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MiHicTepcTBo охороIIи здоров'я Украiни в особi засryпника MiHicTpa
охоронИ здоров'я Украihи €мцЯ lreTpa Володимировича, lцо лiе на пiдставi
поло>lсенняIrUJlOжýння про ivl,lнlстерство охорони злоров'я Украiни, затвердже}Iою
IIоста}IоRою КабiНету IvIiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2015 року Nэ 267 (в

про MiHicTepcTBo злоров'я Украiни,

РеДtrКцiТ постtlнови itабiнеT MirricTpiB Утраiни вiд24 сiчня 2О2а,р,. Ns 90), наказу
MiHicTepc,I]Ba охорони здоров'я Украiни вiл 20 жовтня 2021 року N9 2280 кПро
нада.t{нЯ права пiдппсУ договорiв, первинниХ документiв та счпровiдноi
докуN{енТапiТ до них> (далi -- Замовник), з олнiсI сторони, та Itомунальне
[Iекомерцiiiне uiдtrрiлсмстI}о <<КлlТвський центр трансплантацiТ KicTKoBoro
мозку>) викоtIавIlого органу КиiвсьrсоТ MicbKoi Ради (КиiЪськоi пliсьlttli
ДеРЖаВ}IОТ аДмiнiстрацil) в особi в.о. директора ltiви Свiтлани АнатолiiЪни,
яка дiс Hil пiдставi Статуry з€IтверджеЕого РозпорядженFIям виконавчого органу
КиiЪсьltоi мiськоi ради (КиiЪськоi Micblcoi державноi адмiнiстрацii) 31 сiчня 2020
РОЧУ Jф 206, та IIак&зу /]епарта}денту охорOни здоров'я ВОКМР (КIчI!Д) вiл
31.0l .2020 Ns 191/к кIЪо поклалання виконан}ш обов'язкiв директора
I(омунщIЬ}IогО цекомерtliйrrогО пiдltрлtсtЧtства <<КиiвсьКил"т центР транспJIаIrтацil:
кiсткового мозку>> врI}iонавчого органу КиiЪськоТ мiськоi ради (Киiвськоi MicbrcoT
дерjкав}Iоi адмiнiстрацii)>, (далi Виконавець), з iншоТ стсrрони фазом
Сторопlr), IIа викOнаIIнЯ IIocTa}Iotslr Iftбiнету MiHicTpiB 'Украiни вiдt 05 вересrlя
20lB року JФ 707 <<Щеякi питання реалiзацii пiлот,ного проекry ш{одо змiнtт
цlеханiзМ)' сЬiнанСовогО забезтlечеI{ня операт}lвIlого лitсуваннrl з трапсплаr-rтацii
оiэгiiнiв та iншltх аrrатомi.rнш{ ма,l,ерiалiв> (зi зп,riнами) (далi - Пi;iсl,глrий rrpoeKT).
;liдПовiдно до lIocTaIIoB1,1 IGбiне,гу MirricTpiB Украiни вiд 18 грудня 20t9 рощуjч] l08з <про затвердження псреlriку послуг та тарифiв на послуги з надання
тре,ги}f}IоТ (виссlкОспецiалiЗоваrrоii) медичноТ допоIчIоги методоп{ тра}IсплантацiТ
оlэганiв r,a iHi:rirx aпaToMi,rHIIX vlaTepia;riB, якi надатоться учасникgмI.I пi,потнсlго
D.роеi(T ш\с/IО змillll :l,ilexaнiз},ty фir-rаrIсOвоI,o забезuеченIIя ол,ара:гиЕноIr3
Лil<'*/ВаilIlя З 1'раFIсплантацii opT,aHiB та iнш_tих. атrатомiчнitх M,tTгepiau.ilB>i (зi
зtлiiнами), ).т(паJII,I цс:il Щотовiр llро таке:

l. [trредмет Щоговору

1, ЗГiдrrо з циN,I f{оювсrром Виконавець для реалiзацii Пiлотноrо проекту
зобов',чз,vсться здiйснювати за ра\унок коrптiв державного бюджет_ч медичне
обс,.цуt овуваннЯ населенIlя пшrL,{оNt i{аданнrt послуг з третиtrноi
(ЁИС:ОкОс,пецiалiзованоii) тчтеди.rrrоТ ,,IfillоNfOги ме,голо]чI lрансплаlrтацiТ органiв ,га

it,:iirlTx aHaTotvti.l}lиx магерiалiВ (ла"цi -- llоOлYги з ме/{ичного обслуговува}I[{rI
насе.цснFlя) вiдгrовiлнс, до /{одат,g, J.,

