
логовIр м 9Ч
про медичне 0бслуговування населення з надання третинноi

(високоспецiал iзова Hoi) меди ч Hoi допомоги методом транспла нтацii
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

м. Itиiв СВ_дццw.U_ 202I р.

MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраТни в особi заступника MiHicTpa
охорони здсlров'я Украillи €мцЯ Петра Володимировича, що дiе на пiдставi
Положеirrrя про MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраТни, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2015 року JФ 267 (в
редакllii постанови Кабiнет), MiHicTpiB Украiни вiд 24 сiчня 2О2О р. JФ 90),
FIаказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 23 червня2О21 року J\ъ 1259
<I Ipo ЕIадання права пiдпису договорiв, первинних документiв та супровiдноi
док}4\4енТацii до них)) (далi - ЗамовниIс), з однiеi сторони, та Комунальне
ЦеКОМеРЦiЙне пiдприемство <<Киiвський центр трансплантацii кiсткового
N|озку)> tsшконаВчого органу КиТвськоi MicbKoT Ради (КиТвськоi MicbKoT
ДеРЖ(ilВНОi адмi1,1iстрацiТ) в особi в.о. директора Щiви Свiтлани АнатолiТвни,
ЯКа ЛiС На пiдс:тавi Статуту, затвердженого РозпоряджеFIIIям виконавчого органу
КиiвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ) 3 t сiчня 2О20
року Jф 20б, ,га наказу ЩепартаN,Iенту охорони здоров'я ВокМР (КМ/{А) вiл
31.01 .202а Jф 191/к (Пр9 покладаннri виконання обов'язкiв /Iиректора
КОМУнаJIьного некомерцiйного пiдприемства <Киiвський центр трансплаrrтацiТ
lcicTKoBolю Iчlозку)) виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (КиТвсьtсоТ MicbKoT
/цержаRноi адмiнiстрацii)>, (далi Виконавець), з iншоi сторони (разом
Сторони), на виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 05 вересrrя
2018 року JФ 707 к/]еякi питаНня реалiзацiТ пiлотного проектУ що/до змiши
пцеханiзму фiнаrrсового забезпечення оперативного лiкування з ,грансплаtlтацiТ

ОРГанiв та iнших атrаr,омiчних матерiалiв> (зi змiнами) (далi - Пiлотний проект),
вiдпоltiдно до постаtIови Itабiнеrу MiHicTpiB Украiни вiд 18 грудня 2О19 року
М 1083 Kllpo З€tтВерд}кення перелiку послуг та тарифiв на посJIуI,и з надання
третинцоi (високоспецiалiзованоi) медичноТ допомоги МеТОДОrч{ трансшлантацii
ОРГаrТiВ та iнпrих аtrатомiчних матерiалiв, якi надаlоться учасниками пiлотt-Iого
IIPOeKTY [ЦОДО змiни механiзму dliнансовоlrэ забезпе.lенrш оператиtsного
ЛiКУвirння з траIIсплантацiI органiв ,га iнших анатомiчtлих матерiалiв> (зi
змiналли), уклаJIи цей,Щоговiр про таке:

I. Предмет.Щоговору

i. ЗГiлно З Цим .Щоговором Виконавець дJrя реалiзацii Пiлотного проекгу
ЗОбОв'язУсться здiйснювати за рахунок KoшrTiB державного бюджету медичне
Обс.ltУr.овуванFlя I{аселення rrlляхом надання послуг з третиtrrlоТ
(високоспецiалiзоваriоi) медичноi лопомоI,и методоIчl трансплант,ацiТ органiв та
itiШИх анагоп,tiчних матерiалiв (далi - послуги з медиаIного обслуговува}lн.я
населенI{я) вi;lповi2lно до ,I[олатку 1. ,

- 2, Замсlвtrик здiйснюе оплату послуг за медLILIЕIе обслуговування
ItaceJIeI,IHя, налаfIих Виконавцем вiлrrовiдно до пункту 1 цього роздiлу, згiлно з



ТаРИфаПrИ На послуги з надання третинноi (високоспецiаlliзованоТ) медичноТ
ДОПоМоги N{етодом трансплаlrтацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв, якi
наДаIоться уr{асниками пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового
забезпечення оперативного лiкування з трансплантацii органiв та iнших
анатомiчних матерiалiв, затвердженими постановою Кабiнеrу MiHicTpiB
УкраIrlи вiд 18 грулня 2019 року Ns 1083, в межах бюдхtетного призначення за
бюджетНою програмою кпквК 2з0|550 <Реалiзацiя пiлотного проекту Iцодо
змirlи механiзму фiнансового забезпечеrtня оперативного лiкування з
трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>.

