
договIр }tb F8
про медичше обслуговування населення з надання третинно[

(високоспецiалiзованоr) медично[ допомоги методом трансплантацi[
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

м. Киiв

MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украihи в особi заступпика MiHicTpa
ОХОРОНи ЗдОров'я Укра[ни еМЦЯ Петра Володимировича, що дiе на пiдставi
ПОЛОження про MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраiЪи, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2015 року Nч 267 (в
редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 24 сiчlм2020 р. Ns 90), наказу
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 18 сiчня 2022року J\b 99 <Про
НаДаННЯ ПРаВа пiдпису договорiв, первинних дощументiв та супровiдноi
ДОКУIИеНТацii до них) (далi - Замовник), з однiеi сторони, та комунальне
НеКОМерцiЙне пiдприемство <<КиiвськиЙ центр трансплантацii кiсткового
мозку>) виконавчого органу Киiвсько[ MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi
ДеРЯ(аВноi адмiнiстрацii) в особi в.о. директора Щiви Свiтлани АнатолiiЪни,
ЯКа Дiе на пiДставi Статуry, затвердженого РозпорядженЕям виконавчою органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) 31 сiчня 2020
року NЬ 206, та наказу ,Щепартаменту охорони здоров'я ВокМР (кМЩА) вiд
31.01 .2020 Ns 191/к <Про покладання виконання обов'язкiв директора
КОМУналЬного некомерцiйною пiдприемства <<Киiвський центр трансплантацii
кiстковою мозку> виконавчого органу Киiвсъкоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii)>, (далi Виконавець)о з iншоi сторони фазом
Сторони), на виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05 вересrrя
2018 року Ns 707 <,,Щеякi питання реалiзацiТ пiлотного проекту щодо змiни
МеХаНiЗмУ фiнансового забезпечення опер€хтивного лiщування з трансплантацii
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>> (зi змiнами) (далi - Пiлотний проект),
вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 18 грудня 20L9 року
М 1083 <Про затвердження перелiку послуг та тарифiв на послуги з наданruI
ТРеТИННОi (високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги методом трансплантацii
ОРГанiв та iнших анатомiчних матерiалiв, якi надаються }часниками пiлотного
ПРОеКТУ ЩОДО Змiни механiзму фiнансового забезпечення оперативного
лiкУвання з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>> (зi
змiнами), уклЕlJIи цей rЩоговiр про таке:

I. IIредмет rЩоговору

1. Згiдно З цим ,.Щоговором Виконавець для реалiзацii Пiлотною проекту
зобов'язуеться здiйснювати за ра)сунок коштiв державного бюджету медичне
обслуговування населення шляхом надання послуг з третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноТ допомоги методом трансплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв (д*i - послуги з медичного обслуговування
населення) вiдповiдно до,,Щодатку 1.

2. Замовник здiйснюе оплату послуг за медичне обслуговування населення,
наДаних Виконавцем вiдповiдно до пункту 1 цьою роздiлу, згiдно з Тарифами на
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послуги з надання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноТ допомоги
методом трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв, якi надаються
учасниками пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення
оперативного лiщування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних
матерiалiв, затвердженими постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 18 .руд*
201-9 року NЬ 1083, в межах бюджетною 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 набувае прав на отримання послуг з медичного обслуговування
НаСелеНняо згiдно з цим ,Щоговором, з моменту пiдтвердження HallBнocTi у ньою
Медичних показань для застосування трансплантацiТ, встановлених консилiумом
лiкарiв вiдповiдною закладу охорони здоров'я, в якому BiH перебувае на
лiкуваннi.

4. Надання послуги з медичного обслуговування населення згiдно з
ПУНКТОМ 1 роздiлу I цього ,Щоговору може здiйснюватися iз залученням iнших
ЗаКладiв охорони здоров'я таlабо органiзацiй до ведення пiсляоперацiйною
перiоду, здiЙснення лабораторноi дiагностики, транспортування. Вiдносини мiж
Виконавцем та залученими закладами охорони здоровОя та/або органiзацiями
реryлюються в межах чинного законодавства.

II. обсяг медичного обслуговування та якiсть медично[допомоги

1. Виконавець повинен надати послуги з медичного обслуговування
населення згiдно з пунктом 1 роздiлу I цього Щоювору в повному обсязi
вiДповiдно до медичних стандартiв надання такоi допомоги та нормативно_
ПРаВОВИх aKTiB, якi решаментують порядок надання медичноi допомоги
вiдповiдного виду у закладах охорони здоров'я Украiни.

III. Сума договору та умови оплати

1. Загальна сума за цим ,Щоговором
10 428 424,06 грн (десять мiльйонiв чотириста двадцять BiciM тисяч
двадцять чотири rривнi, 06 копiйок).