2. Заlтоrltrик lздiiiсЕюс oIIJiaTy послуI, за 1\{едIttIItе обс;тугов)iваI{ня F}аселення,
FI?;/{аНИХ Виlсонаtвцеtчr вiдгlовiдrrо д{о пункту 1 цъоl,о роздiлу, згiдно з Тарlа_фtrми на



ПОСЛУГИ З НаДаННЯ ТРеТинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги
МеТОДОМ ТРаНСПЛантацiТ органiв та iнших анатомi.rних матерiалiв, якi надаються
учасниками пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення
оператив.ного лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних
матерlалlв, затвердженими постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 18 грудня
2019 року лlь 1083, в межах бюдясетною призначеtIня за бюджетною проtрамою
кпквК 2301550 <Реалiзацiя пiлотного проекту щодо змiни механiзму
фiнансового забезпечення оперативного лiкування з трансплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв>.

3. ПацiсНт набувае праВ на отримаFIня послуг з медичного обслуговування
населення, згiдно з циNI Щоювором, з моменту пiдтвердження наявностi у нього
медичниХ пок€ванЬ дJIя застосування трансплантацiI, встановлених консилiумом
лiкарiв вiдповiдного закладу охорони здоров'я, в якому BiH перебувас на
лiкуваннi.

4. ЩЛЯ НаДаННя Послуги з медичного обслуговуванЕuI населення згiдно з
пунктоМ 1 роздiлУ I цього .ЩоговорУ Виконавець може здiйснювати закупiвлю
геIиопоетичнItх стовбурових клiтин, робiт i послуц що пов'язанi з iх придбанням,
у томУ числi пошуком та/або отриманнrIм гемопоетичних стовбурових клiтин в
украiъi та lабо за кордоном у рамках договорiв для пошуку (пiдбору) пар донор
- реципiеIIт та забезпечення отримання гемопоетичних стовбурових клiтин,
уl:ладених мiж Витсонавцем та держателем/адмiнiотратором iнформацiйнот
сис,гемlI трансплантацii гемопоетиLIних стовбурових клiтин. До закупiвлi TaKI]x
гемопоетичних стовбурових клiтин, робiт i послуц що пов'язанi з iх придбанням,
застосовУстьсЯ пу[IкТ 21 частини п'ятоТ cTaTTi 3 Закону УкраiЪи <Про публiчнi
закупiвлil>.

II. ОбСЯГ МеДиЧного обслуговування та якiсть медичноi допомоги

l. ВИКОНаВецЬ повинен надати послуги з медичного обслуговування
населення згiдно з пунктоМ 1 роздirry I цьою !оговору в повному обсязi
вiдповiдно до медичних стандартiв надання такот допомоги та нормативно-
правовиХ aKTiB, якi реIJIаI\{ентують порядок надання медичноi допомоги
вlдповlдного виду у закладах охорони здоров'я Украiни.

III. Сума договору та умови оплати

1. Загальна сума за цим .щоговором складае
14 968 |82,82 грн (чотирнадцять мiльйонiв дев'ятсот шiстдесят BiciM тисяч сто
вiсiмлесят двi tривнi, 82 копiйки).

2. ОПЛаТа За цим ,7]оювором здiйснюетъся Замовником вiдповiдно до
,Щолатrry 1 до цьою .Щоговору за бюджетною програмою КПКВК 2301550
<<реалiзацiя пiлотного проекту щодо зплiни плеханiзму фiнансового забезпечення
оперативного лiкування з трансплантаllii органiв та iнших анатоп,tiчних
матерiалiв>>.

З. ОПЛата За цим ,Щоговором здiйснюеться Замовником шляхом
ПеРеРаХУВаНIIя попередньоi ошлати у розмiрi 100 вiдсоткiв суми BapTocTi послуг
з N{Iеди.IНого обслУговування населення на строк не бiлыце 12 мiсяцiв.