з. Пацiент набувае прав на tэтримання послуг з медичного обслуговування
населення, згiдно з цим ЩотовороIчI, :] I\IOMeHTy пiдтвердження наявностi у нього
медичнИх показаНь для зас,тосування трансплаFIтацiТ, встановлених консилiумом
лiкарiв вiдповiдного закладу охорони злоров'я, в якому BiH перебувае на
лiкуванr-ri.

4. Надання послуги з медичного обслуговува}Iня населення згiдно з
пунктоМ 1 роздiлУ I цього ЩоговорУ мЬже здiйснюватися iз залученням iнrrrих
закладiВ охоронИ здоров'я таlабо органiзацiй до донорського етапу посJIуг з
органноi тра}Iсплантацii вiд донора-труIIа, забезпечення закупiвлi (отримання)
гемопоетичних стовбуровлrх Iслiтин, робiт i послуц що пов'язанi з ix
придбанням у тому числi пошуком таlабо отриN{анням гемопоетичних
стовбурОвих клiтИн в YKpaiHi та lабо за кордоноN{, ведення цiсляоперацiйного
перiоду, здiйснення лабораr,орноi дiагнс,стик}I, транспортуваIrня. Вiдrrосини мiж
Виконавцем та залученими закпадами охорони здоров'я таlабо органiзацiятпtи
реIулIоються в мея(ах чинноIю законодавства.

[I. ()бСЯг МеДичного сlбс;lуговування та якiсть медичноТ дошомоги

1. Виконавець IIовинен 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-
праI}ових aKTiB, якi регламентують порядок надання медичноТ допомоги
вiдгlовiдного. виду у закладах охорони здоров'я УкраiЪи.

III. Сума договору та умови оплати

1. Загалъна сума 5cL

t 1 36б 5 I 1 ,15 грн (одинадцятr, мiльйонiв
одинадцять Iривент,, 15 коп.).

2,. ОПЛаТа За Цим l{оговором здiйснlос],ься Замовникоtv вiдtlовiдllо ltcl
/],оДаr'ку l до цього /dог,оворч за бюл>lсетноIо програмою КГIКI]К 2З01550
<реалiзаrliя пiлотrlого проек,гу Iцодо зпцirIи мехаrtiзму фirrансового забезпе.lеtttlя
оператрIi]I]ого лirtуванlut З траIIспланr,аr{iТ сlргаltiв та iншlих анагоп,tiчt.tих
пrаr,ерiалriв>.

a
1 Оплата эа циN{ Щоговором здiйснюеться

перерахуванI{я попередньоi опrtати у розмiрi 100 вiдсоткiв
з Nlедичногu обслугоl}ування населення на строк не бiльше

цим Щоговором склалас
TpI,IcTa шiстдесят шiсть тисяч п'ятсот

замовником шляхом
суми BapTocTi послуг
12 мiояцiв.



4. У ВИПаДкУ ВикористаFiня ,Виконавцем пiд час надання послуги з
МеДИЧНоГо обслуговування населеI{ня за цим Щоговором лiкарських засобiв,
Закуплених за рахунок коштiв, передбачених MiHicTepcTBoM охорони здоров?я
украiни у державноIчIу бюджетi для виконання програм та здiйснеIIня
централiЗованиХ заходiВ з охороrIи здороВ'я (далi - лiкарськi засоби), загальна
СУМа За ЦИМ Щоговором зменшусться на BapTicTb вiдповiдних лiкарських засобiв.
виконавець з€вначае iнформацiю щодо використаних лiкарсъких засобiв та ik
BaPTocTi В aKTi про надання послуг з медичного обслуговування населення
(Щодаток 2).