2. Оплата за цим ,Щоювором здiйснюеться Замовником вiдповiдно до
Додатку 1 до цього ,Щоговору за бюджетною процрамою КПКВК 2301550
<<Реалiзацiя пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансовою забезпечення
оПеративного лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних
матерiалiв>.

3. Оплата за цим .Щоювором здiйснюеться Замовником шляхом
перерахування попередньоТ оплати у розмiрi 100 вiдсоткiв срли BapTocTi послуг
з медичною обслуговування населення на строк не бiльше 12 мiсяцiв.

4. У випадку використання Виконавцем пiд час надання послуги з
МеДичного обслуговування населення 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 - лiкарсъкi засоби), загальна

складае
чотириста

сума за цим .Щоговором зменшуетъся на BapTicTb вiдповiдних лiкарських засобiв.



Виконавець зЕвначае iнформацiю щодо використаних лiкарських засобiв та ik
BapTocTi в aKTi про надання послуг з медичного обслуговування населення
(Додаток 2).

5. Виконавець не мае права вимагати вiд пацiентiв незаконIIу винагороду в
бУдь-якiй формi, яка е попередньою чи наступною умовою для отримання
пацiентами медичних послуц що надаються згiдно з цим ,Щоювором, i повинен
здiЙснювати контроль за тим, щоб працiвники Виконавця та закладiв охорони
здоров'я, якi залуrенi до виконання цього.Щоювору, не вимагали вiд пацiентiв
таку винагороду. Порушення таких вимог е пiдставою для притягнення до
вiдповiдальностi Виконавця у порядщу, передбаченому цим .щоювором.

6. Виконавець не пiзнiше 25 числазвiтного мiсяця надае Замовнику акт про
надання послуг з медичного обслуговування населення (.Щодаток 2) у двох
примiрниках на суму наданих послуn

IY. Права та обов'язки Замовника

1. Замовник зобов'язуеться:
1) протяюм тижня з дня|) протяюм тижня з дня укладання цього /{оговору розмiстити на

своему офiцiЙному веб-сайтi iнформацiю про його укJIадення та в подапьшому
,Щоговору розмiстити

розмiщувати iнформацiю про реапiзацiю Пiлотного проекту;
2) надавати Виконавцю iнформацiю, необхiдну для медичною

обслуювування населення;
3) 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 доювору;
3) ЗМеншувати обсяг надання послуг та загапьну BapTicTb цьою

Щоговору залежно вiд фактичного обсяry наданих послуп У такому разi Сторони
ЗОбов'язанi внести вiдповiднi змiни до цього ,Щоговору, а Виконавець - повернути
НеВИКОРистанi кошти протяюм 5 робочих днiв з дати внесення вiдповiдних змiн
до цьою ,Щоговору;

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

Y. Права та обов'язки Виконавця

1 . Виконавець зобов'язуеться:
1) забезпечити надання послуг з медичною обслуговування населення

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

2) мати лiцензiю на провадженIuI господарськоi дiяльностi з медичноТ
Практики та iншi лiцензii, документи i дозволи необхiднi для надання послуг з
медичного обслуговування населення;



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

4) протяюм тижня з дня укладання цього Щоговору розмiстити у

ЦЬОЮ .ЩОюворУ, перелiк послуг з медичного обслуговування населення, що
НаДаЮТЬСЯ За циМ ,Щоговором, порядок i рлови ik надання (обов'язково
iНфОрмУвати, що цi послуги оплачуються за рахунок коштiв державною 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 УкраIни <Про захист персонЕлльних даних);

6) перед наданням послуг з медичног0 обслуювування 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 медичного
обслуговування населеннrI, 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 послуги з медичного
обслуговування населення у знеособленому виглядi;

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

10) не пiзнiше наступного дня пiсля виникнення або з'ясування обставин
ПИСЬмОВо iнформувати Замовника про припинення або змiни yluoB лiцензii на
провадження господарсъкоi дiяльностi з медичноi практики;

11) не передавати своТ права i обов'язки за цим ,Щоювором будь_якiй
третiй cTopoHi;

|2) пОВернути невикористанi кошти на pil(yнoK Замовника у випадках,
визнач9них згiдно з цим .Щоювором.

2. Виконавець мае право:
1) звертатися до Замовника для вирiшення необхiдних питань щодо

забезпечення виконання цього,Щоювору;
2) ЗВертатися до Замовника за iнформацiею, необхiдною дJIя медичного

обслуговування населення;
3) Вчиняти iHmi дii, передбаченi законодавством, дJIя органiзацiI

надання медичного обслуговування населення.