4. У ВIIпадку використання Виконавцем пiд час надання послуги з
МеДиЧного оболуговування населення за цим ,.Щоговором лiкарських засобiв,
ЗаКУплеFIих за рахунок ttоштiв, передба.lених 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 ЩОювором зN{еншуеться на BapTicTb вiдповiдних лiкарських засобiв.
ВИКОнавець зЕвначае iнформацiю щодо використаних лiкарських засобiв та ik
BapTocTi в akTi про надання посJý/г з медичного обслуговування населення
(Додаток 2).

5. ВИКОНаВеЦь не Мае права вимагати вiд пацiснтiв незаконну винагороду в
бУДЬ-яКiй формi, яка е поперед}lьою чи наступною умовою для отримання
ПаЦiеНтаN{и меДичних послуц що надаIоться згiдно з цим.Щоговором, i повинен
ЗДiЙСнювати контроль за тим, щоб працiвники Виконавця та закладiв охорони
ЗДОРОВ'Я, ЯКi ЗалУченi до виконання цього.Щоговору, не вимагали вiд пацiснтiв
ТаКУ ВИНаГОРОДУ. Порушення таких вимог е пiдставою для притягнення до
вiдповiдальностi Виконавця у порядку, передбаченому цим,.Щоговором.

,,G-ВИкОнаВець не пiзнiше 25 числа звiтного мiсяця надас Замовнику акт про
НаДаНня послуг з медичного обслуговуван}uI населення (Додаток 2) у двох
примiрниках на суму наданих послуп 

|
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IY. Права та обовОязки Замовника

1. Замовнлrк зобов'язуеться:
1) протягоN{ тижня з дня укладання цъого .Щоговору розмiстити на

СВоеМУ офiцiЙному веб-сайтi iнформацiю про його укладення та в подальшому
розмiщувати iнформацiю про реапiзацiю Пiлотного проекту;

2) надавати Виконавцю irrформацiю, необхiдну для медичного
обслуr.овування населення;

3) Забезпечити фiнансуванIш послуг з медичного обслуговування
населення за цим.щоговором у встановленому законодавством порядку.

2. Замовник мае право:
1) Вимагати своечасного та в повному обсязi надання послуц якi

передбаченi /{одатком 1 цього .Щоговору;
2) контролювати дотриIчlання Виконавцем умов доювору;
3) ЗМеFIШУвати обсяг надання послуг та загальFIу BapTicTb цього

,Щоговору заJIежно вiд фактичного обсяry наданих послуг. У такому разi Сторони
ЗОбОв'язанi внести вiдповiднi змiни до цього Щоговору, а Виконав9цъ - повернути
НеВикористанi кошти протягом 5 робочих днiв з дати внесення вiдповiдних змiн
до цього.Щоговору;

4) ВЧиняТи iншi дii, передбачеrri законодавством, для органiзацii
надання медичного оболуговування населення.

V. Права та обов'язки Виконавця

l. Виконавець зобов'язуеться:



1) забезпечити надання послугз.меличною обслуговуваннянаселення
медичнипли праIliвниками, якi мають вiдповiдну спецiальну ocBiry i вiлповiдають
единим квалiфiкацiйпим вимогам;

2) мати лiцензiю EIa провадження господарсъкоТ дiяльностi з медичноi
шрактики та iншi лiцензii, документлr i дозволи необхiднi для надаI{ня послуг з
медичного обслуговування населення;

3) забезпечуваlи дотримаIrня вимог стандартiв та нормативно-
ПРаВОВИХ aKTiB, якi дiють на територii Украiни i реryлюють надання медичноi
допомоги;

4) протягом тижня з дня
доступних дJIя пацiентiв мiсцях
ПРИtuiЩеННях для очiкування, на веб-сайтi тощо iнформацiю щодо укладення
ЦЬОГО ЩОгОворУ, перелiк послуг з медичного обслуговування населення, що
НаДаЮТЬСЯ За ЦИМ ,Щоювором, порядок i умови ix надання (обов'язково
iНфОРмУвати, що цi послуги оплачуються за рахунок коштiв державного бюджеry
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 Украiни <Про захист персональних даних);

6) Перед наданням послуг з медичного обслуювування населення
З'ЯСУвати, чи мае пацiент право на отримання послуг вiдповiдно до ,Щодатщу 1 за
його документеми та направленням;

7) забезпе.lити безоплаr,нiсть для пацiента послуг з медичного
ОбСлУговУвання населення, в обсязi не меншому нiж визначено цим rЩоговором;8) ДО 10 Числа кожного мiсяця, наступного за звiтним, оприлюднювати
iНформацiю на своему офiцiйному веб-сайтi про наданi послуги з медичного
обслуювування населення у знеособлеrtому виглядi;