5. ВИКОНаВецЬ не мас права вимагати вiд пацiентiв незаконну винагороду в
бУЛЬ-ЯКiй формi, яка е попередньою чи настуtIною умовою для отримання
ПаЦiСНТаМИ МеДичних посJIуц що надаються згiдно з цим ,Щоговором, i повинен
ЗДiЙСнrовати контроль за тим, щоб працiвники Виконавця та закладiв охорони
ЗДОРОВ'Я, якi залученi до виконання цього Щоговору, не вимагали вiд пацiентiв
ТаКУ ВИНаГОРОДУ. Порушення таких вI4мог е пiдставоIо для притягнення до
вiдповiдальностi Виконавця у порядку, передбаченому цим .Щоговором.

6. Виконавець не пiзнilле 25 чис.па звiтного мiсяця надае Замовнику акт
ПРО НаДаННя послуг з медичного обслуговування населення (Щодаток 2) у двох
примiрниках на суму наданих послуг.

IV. Права та обов2язки Замовttика

l . ЗамовrIиtс зобов'язуеться:
l ) ПРоТяГом тижня з дня укладання цього /{оговору розмiстити на

СВОеМУ офiцiЙному веб-сайтi iнформацiю про його укладення та в подальшому
l) протягом тижня з дня /{оговору розмiстити

розмiщувати iнформацiю про реалiзацiю Пiлотного проекту;
2) наДаВати Виконавцю iнформацiю, необхiдну для медичного

обслуговування населення;
3) забезпечити фiнансування послуг з медичного обслуговування

населення за цим Щоговором у встановленому законодавством порядку.
2. Замовник мае право:
1) ВИМаГаТи свосчасного та в повному обсязi надання послуц якi

передбаченi .Г{одатком 1 цьсtго Щоговору;
2) контролювати дотримання Виконавцем умов договору;
3) ЗМеtIШУвати обсяг надання послуг та загальну BapTicTb цього

,ЦОГОВОрУ Залежно вiд фактичного обсягу наданих послуг У такому разi
СтОрони зобов'язанi внести вiдповiднi змiни до цього Щоговору, а Виконавець -.
ПОВернУти IIевикористанi кошти протягом 5 робочих днiв з дати вFIесення
вiдповiдних змiн до цього Щоговору;

4) ВЧИFIяТи iIrmi дii, передбаченi законодавством, для органiзацii
надання медиLIного обслуговування населення.



1) забезпечлIти надання lrослуг з медичного обслуговування населення
медичнип{и працiвниками, якi' Mdbfb вiдповiдну спецiалыrу ocBiTy i
вiдповiдають сдиним квалiфiкацiйним вимогам;

2) мати лiцензiю на провадження господарсъкоi дiяльнсlстi з медичноТ
практики та iншi лiцензiT, докуN{ентtл i дозволи необхiднi для надання послуг з
медItчного обслуговування населення;

3) забезпе.rувати дотримання вимог стандартiв та FIормативно-
на територii Украiirи i регулюю,гь надання медичноТправових aKTiB, якi дiють

допоNIоги;
4) протягоМ тижF]я з дня укладання цього .Щоговору розмiстити у

/-{оступниХ длЯ пацiентiВ мiсцях peecTpaTypi, приймальному вiддiленнi,
примiщеннях для очiкування, на веб-сайтi тоrrцо iнформацiю щодо укладення
цього Щоговору, перелiк послуг з медичнопэ обслуговування населення, що
надаються за цим .Щоговором, порядок i умови ix надання (обов'язково
iнфорпrувати, що цi посJIуги оплачуються за рахунок коlптiв державного
бюджету i надаються без додатковоi плати пацiента);

5) ОбРОбЛятlt данi, що стосуються здоров'я i обслуговування пацiснтiв
вiдrrовiдно до законодавстI]а, забезltечити захист персональних даних пацiентiв
вiдповiдно до Закону Украiни <про захист персональних даних);

6) ПеРеД наДанням послуг з медичного обслуговування на,селення
з?ясувати, чи мае паlдiсrtт праRо I-Ia отриманIIя послуг вiдповiдно до ,Щодатку 1 за
його д,окуА{снтами та направленняN,I;

7) ЗабеЗпечити бе:lоплатнiсть для гlацiснта послуг з медичного
обслvl,овування населення, в обсязi не меншому HiiK визначено цим Щоговором;

8) ДО l0 числа кожного мiсяця, нас,гупного за звiтним, оприJIюднювати
iНфОРМацiю на свосму офiцiйному веб-сайтi про наданi послуги з медичного
сrбслуговуваIIFIя I{аселення у знеособленому вигrrядi;

