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MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни в особi MiнicTpa охорони
здоров'я УкраIни СТЕПАНОВА Максима Володимировичц який дiе на
пiдставi Положення про MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украihи, зшвердженою
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2015 року NЬ 267 (в
редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд24 сiчня 2020 р. JФ 90) (далi -
Замовник), з однiеТ сторони, та комунальне нGкомерцiйне пiдприемство
<<Ки'iвський центр трансплантацii кiстковоro мозцуD впконавчок) органу
КиiвськоI MicbKo[ ради (КиIвськоil гlicbKoi дерэкавrrоi адмiнiстрачФ в особi
в.о. директора Щiви Свiтлани АнатолiIвни, яка дiе на пiдставi Стаryry,
затвердженою Розпорядженням виконавчого оргаЕу КиiЪськоТ MicbKoT ради
(Киiвськоi мiськоi державноТ адмiнiстрацi} 31 сiчня 2020 року ЛЬ 206, та нЕж€lзу

.Щепаргаменту охорони здоров'я ВОКМР КМДА) вц 31.01.2020 Ng 19UK <<ГIро

покпадання виконання обов'язкiв диреIffора комуншБноm некомерцiйнопr
пiдприемства <<КиiЪський центр трансIшtlнтацii KicTKoBoK) мозцр) виконавчопо
органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoT державноi 4дмiнiстршlii)>, (далi
* Виконавець)о з iнIпоi сторони (разом ,: Сторони), на викон€шIня постанови
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вц 05 веросня 2018 року ЛЬ 707 кflеякi питання
реалiзацii пiлотноm проекту щодо змiни механiзму фiнансовоrо забезпеченЕя
оперативною лiкування з трансплантацiТ органiв та iнших анатомiчних
магерiа.гriв> (зi змiнами) (дагli * Пiлотний прошст), вiдповiдно до постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18 цр)цня 2019 ропу ЛЬ 1083 <Про затвердження
перелiку поспуг та тарифiв на посJIуrи з Еадання 

_.. 
,р".1:rоi

(високоспецiа-гliзованоi) медичноi допомоги методом трztнспл€lнтацii оргапiв та
iнших анатомiчних матерiалiв, якi надаються учасниками пiлотною проекry
щодо змiни мехшriзму "фiнансовоm забезпеченfiя ошераrивното лirrувшпrя з
трансплатIтатцii органiв таiнrших анатомiчних матерiшtiш (зi змiнами)о уклапицей
Щоговiр про таке:

I. Предмет.Щоlтвору

1. Згiдно з цим .Щоговором Виконавець дJuI решiзацiТ Пiлотного проекту
зобовОязусться здiйснювати за рахунок коштiв державного бюлжету меди.Iне
обслуговування населення шляхом надання послуг з третинноТ
(високоспецiалiзованоi) медичноI допомоги методом трансплантацiТ органiв та
'iнших анатомiчних MaTepitr.TliB (дшri - fiосJIуги з медйчного обсrryюВуваriня
населенЕя) вiдповiдно до Додагку 1.

2. Замовник здiйснюе оплату послуг за медичне обс.гryrовування населення,
наданих Виконавцем вiдповiдно до пункry 1 цьою роздiлу, згiдно з Тарифами на
посJIуги з надання третинноТ (високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги
методом трансплантацii органiв та iнших шrатомiчншх матерiапiво якi надаються



учасниками пiлотного проеку щодо змiни механiзму фiнансового забезпеченЕя
оператишrою лiкування з трансплаятацiТ органiв та iнших ашатомiчних
MaTepialriB-, затвердденими-t{оотановою Кабiцег,у Mir+icTpiB Украiяи вiд 18 црудня
2019. року ЛЬ t083, в, межФ( бюджетшою призначення за бюджgтЕою програмою
KIKBK 2.301.550 <<Ре_адiзадц п.iдотною пвоекгу щодо_ змiни мехацiзму
фiнансовою забезпечення оперативного лiкування з трансплантаrlii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв>.