VI. Вiдповiдальнiсть cTopiH, порядок вирiшення спорiв
1. У випадку невиконання чи неналежного виконання передбачених цим

.Щоювором обов'язкiв Сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством
Украiни.

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



3. У разi встановлення фапrу неякiсно наданих Виконавцем послуц
Виконавець зобов'язаний протяюм 5 робочих днiв повернути кошти за неякiсно
наданi послуги з медичного обслуговування населення на рацунок Замовника.

4, У разi встановлення факrу, що працiвники Виконавця або закладу
охорони здоров'я, якi залуlенi до надання послуг в рамках цього ,щоювору,
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

1. Щей .Щоювiр набирае чинностi з дати йою пiдписання Сторонами i дiе
до 31 Црудня 2022 року або до повною виконання Сторонами зобов'язань за цим
,Щоговором.

2. Сторони можуть припинити дiю цьою ,Щоговору достроково:
1) за взаемною письмовою згодою;
2) У разi невиконання або ненапежного викоЕання Сторонами

обов'язкiв, встановлених цим .Щоювором.
3. Замовник мае право на розiрвання цього .Щоювору в односторонньому

порядку у разi:
l) якщо Виконавець не виконуе зобов'язання вiдповiдно до цього

,ЩОюворУ. У такому разi Виконавець протягом п'яти днiв з моменту розiрвання
ЦЬОГО ,Щоговору зобов'язаниЙ повернути невикористанi кошти на рахунок
Замовника;

2) набрання законноТ сили вироком суду про притягнення працiвника
Виконавця або працiвника закJIаду охорони здоров' я, якийзаJIуIIений до надання
послУг в рамках цього .Щоговору, до кримiнальноi вiдповiдальностi за порушення
ПРаВа на безоплатIIу медичну допомоry або у разi наявностi iнших достатнiх
пiдстав вважати, що таке порушеннrI мало мiсце.

4. У Випадку залrIення iнших закладiв охорони здоровОя та/або
органiзацiЙ до здiЙснення лабораторноiдiагностики, транспортування вiдносини
мiж Виконавцем та зЕrлrlеними закладами охорони здоров'я та/або
органiзацiями регулюються в межах чинного законодавства.

5. Вiдповiдно до частини третьоi cTaTTi 631 Щивiльного кодексу Украiни
Сторони домовились, що умови цьою .Щоговору застосовуються до вiдносин мiж
ними, якi виникли з 25.02.2022 року.

6. Вiдносини CTopiH, не вреryльованi цим .Щоювором, вирiшгуlоться у
порядку, встановленому з аконодавством Украihи.

VIП. Прикiнцевi положення

1. Yci змiни до цього ,Щоговору оформлюються ,Щодатковими угодами до
цього .Щоговору. .Щодатковi угоди е невiд'емними частинами цього ,Щоговору i
набувають чинностi пiсля ix пiдписання Сторонами цього.Щоговору.



2. Усе листування мiж Сторонами здiйснюетъся украihською мовою. Yci
повiдомлення та iншi документи вважаються дiйсними i представпеними в
належному порядку, якщо пред'являються особисто з пiдтвердженням отриманнrI
або надсилаються рекомендованим листом, по електроннiй поштi з
пiдтвердженням отримання.

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

робочих днiв.
4. Щей ,Щоговiр скJIадений в двох екземплярах, по одному для кожноi

Сторони, що мають однакову юридичну силу.

IХ.,.Щодатки до .Щоговору

1. Невiд'емною частиною цьою ,Щоювору е:

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

,Щодаток 2 Акт про наданнrI послуг з медичною обслуговування
населення.

Х. Реквiзити та пiдписи CTopiH

зАмовник
MiHicTepcTBo охорони здоров'я

Украiни

YKpaiHa, 01601, м. КиiЪ,
вул. Грушевського, 7
еДРПОУ: 00012925
IBAN: UA248201 720з431 0001 1 0000001 99
в ЩКСУ м. Киiв

ВИКОНАВЕЦЬ
Комунальне некомерцiйне

пiдприемство
<<Ки[вський центр трансплантацii
кiсткового мозку)>
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi
ради (КиiЪськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстрацil)

YKpaiHa, 03 1 15, м. КиiЪ,
Проспект Перемоги, |I9
еДРПОУ: 30630831
МФо: з22313
IBAN:
U л623223 1 3 000002б003 000049 1 5 1

Фiлiя АТ <Укрексiмбанк)> у м. Киевi

В. О. .ЩиректораЗасryпник MiHicTpa охорони здоров'я
УкраТни

eMEtъ



Додаток 1

до .Щоговору NsrfilidOýr,Ш/про медичне
обслуговування населенffя з надання третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги
методом трансплштацii органiв та iнших
анатомiчних матерiалiв

кошторис
На ПОСЛУги З надання третинноi (високоспецiалiзованоl) медично[ допомоги

меТоДом трансплантацiI органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

Nь
п/п

Найменування послуги

Тариф за
надану

медичну
послyryr грн

Кiльк
icTb Сума, грн

1.
Аутологiчна трансплантацiя
гемопоетичних стовбурових
клiтин з донорським етапом

757 767,4| 8 6 062 |39,28

2.

