
договлр }{ь bq

про медичflе обслугоtsування населення
(B1,1co коспецiалiзовано!} иедич цtоi допомогlл

оргаrliв т,а irlmlrx аилаторяiчних

м. Киiв

MiHicTepcT,Bo 0хороцк зло;rов'я Улсраitли в особi засryпника MiHicTpa
охорони здоров'я УlсраТrrи €МЦЯ ПeT;ra Володимировича, що дiе на пiдставi
Полсlження про MiHicTepcTBo охорони здсlров'я УкраТни, затвердЖеною
постановою Кабiнету MiHicrpiB Уlсраirrи вiд 25 березня 2015 року Nэ 267 (в
редакцi1, постанови Кабiirо,гу MiHicTpiB УкраТr,rи вiд 24 слчня2а2а р. ЛЪ 90), наказу
MiHicTepcTBa охоронl{ здоров'я УкраiЪи вiд 18 сiчня 2022 роцу J\b 99 <Про
наданЕя права пiдпису. договорiв, первин1.Iрlх дцокуiчlентiв та супровiдноi
докуý{ентацii до них) (далi -- Замовник), з однiеi сторони, та комунальне
некоmерцiйrrе пiдrrрисмство <<КиIвсьлсий центр трансшлантацii кiеткового
мозку)) викlэ}IавtIOго органу ltpr'{BcbKoi плiсьItоТ ради (Киiвськоi MicbKoi
/{еtr}жав}Iоi адмiшiс,гlэацii) в особi в.о. дlrрек,]гора Idiви Свiтлани Анатолiihrи,
яtса дiс tta пiдс,гавi CTaryTy; затвердх(еного РозпорядженIIяN,I виконавчого органУ
КиiвськоТ лдiсъкоi ради (Киiвськоi шлiсъкоi державноi адмiнiстрацii) 3 t сiчня 2020

}joкy Nl 20б, та i]аказу Щепартаменту о.корони злоровlя ВОКМР (КМЩА) вiл
Зt.01 .2020 Ns 19]/к <Про , покладання вI,Iконання обов'язкiв директора,
комунrшьного ЕIекоNIерцiйiною пiдприемства <I&tiвський це}Iтр трансIIJIантацiТ

кiсr:кового мозку> врIконавчого органу КиiЪськоi мiськоi ради (Киiвсьlсоi плiськоi

деря(авноi адмiнiстрацii)>, (далi Виконавецъ), з irrшоi сторони фазом
Стr*iрони), tla вIIконанIIя rrостаноЬи Кабirrету MiHicTpiB YrtpaiHr,r вiд 05 вересня
2018 polry Ns 707 <l]еякi питавi{я реалiзацii пiлотrrого проекlу ц{од{о змiпи
п.техагliзtчtу фilrаi*оовс}го забезirечення огr,9ративЕIого лiтсування з трансппантацii
оргаtliв та iншрг< aHaTopti.lниx матерiалiв> (зi зiшiнамлr) (далi - Пiлtrттrий проетст),

вiлгrовiдно до постаЕIоRи trtабiнету MirlicTpiB УкраТни вiд 18 грудня 2019 рощу
NЬ 1083 <Про затiзерджеIIня шерелiку шосJIуг ,га тарифiв rra послуги з надапIIr1

третиrlriоi (.високоспецiа;iiзованоi) меди.riлоТ /{оtiомогLI методом трансплантатдii
оргатri,п та iнших aHaToMi.tI]Iиx MaTe[lia:riB, якi на/-(аюl,ъся учасникаNIи пiлотного
пpcel{ty IJdодо змiltрт tчtехаIтiзlчtу фiiraHcoBcto забезпечення оперативIIсJго
лiкування з трансflrlаштацii оргаrriв та iнт_шр.tх аtrатомiчних rvlaTepiaлiB>> (зi
змirrамlл), укJLали цеiл ,Щrэгсlвiр про таке:

t. [Iредме,г Щоговору

1, Згiцлло з ц}I},,I l{огсlвороьt iltitcoltaB€l{i: дJr.q рсалiзацiТ Пiло,гногО ttpoelсy
:зобов'яtзусl:l)ся злiйснкlвати за рахунок л:оiл,гiв державного бiо,llхсе'гу МеДиЧI-Iе

обслуiювуваr{ня H&CеJ]еIII]JI I].lлrIхоь,I на,ш,аIJня послуг з ,гре,гиIтноТ

(rзl.тсоtсоспецiалiзоваrrоТ) лледlt..rtlоТ допONtоI,Ii iиеl,сlдо}чl траI{сп.пантацiТ органiв та
it+llIla;< attalolцi.t1{I,1x т\,Iагерiа.лiв (лаLтi .- посJlугi;t з мсдi4чного обс;rуговУВання
IIасеJIеI-Iня) вiдllовiдi;tr дсl fl,одtатк,r, 1 .