3. Пацiснт нафвае прав на отримання посJIуг з медичного обс.гrуювувtшня
населення, згiдно з цим ,Щоювором, з моменry пiдтвердження н€lявностi у ньою
медичних показаЕь дJIя застосування трансплаЕтацr'ь встановлених консилiумом
лiкарiв вiдповiдною закJIаду охорони здоровОя, в якому BiH перебувае на
лiкуваннi.

4. Надання поол,угк з медичного обслуговування населен,ня згiдно, з
пункtоIчI 1 роздiлу I цъого, ,Щоювору може здЙснюваf,Еся iз. за.пученЕям iнших
?,акдмi.в охоронц. здо.роц'д. тdабо органi,з_шдiй. до_ доно.рсь_кор едаду цQQJ,Iут з
органноi трансппантацiI вiд донора-трупц забезпечення закупiвлi (отримаrrня)
гемопоетичних стовбурових клiтин, робiт i пос.rryц що пов'язанi з ik придбанням
у тому числi пошуком та/або отриманням гýмопоетичних стовбурових кпiтин в
УкраiЪi та /або за кордоном, веденшя пiсляопераIliйною перiоry, здiйснення
лабораторноТ дiагностики, транспорryвання. Вiдносини мiж Виконавцем та
заJIученими закJIадами охорони здоров'я таlабо оргшriзацiями реryлюютъся в
межil( чиЁног0 SаIФнодаtsотва.

II. 0бсяг медичпоrо обшrуговуваIшtя та якiсть медпчноfi допOш(Еи
1-. ВцкоцавЕць цOвццQц- цаIаf,ц. цас-{ryгц_ з мsдцчцаг0 oба{ryцацувадцд

населення згiдно з пунIсгом 1 роздilгу I цього Щоговору в повному обсязi
вiдповiдно до медичних стандартiв надання такоi допомоги та нормативно-
правових alcTiBo якi регJIаментують порядок надання медичноi допомоги
вiдповiдного виду у закJIадах охорони здоровОя УкраТни.

III. Сума договору та умови оплати
1. Загаltъна oyмtt за цЕм ,Щоmвором окIf&дае

15 155 У8/ грн (шОятнадцять мiдьйонiв сто Е'ятдесят пОять тисяч триста сорок
BiciM гривень 20. коп.)-

Z._ Qшrата за_ цшм Догоцовоцд здiй_qшаQтьQа За_шtовц_цком_ вiдцовiдцо до
Додатку 1 до цьок) .Щоювору за бюдхетною проrраIчIою КIIКВК 2301550
<<Реалiзацiя пiлотною проекry щодо змiни механiзму фiнансовою забезпечення
оперативного лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних
матерiалiв>>.

3. Оплата за цим ,Щоювором здiйснюеться Замовником шJutхом
перерахування попередньоi оплати у розмiрi l00 вiдссrгкiв срли варюстi посJtуг
з медичного обслуговуtsання населення на строк не бiльше 12 мiсяцiв.

4, У випадщу використаЕIIя Виконавцем пiд ч{ю Еадання пOслуги з
L{едичЕого обслуговування населення за цим ,Щоговороrrл лiкарсъких засобiц
заryц-дашд( за ва4уЕак_ коцrтiв} цаведбачацlrх_ MrHicTapq[BoM_ 0хо_ваЕи_ здlо_ровоя

Украihи у державному бюджетi дJIя виконання програм та здiйснення
центрагriзованих заходiв з охорони здоров'я (далi - лiкарськi засоби)п загагrьна
сума за цим .Щоговором зменшусться на варгiсть вiдповiднцх лiкарсъких засобlв.
Виконавець зазначае iнформацiю щодо використаних лiкарсъких засобiв та ik



BapTocTi в aKTi про надання послуг з медичного обслryговуваннjI населення
(Щодаток 2).

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

будь_якiй формi, яка е попередньою чи наступною умовою для отримання
пацiснтами медичних посJryц що надаються згiдно з цим ,Щоговором, i повинен
здiйснювати контроль за тим, щоб працiвники Виконавця та закJIадiв охорони
здоров'я, якi заггуlенi до виконання цього Щоговору, не вимагали вiд пацiентiв таку
винагороду. Порушення таких вимог е пiдставою для притягнення до
вiдповiдальностi Виконавця у порядку, передбаченому цим Щоговором.