Алогенна трансплантацiя
гемопоетичних стовбурових
клiтин з донорським етапом (вiд
родинного донора)

874 969,08 2
3 749 938,16

a
J.

По оттрансплантацiйний
супровiд пацiента з 180-го до
360-го дня

1б8 448,31 2 336 896,62

4.

Тканинне типування
потенцlиного
до нор а/донора/р еципi ента
(визначення НLА-генiв методом
пJр)

18 630 15 279 450,00

10 428 424,06

зАмовник
Засryпник
здоров'я



,Щодаток 2
до ,Щоговору lТч$ý{уР!Б,l.Шпро медичне.
обслуговуванfiя населенЁя з надання третинноi
(високоспецiалiзовано) медичноi допомоги
методом трансплантацii органiв та iнших
анатомiчних матерiалiв

Акт ль _
про надання послуг з медичного обслуговування населення

_20.
(назва населенок) гryнкry)

MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраiЪи в особi заступника MiHicTpa
охорони здоров'я УкраiЪи €МЦЯ Петра Володимировича, що дiс на пiдставi
Положення про MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраiЪи, затвердженою
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2015 polry JФ 2б7 (в

редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 24 сiчня2020 р. Ns 90), наказу
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 18 сiчня 2022року NЬ99 кПро
НаДання праВа пiдпису договорiв, первинних дощументiв та супровiдноI
ДОКУМентацii до них) (далi - Замовник), з однiеi сторони, та комунальце
неКомерцiЙне пiдприемство <<КиiЪський центр трансплантацii кiсткового
мозщр) виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвсько[ MicbKoi
Державноi адмiнiстрацii) в особi в.о. директора Щiви Свiтлани Анатолi'iвни,
яка Дiе на пiдставi Статуry, затвердженого РозпорядженЕям виконавчого органу
КиТвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) 31 сiчня 2020
року Nч 206, та наказу .Щепартаменту охорони здоровоя ВокМР (кМЩА) вiд
31.01 .2020 М 191/к <Про покJIадання виконання обов'язкiв директора
комун€rпьного некомерцiйною пiдприемства <<КиiЪський центр трансплантацii
кiстковою мозку) виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацii)>, (далi Виконавець), з iншоi сторони (разом
Сторони), на виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 05 вересня
2018 року М 707 <<Щеякi питання реалiзацii пiлотного проекту щодо змiни
механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування з трансплантацii
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв> (далi - Пiлотний проект), вiдповiдно
ДО постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 18 грудня 20t9 рокry Ns 1083 <Про
ЗаТВеРДження перелiку послуг та тарифiв на послуги з надання третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги методом трансплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв, якi надаються учасниками пiлотною проекту
ЩОДо змiни механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiщування з
трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>>, пункту 4 роздiлу III
,ЩОЮВОРУ М_ про медичне обслуговування населення склали цей Акт про
наступне:

1.

р.

Виконавець у 2022 року надав Замовниrсу TaKi послуги:



Nь
зl
п

Найменування
послуги

Код
за

мкх
10

Код
за

AcHI

Тарифо
за яким

надаеться
послуга,

гDн.

кiлькiсть
послуц

шт.

BapTicTb
послуц

грн.

1

2.

a
J.

4. -j---

2. ВИКОНавцем пiд час надання посJIуги з медичною обслуговування
НаСеЛеННЯ За'ЩогоВором М_ було використано лiкарськi засоби, закупленi
За РаХУНОК КоштiВ, передбачених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни у
ДеРЖаВНОМУ бЮджетi для виконання програм та здiЙснення централiзованих
заходiв з охорони здоров'я:

Jф з/п Найменування лiкарсъких
засобiв

BapTicTb кiлькiсть

загальна сума Акrу Ns_ зменшуеться

(сума прописом)

3. Оплатi по Акту Ns_ пiдлягае загальна сума

,црн.

грн.
).

(супла прописом)

4. Послуги вiдповiдають встановленим у Щоговорi вимогам.

к|сткового

Ф9
Ф?'
\r4
ki#

зАмовник
Засryпник