9) ЩОмiсячно до 25 числа звiтного мiсяця надавати Замовнику акт про
надання послуг з медичного обслгуювування населення;

10) не пiзнiше наступного дня пiсля виЕIикненrtя або з'ясування обставин
ПИСЬМоВо irrформувати Замовника про припинення або змiни умов лiцензii на
l Iровадження господарськоi дiяльностi з медичноТ практики;

11) не передавати своi права i обов'язки за цим ,Щоговором будь-якiй
третiй cTopoHi;

12) ПОВернУти невикористанi кошти на рахунок Замовника у випадках,
визIIачених згiдно з цим .Щоювором.

2. Викоrrавець мас право:
1) ЗВеРТаТися до Замовника для вирiшення необхiдних питань щодо

забезпе.rенЕIя виконання цього .Щоговору;
2) ЗВертатися до Замовника за iнформацiею, необхiдною дJuI медичного

обслуrовування населення;
3) . ВЧиняти iншi дii, передбаченi законодавством, для органiзацii

надання мед(ичного обслуговуванFIя населення.

VI. Вiдповiлальнiсть eтopiH, порядоrс вирiшення спорiв



1. У випаД}ry невиконанFIя чи IIеналежноIтI в}Iконання передбаченIIх ц}Iм
lolroBopoM обов'язкiв Сторони ЙёУii'Ьffiовiдальнiсть згiдно iз заtсонодавством
УкраiЪи.

2. Виконавець несе вiдповiдальнiсть за своечаснiсть, повноту та якiсть
надання послуг з медичного обслуговування населення працiвниками Виконавця
згiдно iз законодавством Украiirи.

3. У РаЗi ВСТаноВлення факту неякiсно наданих Виконавцеlчt послуц
Виконавецъ зобов'язаний протягоМ 5 робочих днiв поверIтути кошти за неякiсно
наданi послуги з медичного обслуговування населення на рахунок Замовника.

4. У РаЗi ВСТа}lоВленнrl (laKry що працiвникрl Виконавця або закладу
ОХOРОI,IИ ЗДОРОВ'Я, яtсi залученi до надання послуг в рамках IIього Щоговору,
ВИIVIаГ€Lли вiд паrliеIlта FIезаконну винагороду в будь-якiй формi за медичнi
послуги, що ловИннi бутИ надаrrri пацiентам згiднО з цим ,.Щоговором, Замовrrик
г{ови tlен надiслати вiдповiдну iнфорплацiю до правоохоронних органiв.

5. СПОРи MilK сторонами розв'язуються у визначеному законодавством
порядчч.

VII. Строк дiТ та iншri умови Щоговору

1. []ей !оговiр набирае чинностi з дати його пiлписання Сторонами i дiе
ДО 3 t ГРУДНя 2021року або до повного виIонаннrI Сторонапли зобов'язань за циь{
/{оювором.

2. Сторони ]'lожуть припи[Iитлr лiю цього /{оговору достроково:
1) за взаемною шисьмовою згодою;
2) У РаЗi нев1,Iконання або нен€IJIежного виконання Сторонами

обов'язкiв, встановленрIх цим /{оговором.
3. ЗаМОВНИК Мас право на розiрва}IFIя цъого !оговору в односторонньому

порядку у разi:
1) ЯКЩО Виконавець не виконус зобов'язання вiдповiдно до цього

!,ОЮВОРУ. У такому разi Виконавець протягом п'яти днiв з MoIueHTy розiрванrrя
цьогО .ЩоюворУ зобов'язаний повернутИ невикористанi ко]IIти на рацунок
Замовника;

2) Набраншr закоrrноi силI,I вироком суду про притягнення працiвника
Iзтtконавця або працiвника заклацу охорони здоров'я, якпйзалученийt до надаtrня
ПОСЛУГ В paN{Kax цЬого.Щоговору, до кримirrальноТ вiдповiдалыIостi за цорушення
ПРаВа На безоплатну медичну допомоry або у разi наявностi iншrих достатнiх
пiдстав tsваN(ати, Iцо таке поруlшеннrl м€tло мiсце.