6. Виконавець не пiзнiше 25 числа звiтного мiсяця надае Замовницу акт про
надання послуг з медичного обсlryговування населеншI (.Щодаток 2) у двох
примiрниках на суму наданих послуг.

IV. Права та обов'язки Замовника

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

офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про його укJIаденшI та в подчrпьшому

р озмiщувати iнформацiю пр о ре алiзацiю Пiлотного проекту;
2) надавати Виконавцю iнформацiю, необхiдну для медичного

обслryговув ання населення ;

3) забезпечити фiнансування посJIуг з медичного обс.ггуговування
населення за цим .Щоговором у встановленому законодавством порядку.

2. Замовник мае право:
1) вимагати своечасного та в повному обсязi надання посJrуц якi

передбаченi Щодатком 1 цього Щоговору;
2) контролювати дотримання Виконавцем умов договору;
3) зменшувати обсяг надання послуг та заг€Lпьну BapTicTb цього .Щоговору

з€tлежно вiд фактичного обсяry наданих посJryх, У такому разi Сторони зобов'язанi
внести вiдповiднi змiни до цього ,,Щоговору, а Виконавець повернути
невикористанi кошти протягом 5 робочих днiв з дати внесення вiдповiдних змiн до
цього,Щоговору;

4) вчиняти iншi дii передбаченi законодавством, дJLf, органiзацii надання
медичного обслуговування населенIuI.

V. Права та обов'язки Виконавця

1 . Виконавець зобов'язуеться:
1) забезпечити наданнrI послуг з медичного обслуговування населення

медичними працiвниками, якi мають вiдповiдну спецiальну ocBiry i вiдповiдають
единим квалiфiкацiйним вимогЕlI\4;

2) мати лiцензiю Еа провадження господарськоi дйльностi з медичноi
практики та iншi лiцензii, документи i дозволи необхiднi для надання послуг з
медичного обслryговування населення;

3) забезпечувати дотримання вимог стандартiв та нормативно-правових
aKTiB, якi дiють на територii Украiни i реryлюють надання медичноi допомоги;



4) протягом тижня з дня укладання цього Щоговору розмiстити у
доступних для пацiентiв мiсцях peecTparypi, приймальноNry вiддiленнi,
примiщеннях для очiкування,на веб-сайтi тощо iнформацiю щодо укJIаденн;I цього
Щоговору, перелiк послуг з медичного обслуговування населення, що надаються за
цим .Щоговором, порядок i умови ix надання (обов'язково iнформувати, що цi
послуги оплачуються за рахунок коштiв державного бюджету i надаються без
додатковоi плати пацiента);

5) обробляти данi, що стосуються здоров'я i обсrryговування пацiентiв
вiдповiдно до законодавства, забезпечити захист персонtlльних даних пацiентiв
вiдповiдно до Закону Украiни кПро захист персональних даних);

6) перед наданням послуг з медичного обс.гrуговування населення
зlясувати, чи мае пацiент право на отримання посJryг вiдповiдно до Додатку 1 за
його документами та направленням;

7) забезпечити безоплатнiсть для пацiента послуг з медичного
обслуговування населення, в обсязi не меншому нiж визначено цим,Щоговором;

8) до 10 числа кожного мiсяця, наступного за звiтним, оприлюднювати
iнформацiю на своему офiцiйному веб-сайтi про наданi посJIуги з медичного
обслуговування населення у знеособленому виглядi;

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

10) не пiзнiше наступного дня пiсля виникнення або з'ясування обставин
письмово iнформрати Замовника про припинення або змiни умов лiцензii на
провадження го сподарськоi дiяльно cTi з медичноi практики;

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

12) повернути невикористанi кошти на рахунок Заrrловника у випадках,
визначених згiдно з цим,Щоговором.

