L9 року J\b 10s3 кПро
затвердження перелiку послуг та тарифiв на послуги з надання третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноТ допомоги методом трансплантацiТ органiв та
iнших анатомiчних матерiа_гriв, якi надаються учасниками пiлотного проекry
щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування Ъ
трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>>, пункту 4 роздiлу III
,Щоговору j\ъ_ про медичне обслуговування населення склали ц"й Д*r.rро
наступне:

20 р.

1. Виконавець у 2021року надав Замовниlсу TaKi послуги:



a

'}

2. Виконавцем пiд час надання послуги з медичного обслуговування
НаСеЛеННя За ,Щоговором Ns_ було використано лiкарськi засоби,
ЗаКУПленi за рахунок коштiв, передбачених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я
УКРаiЪи У державному бюджетi дJuI виконанIuI програм та здiйснення
централiзованих заходiв з охорони здоров'я:

Jtlb з/п BapTicTb кiлькiсть

---)

загальна сума по Акту Jф_ зменшуеться

3. Оплатi по Акту J\Ъ_ пiдлягае загаJIьна cyvIa грн.
'\(

(сума прописом;

4. Послуги вiдповiдають встановленим у .Щоговорi вимогам.

лtь

зl
п

Найменування
послуги

Код
за

мкх
10

Код
за

AcHI

Тариф,
за яким

надасться
послуга,

_ грн.

кiлькiсть
послуц

шт:

BapTicTb
послуц

грн.

1

----- -2)

J.

4. a_

зАмовник
Засry
зд

.'"t*{+H"

(срла прописом)