4. У вигrадку залучення iншт.tх закладiв охорони здоров'я таlабо органiзацiй
ДО ЗЛiЙСrrеНня лабораторrтоi дiагнсстики, транспортування вiдrrосини мiяс
ВИКОНаВr(еМ Та зflлучlgццми закладами охорони здоров'я таlаба органiзацiями
регуJIIою,гься в межах чинного законодавства.

5. ВiДНОсини CTopiH, не вреryльованi цим ,.Щоювором, вl,лtrliшуються у
поряд(у, встановJIеному законодаRством YKpai ни.

VШI. Приlсilrцсвi псl;rоэкення

1. Yci змiни ло цього l]оговору офорtилtоються .ЩодатковиIчIи уголами д{о



цЬого ,Щоговору. Щодатковi угоди е,невiл'ёмнItми частинами цього ,.Щоr,овору i
набувакtть tlинностi пiсля ix пiдписання Сторонами цього !оговору.

2. Усе листування мiяс Сторонами здiйснюеться украiЪською MoBoIo. Yci
повiдомпенFIя та iншi документи вважаIоться дiйсними i представпеними в
НаЛеЖноМу порядку, якщо пред'являються особисто з пiдтвердженням отримання
абО наДсилаються рекомендованим листом, по електроннiй поштi з
пiдтвердженням отримання.

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

робочих днiв.
4. Цей .Щоговiр скJIаденIIй в двох екземплярах, по одному для кожноi

Сторони, що MaIoTb однакову юридичну 9I,Iлу.

IХ. rЩодаткII до rЩоговору

l. Невiд'сN{ною частиною цього ,Щоювору е:

Щодаток l - Кошторис на послуги з надання третинноi
(високоспецiалiзованоТ) медичноТ допомоги методом трансплантацiТ органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв (фактично наданi послуги);

населення.

Х. РеквiзитIл та пiдписи CTopirI
зАмовник

YKpaiHlr

YKpaiiнa, 0l601, м. КиiЪ,
Byr. Грушевського,7
еДРПОУ: 00012925
IBAN:
U А248201720з431000 1 l 000000199

ВИКОНАВЕЦЬ
КомуналыI€ некомерцiйне пiдприсмство

<<КиiЪський центр трансплантацii кiсткового
мозку>

виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoT лерясавноi адмiнiстра цii)

УкраiЪа, 0З 1 1 5, м. KlliB,
Проспект Перемоги, 119
еДРПОУ: 30630831
МФо: з22313
IBAN: U А62з223 1 з0000026003000049 1 5 1

MillicTepcTBo охорони здоров'я

iмбанк> v м. Киевi
' 

-. 

1iпн,l lt Lr,1};;1" ц,
)'"i;LrOt ll,"..,h
9<:;;;>нл'..,-

пiдпис)



Додаток 1

до /{оговору ЛЪШфш.ДqЯЛпро медIIIIIIе
обсlлуговуоurirrо rrа..rБ"Б$l,пuдоп*rr, третинноI
(влtсоt.,эспеrliшliзованоi) пtедичrtоТ допоN{огIt
п,Iеlюдо]\,I трансплантацii органiв та ittrпих
аriатоп,t iчtlих магерi alri в

кOшт,Oрис
На ПОСЛУГИ З На/ДаННя третинI.tоi (високоспецiалiзtlваноi) медичноi допомоги

мото/{оN| транспЛа1l,1,ацi'f оргаmiB,га iшших анатомiчних матерiалiB

Найlменування послуги

Тариф за
надаlIу

медичIIупт

t--]
i,l
Fill

|,I
г 

--1

l, illL __l

Аутологiчна
гемопоет!iчнI4х

транспJIаI.1тацiя
стовбуровю< 757 767,4| l0 608 743,7

,l 874 9б9,0l:

2 l"tB4 470,00

_]

_j_1]_ýч:j1]

А;rогеlлr-tа
гемопос,тичн14х

трансплант,аII1я
стовбуоових

L в74 969"08lt.гtiTtiH з доI{орсы(иNI еr,апоь,r (вiл
родрiнIloго донора)

А;ltlгеrtна
i,,е\Iопс,еl,иLtних

трансшлантацlrt
стовбуровлiх 2 484 4,10

K.пiTrrH :.j .цоtI(,]рськи\{ стаIIом

()!}HEIE(
HlcTpa o).:.oi)()iiI.{

ý{ировi.{{I

IIлI}tсць
в,

i7_цrl;,rс)