2. Виконавець мае право:
1) залу"lати iншi закJIади охорони здоров'я, якi мають чинну лiцензiю на

провадженнrI господарськоi дiялъностi з медичноi практики, та/або органiзацii до
Донорського етаtry посJIуг з органноi трансплантацii вiд донора-трупq веденнrI
пiсляоперацiйного перiоду, здiйснення лабораторноТ дiагностики,
транспортування;

2) звертатися до Замовника дJIя вирiшення необхiдних питань щодо
забезпечення виконання цього Щоговору;

З) звертатися до Замовника за iнформацiсю, необхiдною для медичного
обслуговування населення;

4) вчиняти iншi дii, передбаченi законодавством, для органiзацii надання
медичного обсrryговування населення

VI. ВИповiдальнiсть cTopiн, порядок вирiшення спорiв

1. У випадIry невиконаннrI чи нен€lлежного виконаЕня передбачених цим
,,Щоговором обов'язкiв Сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством
Украiни.

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



3. У разi встановлення факту неякiсно наданих Виконавцем послуц
Виконавець зобов'язаний протягом 5 робочих днiв повернути кошти за неякiсно
наданi посJrуги з медичного обслуговування населення на рахунок Замовника.

4. У разi встановлення фа*rу, що працiвники Виконавця або закладу 0хOрони
здоров'я, якi залуrенi до наданшI послуг в рамках цього .Щоговору, 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 розвОязуються у визначеному законодавством
порядку.

VII. Строк дii та iншi умови Щоговору

1. Щей ,Щоговiр набирас чинностi з дати його пiдписання Сторонами i дiе
до 31 грудня 202t року або до повного виконаннrI Сторонами зобов'язань за цим
.Щоговором.

2. Сторони можуть припинити дiю цього rЩоговору достроково:
1) за взаемною письмовою згодою;
2) у разi невиконання або ненапежного виконання Сторона"пли обов'язкiв,

встановлених цим rЩоговором.
3. Замовник мае право на розiрвання цього Щоговору в односторонньому

порядку у разi:
t) якщо Виконавець не виконуе 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 рахунок
Замовника;

2) набрання законноi сили вироком суду про притягнення працiвника
Виконавця або працiвника закпаду охорони здоров'я, який зап)чений до надання
посJIуг в рамках цього .Щоговору, до кримiнальноi вiдповiдальностi за порушення
права на безоплатIIу медичну допомогу, або у разi HMBHocTi iнших достатнiх
пiдстав вважати, що таке порушення маJIо мiсце.

4. У випадку заIryчення iнших закладiв охорони здоров'я таlабо органiзацiй
до донорського етаrry послуг з органноi трансппантацii вiд донора-трупа,
забезпечення закупiвлi (отримання) гемопоетичних стовбурових клiтин, робiт i
послуц що пов'язанi з ix придбанням у тому числi пошуком таlабо отриманням
гемопоетичних стовбурових клiтин в YKpaiHi та lабо за кордоном, ведення
пiсляопер ацiйного перiоду, здiйснення лабор aTopHoi дiагно стики, транспортування
вiдносини мiж Виконавцем та зЕrлученими закJIадами охорони здоров'я та/або
органiзацiями р егулюються в межах чинного з аконодавства.

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

VПI. Прикiнцевi положення

l. Yci змiни до цього !оговору оформлюються ,Щодатковими угодами до
цього Щоговору. ,Щодатковi угоди е невiд'емними частинами цього ,Щоговору i
наФвають чинностi пiсля iх пiдписання Сторонаrrли цього,.Щоговору.

2. Усе листування мiж Сторонами здiйснюеться украiЪською мовою. Yci
повiдомпення та iншi документи вважаються дiйсними i представленими в



належному порядку, якщо пред'являються особисто з пiдтвердженням отримання
або надсилаються рекомендованим листом, по епектроннiй поштi З

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

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

Сторони, що мають однакову юридичЕу силу.

IХ.,Щодатки до rЩоговору

l. Невiд'смною частиною цього ,Щоговору е:

,Щодаток l - Кошторис на посJryги з надання третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноТ допомоги методом трансшIантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв (фактично наданi послryги);

,Щодаток 2 - Акт про надання послуг з медичного обсrryговування населення.