9) ШIОМiСячно до 25 числа звiтного мiояця надавати Замовлtику акт IIро
наlIання гrослуI, з медичного обслуговування населення;

10) Не Пiзнiше наступного дня пiсля виникнення або з'ясування
обставин письмово irlформувати ЗамовI{ика про приПинення або змiни )rI\4оR
ЛiЦеНЗii На ПроВад}кення господарськоi дiяльностi з медичноi практики;

11) не передавати своi права i обов'язки за цим /]огЬвором буль-якiй
третiй cToporri;

12) ПОВернУти невикористанi кошти rIа рахунок Замовника у випадках,
визначених згiдно з цим f[оговором.

2. Вико[Iавець мас право:
1) ЗаЛУЧати iншi заклади охорони здоров'я, якi мають чинну лiцензiю на

провадх(ення гооПодарськОi дiяrльнОстi З пледичноТ практ}Iки, таlабо оргаr-riзацii,
до донорського етапу послуг з оргаIлнот траriсплантацii вiд донора-труIIа,
ВеДеННЯ пiсляоперачiЙного шерiоду, здiйснення лабораторноI дiаr.ностики,
транопортуван}rя;

2) звертагися до Замовtлика для
забезпечення виконання цього,I[оговору;

вирiшення необхiдних гIитань щодо

З) звертатися /{о Замовника за iнформаrliсlо, необхiдною /д.lIя
м еllичн о го cl бс-ltугоI]у Ba}I ня нас еJI eI{ r{я ;

4) ВчИняти irrrпi дiI', rrередбаченi законодаtsстtsом, лля органiзаrriТ



надаI,Iня медI4чного обслуговувантJя населення.

VI. Вiдповiдальнiсть cTopiH, порядок вирiшення спорiв
1. У випадку невиконання LIи ненаJIежного виконання передбачених цим

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

2. ВИКОНаВецЬ несе вiдповiдальнiс,гь за своечаснiсть, повноту та якiсть
надання послуг з медичного обслуговування населення працiвниками
Виконавця згiдно iз законодавством Украiни.

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

4; У РаЗi ВСТановлення фа*ry що працiвники Виконавця або закладу
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, якi залученi до надання послуг в рамках цього ,,Щоговору,
ВИМаГаЛИ вiд пацiснта незаконну винагороду в буль-якiй формi за медичнi
ПОСЛУГИ, ШIо повиннi бути наданi пацiентам згiдно з цим ,Щоговором, Замовник
IIовиIIен надiслати вiдповiдну iнформацiю до правоохоронних органiв.

5. СПОРи мiж сторонами розв'язуються у визначеному законодавством
IIорядку"

VII. Строк дiТ та iншi умови Щоговору

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

2. Сторони можуть припинити дiю цього Щоговору достроково:
1) за взаемною письмовою згодою;
2) у разi FIевиконання або неналежного виконання

обов'язкiв, встановлених цим Щоговором.
Сторонами

3. ЗамОвник мае право на розiрвання цього Щоговору в односторонньому
порядку у разi:

1) ЯКЩО Виконавеlдь не виконуе зобов'язання вiдповiдно до цього
ЩОГОВОРУ. У такому разi Виrсонавець протягом п'яти днiв з моменту розiрвання
ЦЬОГО ,ЩОГОворУ зобов'язаний повернути IIевикористанi кошти на рахунок
Замовника;

2) Набрання законrтоТ сили вироком суду про притягненFIя працiвника
ВИКОНавця або працiвнttка закладу охорони здоров'я, який залучений до
НаЛаННЯ ПОСЛУГ В РаМках цього ,Щоговору, до кримiнальноi вiдповiдальностi за
ПОРУШеННЯ ПРаВа на безоплатну медичну допомогy, або у разi наявностi iнших
достатнiх пiдстав вважаги, що таке порушення мало мiсце.