Кiльlс
icTb Сума

|4

1

1
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.Щодагок 2

до Щоговору NффДiдДtЦЛпро медичне
обслугову"u"r" rасеоЪппТl 

"uдuЪ"" 
третинноi

(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги
методом трансп.тlантацii органiв та iншrих
анатомiчних матерiалiв

AI{T л{ь _
про надацня послуг з медичного обслуговування населення

(назва населеного гD,нкц,)

MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни в особi застуlIника MiHicTpa
ОХОрОни Здоров'я Украihи €МЦЯ Петра Володимировича, що дiе на пiдставi
ПОложення про MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраiЪи, затвердженою
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 25 березня 2015 року ЛЬ 267 (в

редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд24 оiчня 2020 р. Ns 90), наказу
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 20 жовтня 202l рощу J\Ъ 2280 кПро
НаДання права пiлпису договорiв, первинних документiв та супровiдноi
ДОКУМеНТаЦii до них)) (далi - Замовник), з однiеi сторони, та Комупальне
НеКОМерцiЙне пiдприемство <<ItиiвськиЙ центр трансплантацii кiсткового
моЗку>> виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (КиТвськоi Micblcoi
ДеРЖаВноТ адмiнiстрацii) в особi в.о. дцректора Щiви Свiтлани Анатолiiвни,
Яtса Дiс на пiдетавi Стаryту, затвердженого Розпорядженням виконавчоlrо
органу Киiвськоi Micblcoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
31 сiчня 202а року NЬ 206о та наказу Щепартаменту охорони здоров'я ВОКМР
(КМДА) вiд 31.01 ,2020 }lb 191/к ,,Про покладання виконання обов'язкiв
ДиреIстора комунального некоп{ерцiлiного пiдприемства <<КиiЪський центр
ТРаIIсПJlантtrIцii кiсткового мозку>> виIiонавчого органу Киiвськоi Micblcoi
ради (Киiвськоi MicbKo'i державноТ адмiнiстрацlD>>, (далi - Вико1-Iавець), з
iншоi сторони фазом --Сторони), на виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 05 вересня 2018 року NЬ 707 <<.Щеякi питання реалiзацiТ пiлотного
ШРОеКry ЩоДо змiни мехапiзму фiнансового забезпечення оперативного
лiкУвання з трансплантаIdii органiв та iншрIх анатомiчних матерiалiв> (далi -
ПiлотниЙ проект), вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18
грУДня 20|9 року J\b 1083 <Про затвердження перелiку послуг та тарифiв на
ПОСЛУГи З надання третинIrоТ (високоспецiалiзоваrrоI) медичнGi допомоги
МеТоДоМ трансплантацiТ органiв та iнших аrrатоплi.rних матерiалiв, якi rrадаються
УЧаСНИКаМи пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення
ОПеРаТиВного лirqуваtrня з трансплантацiТ органiв та iнших анагомiчrrих
матерiалiв>>, пункту 4 роздiлу III .Щоговору NЬ

20 р.

обслуlювува}Iня населення склали цей AIсT про наступЕе:
про медичне



у, (}

1. Виконавець у 202I року надав Замовнику TaKi послуги:

2. ВИКОНаВЦем пiд час надання послуги з медичного обслуговування
НаСеЛеННЯ За ЩОГОВором J\lb_ було використано лiкарськi засоби, защупленi
за рахуНок коштiв, передбачениХ MiHicTePcTBoM охорони здоров'я Украiни у
державному бюджетi для виконання програм та здiйснення центра-гliзованих
заходiв з охорони здоров'я:

загчшьна сума по А*ту зменшуеться на грн.
L

N9-
)

Nъ
зl
п

НаймеIIування
послуги

Itод
за

мкх
10

Itод
за

AcHI

Тариф,
за якпм

надаеться
послуга,

грн.

кiлькiсть
послуц

шт.

BapTicTb
послуц

грн.

l
2.

аJ.

4,

Налiменування лiкарських
засобiв

(суп,rа проплтсопr)

3. Оплатi по An y Ns_ пiдлягас загальна сума

зАмовник

грн.

ВИКОНАВЕЦЬ

(киТвський
цЁ}tтр

MO3KYr
IДе!Т иd)(tiat lii:1l l и |-1

х0. i ЗtjбЗOа31

Заступник MiнicTpa

}rгs з/п BapTicTb кiлькiсть