Х. Реквiзити та пiдписи CTopiH

зАмовник
MiHicTepcTBo охорони здоров'я

Украihи

YKpaiHa, 01601, м. КиiЪ,
вул. Грушевського,7
еДРПОУ: 00012925
IBAN:
UA24820 t7 20з431 000 1 1 000000 1 99
в ШСУ м. КиiЪ

ВИКОНАВЕЦЬ
Комунальне некомерчiйне

пiдприсмство <<КиiЪський центр
трансплантацii кiсткового мозку>)

виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi

державноi адмiнiстрацii)

Украiна, 03 1 1 5, м. КиiЪ,
вул. Проспект Перемоги, 119
еДПОУ: 30630831
МФо: 305299
IBAN:UA 023052990000026005040 1 05 52 1

В АТ КБ КПРИВАТБАНК)
В. О. ,ЩиректораMiHicTp охорони здоров'я Украiни

одимирович



Додаток 1

до Щоговору Nч\S}fiU.ýчЦпро
обслуговування населdння з

третинноi (високоспецiалiзованоi)
дотrомоги методом трансплантацii
iнших анатомiчних матерiалiв

медичне
надання

медичноТ

органiв та

кошторис
на послуги з надання третинпоi (високоспецiалiзованоl) медичЕоi допомоги

методом трапсплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

зАмовник
в'я

(фактично наданi послуги)

Украiни
Максим

Nь
п/п

Найменування послуги

Тариф за
надану

медичну
послугу, грн.

Кiльк
icTb Сума

1

Аутологiчна трансплантацiя
гемопоетичних стовбурових
клiтин з донорським етапом

757 767,4| 20 15 155 з48,2

ВИКОНАВЕЦЬ



Додаток 2
до ,Щоювору NвýЬФLO.{Лпро медwIне
обс.тryювуваншrl населенЙ з надання третинноТ
(високоспецiалiзованоr) медичноi допомоги
мЕгOдом трансrrтrаптацii органiв та iнших
анатомiчпlл< матерiалiв

Акт ль
про надання послуг з медичного обслуговування населення

(назва населеного пункry)
20_ р.

MiHicTepcTBo охорони здоровrя Украihи в особi

що дiе на пiдставi ПоложеншI про MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украihи,

зiхтвердженою постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 25 березня 2015 року
Nь 267 (в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24 сiчня 2020 р. JФ

90) (далi

генерального директора

в особi

який дiе на

пiдставi статуту

виконавець), з iншот сторони фазом - Сторони), на виконання постанови

Кабiнету MiHicTpiB Украihи вц 05 вересня 2018 року ль 707 <.Щеякi питання

реалiзацiт пiлотною проекry щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення

оператив}Iою лiкуванrш з трансплантацiт органiв та iншшr анатомiчнrос

матерiалiв> (дапi Пiлотний проекг), вiдповИно до поста}Iови Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 18 црудня 2019 року }lb 1083 <Про зtIтвердження перелiщу

послуГ та тарифiв на послуги з надання третинноТ (високоспецiалiзованоi)

медичнот допомоги методом трансплантачiт органiв та iнших анатомiчних

матерiагliво якi надаються )ruасниками пiлотною проекту щодо змiни механiзму

фiнансового забезпечення оперативною лiхування з трансплантацii органiв та

iншrдr анатомiчних мsхтерiалiв>>, пункry 4 роздi.тry III .Щоювору N9- про

медичне обслуювуванЕя населення скJIаJIи цей AlcT про наступне:



Nь

зl
п

Найменування
послуги

Код
за

мкх
10

Код
за

AcHI

Тарифо
за яким

надаеться
послуга,

грн.

кiлькiсть
послуц

шт.

BapTicTb
послуЦ

грн.

1.

2.

aJ.

4,

(,

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

2, Виконавцем пiд час надання послуги з медичного обслуговування
населення за ,Щоговором NЬ_ було використано лiкарськi засоби,
закупленi за роryнок коштiв, передбачених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я
Украiни у державному бюджетi для виконання програм та здiйснення
централiзованих заходiв з охорони здоров'я:

J\гs з/п Найменування лiкарських
засобiв

BapTicTb кiлькiсть

загальна сума по Акту J\b_ зменшуеться на грн.
).

зАмовник

грн.

'я Украiни
Максим

АвЕць