4. У ВиПадку залучення iнших закладiв охорони здоров'я таlабо
ОРГаНiЗацiЙ до до}Iорського етаIIу послуг з органноi трансплаrrтацii вiд донора-
ТРУПа, Забезпе.tення закупiвлi (отримання) гемопоетичних стовбурових клiтин,
РОбiТ i ПОСЛУц що пов'язанi з Тх пр1,1дбаI.Iням у тому числi пошуком ,tаlабо
ОТРИiчIа}IНЯМ ГеМопоетичних стовбуровl,tх клiтиrл в YKpaTHi та /або за кордоном,
ВеДення пiсляоперацiЙного перiоду, здiйснення лабораторноI дiагностики,



ТранспортуваЕIня вiдносини шлiхt ВиконавтIем та залученими закладами охорони
здоров'я таlабо органiзацiями регулюБ;гiЬя в межах чинного законодавства.

5. Вiдносини CTopiH, не врегульованi цим Щоговором, вирiшуються у
порядку, встано вленому з аконодавством Украiни.

VПI. Прикiшцевi шоложення

1. Yci змiни до цього Щоговору оформлюютъся f]одатковими угодами до
ЦЬОГО ЩОговору. Щодатковi угоди е невiд'смними частинами цього .Щоговору i
набувають чинностi пiсля ik пiдписання Сторонами цъого .Щоговору.

2. Усе листування мiж Сторонами здiйсrtюетьс,я украiнською мовою. Yci
ПОВiДОмлеFIня та iншi локументи вважаються дiйсними i представленими в
н€LЛе}кному порядку, якщо пред'являються особисто з пiдтвердженням
ОТРLIМаНня або надсилаються рекомендованим листом, по електроннiЙ поштi з
пiдтвердженням отримання.

3. У разi змiни реквiзитiво Сторона повiдомляе iншу Сторону протягом 3

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

Сторони, що мають однакову юридичну силу.

IX. Щодатки до Щоговору

l, Невiд'емною частиноIо цьоIrэ .Щоговору с:

,Щодаток 1 _- Кошторис на послуги з надання третинноТ
органiв та( високо с пецi ал iзо ван оi)(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги методом тра]

iнших анатомiчних матерiалiв (фактично наданi послуги);
трансплантацii

Х. Реквiзити та пiдписи CTopiH

зАмовник
MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украilrи

Украiна, 01б01, м. Киiв,
вул. Грушlевоького, 7
С/_{РГlОУ: 00012925
IBAN: UA248 11000000199
в l{КГ_JУ п,r.

Застуtltrик
YKpairirl
c,NiEI[b

ВИКОНАВЕЦЬ
Комунальне некомерцiйне пiлприсмство

<<КиiЪ ський центр транспла нта цiТ rcicTKoBo го м озк)
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi рали
(КиiЪ ськоI MicbKoi лерясавноi адмiнiстра rrii)

YKpaiHa, 03l15, пл. Киiв,
ГIроспект Перемоги, 119
еЩРПОУ:30630831
МФо: 305299
IBAN: UA0230529900000260050401 0552 1

в Ат кБ "привАтБАнк"
FtL^;}t,;r_ж_\, -r@

WЧlll;,.,;;9

и здоров'я

llBHa

(пiдrrис)



Додаток l
до Щоговору NЬ}\fuРýttlпро медичне
обслуговування насеЛення з надaння
третигlноi (високоспецiалiзованоi) медичноТ

допомоги методом трансплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв

кошторис
на пOслУги з падання третиIIноi (високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги

МеТОЛОМ Т'РаНСПлантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв
(фактично наданi послуги)

Nь
п/ц

Найменування послуги

Тариф за
надану

медичну
послYги грн.

Кiльк
icTb Сума

1

Аутологi.lна трансплантацiя
гемопоетичних стовбурових

'клlтин з донорським етапом
757 767,4| 15 11 366 511,15

зАмовник
Застуr-l

ВИКОНАВВЦЬ

АнатолiIвна



/{одаток 2

до /{оговору :Vч$ЩgЩt}{ npo
обслуговування насел]ення з
,rретинноi (високоспецiалiзованоi)
l(опомоги N{етодоN.{ трансплантаIliТ
iнших анатоплi.лних матерiалiв

Тарllф,

медичне
надання

медичноТ
органiв та

лкт ль
tlpo надання цослуг з пIедиf,Iного обслуговування населення

(назва населеного пупrtту)

MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни в особi заступника MiHicTpa
ОХОРОЕIИ ЗДОРОВ'Я УКРаiЪи €МЦЯ Петра Володимировича, що дiе на пiдставi
Положення про MiHicTepcTBo охорони здороЁlя УкраiЪи, затверджеFIого
tIОСТаНОВою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2015 року J\Ъ 267 (в
редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 24 сiчня 2О2О р.

20 р.

J\ъ

Jф
90),

НаКаЗУ MiHicTepcTBa 9х9рони зд9ров'я УкраТни вiд 23 червня 2О2l року }ф 1259
кПро надання шрава пi7дrrису договорiв, первиннLIх документiв ,u .у.rровiдноi
докуNrенТацiТ до них)) (далi -- Замовник), з сlднiсi сторони, та Комунальне
некомерIltине пцшриеметвt) <<Ки'[вський центр трансп.llаlлтацii кiстковогtt
МОЗКУ>> ВИКOНаВЧОГО органу КиТвськоТ мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi
дерлtавноi адмirtiстрацii)о ,в особi В. О. Щирсктора trtiви Свiтлани
АнатолiiвIIи, який дiе на пiдотавi Статуту, затвсрдженого Розпорядженням
викOнавчогО орга}IУ КиiвськОi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
а,ЦМiНiСТРаЦii) З 1 сiчня 2020 року J\b 20б, та наказу fiепартаменту охорони
ЗДОРОВ'Яt ВСКМР (КМДА) вiд 3|.aI.2020 ЛГs 19Uк <Про покладання виконання
обов'язкiв дирекгора комунального некомерцiйrrого пiдприсмотва <<киiвськилi
r{eнTp трансплантацiТ кiсткового мозку) виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT
РаДИ (КиIвсьrсоi пдiсьiсоi державноi адцмirriстрацii)> (далi - Виконавець), з iншоТ
СТОРОrrИ (РаЗОМ - Сторони), на виконання пост,анови Кабiнеrу MirricTpiB Украiни
ВiД 05 BepecFIrI 2018 року Jф 707 <fiеякi питання реалiзацii пiлотного проекту
LIJОЛО ЗПЦiН1,1 Ме:<анiзМу фiнаrrсового забезпеченнrI оперативноI.о .lтiк5rззрlrr, a
ТРаНСПЛаН.ТаЦii орГан,iв та iнших анатомiчнttх матерiалiв> (далi - Пiлотлrий
ПРОеКт), вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 18 грудня
2019 року Jý 1083 <ГIро затвердженFI;I перелir<у поолуг та тарифiв на послуг}I з
надання третинноi (високосlлеr{iалiзоватrоi) медичнот допомоги методом
ч]аI{сплантацii органiв та iншrих анатомiчних MaTepialliB, якi надаються
учасникапrи пiлотного ITpoekly щодо змiни механiзму фiналrсовог<э забезпеченi.lя
оIIераjгиВногс) .lriкуlзанняl з траIrсплантаlдii, оРГоНiв та iншrих aHaToMi.IH].Ix
п,iаr ерi1-1лiв>>, пуIIкт)i 4 роздiлу III Щсlговору М про ме,цлIч}{е
обс;iугсrвуваi{t{я населенЕLч скпалLl tIей Акт про I{ас,гуIIне:

l. I}l.rKoHaBeilb у 202 l por,;y I]адав Заьtоtзниttу -г;lкi IIосJI}/глJ :

ElapTicTbкiлькiстьГл{ьТ
t _l

-]r;Яй;"у*Ъ"п" 
fТ;л-[lГ"л l

_. *__ц99луги __._ i :з __[_зз_ ]_ за яким __д9g.цуц

iз), ;i



надасться
послуга,

2. Виконавцем пiд час надання послуги з медичного обслуговування
було використано лiкарськi засоби,насеJIення за Щоговором Jф

закуплеНi за рахУнок коШтiв, перелбачених Мiнiс,герством охорони здоров'я
УКРаiНИ У Державному бюджетi для виIонаFIня програм та здiйснення
цеrrтралiзованих заходiв з охорони здоров'я:

загаJIьна сума шо Акту Jф зменIIIусться грн.
(____

)

на

Найменування
засобiв

лiкарськлtх

грн.

зАмовник
Засту к охорони
зд

мирович

ВИКОНАВВЦЬ

i,,&1iы

}ф з/п BapTicTb кiлькiсть

.-7
(-