2. ЗatvtoBt-tl,ttt здiйtснIос оllлату lloc,Tryr']]0IvIёll?ItII+e обоltчговуI}аI]Ilя носел€}I}{}t,

Hai\arIl4x Виксll,тавlдеtл вiдllоtзiдtно до llчfiкту 1 цього роз,цiлrи згiдпсl з ТарlIфаМ}1 На

з наданпя третинноi
методом трансплантацii
матерiалiв

* ьuuь.{,й __2022 р.



tlоOлугIr з надаI-{Ilя ,гpe,]]LI}II"ior' (висtэt<осLtеlдiа.ttiзованоТ) мед1,1чноi допомо]lи
методом ]]рансплаrIтацii органiв та illlшitx itнтгопцiчних ма,терiалiв. якi надаtоться

учzlсниками пiлотного проеlflу rцодо зtиit"ttа мехtlнiзму фiнаiлсового забезпечеII}Iя

0IIератl{вIiого лiкування з ,граIIспла}rтацii органiв та iнrтlих анатомiчних
маr,ерiалiв, затверджеIII{NII,{ пocTaнol}oro Кабiнет.у MiHicTpiB Украirrи вiл 18 rрудня
2а\9 рок), J\'9 i08З, в I\4ежах бiолжетллоIо призначенFIя за бюд{жетLIоIо програ]\{ою
КШ(BК 2301550 <Реалiза.тIiя пi.тtот1,1ого ilpoelсy щодо змiни механiзiчtу

фirлансового забезпеченLIя опера"гивноl-о лiкуванlrя :J трансплантацiТ органiв та
i нutих анатопцiчнLlх \IсIт,ерiалiв>.

З. Пацiснт набlr9пg прав rla отрl{N,tа}iltя пOслуг з N{едрIчtлого обслуговуваIлFIя
I{асеJIеI{IIя, зr,iдriо з ц}II\4 ,I(огоl-зорt)ir,I, з h{oMeI-IT,V пiдтвердженI{я I{аявностi у нього
},1едI,1т.Iн1,1х пс)i(L|заFlь дjlя застоOуваIiFIrt т}]аFIспJIантацiТ, встаЕIовлених KoHclt;riyMt,llvt
лiкарiв вiдirовiдногсl заIоIаду охоi]оI]и з2lорсrв'я, в якому BiH перебувас на
Л i к1, з,1**rri .

4.Надання IIослvгI,{ з Iч{едичI{ого обслуговуваЕIня населення згiдно з
пунIO]о},,i 1 роздiлу I цього .Щоговору lvlo}Ke здii7снrов,атися iз зачученням iншrIх
зак.,rалiв охоI)оFIи :з2lоров'.lt таlабо ор,ганiзацiй ло ведення шiс.lтяtrперацiйноrо
перiоду, здiл"tснеt-tня лабораторноi дiагнос,l,ики, транспортуtsачня. Вiлносрtни MirK
ВиконавцеI\I,га залуLIеI{ими заклада]чiи охорони здоров'я таiабо органiзацiяпдtа

регулю}оl]I)оrI в l\te)Iiax чLIFII-Iо го з а к() FI одавства.

r}" Обсяt, еIслIIчного обслугOвуваI!ня ,та яlсiсть п{едиIлноi докомог!I

l. Вилсонавець IIовинеt{ i{a/{aTll t{осJIугl4 з мелllLIного обсlrуговування
IIасеJIення згiдтlо з пуltlстоь,l 1 роздliлу I цього Щоговор,ч в гIOЕIIIо}лу обсязi
вiдпсlвiдно до медиLI,них стандартiв надання такоi допоьtоги та i{ормативно-
правових а.к,гiв, якi регламент}Iо,г}э порядок надаI{ня медиI{FIсТ лопоп,tоги
вiдrrоrзiдл{ого в}{ду у закладах oxоpol{Ii злtlров'я Украiни.

IItr.. Сума дс,Fовору,га урIови ошлати

1. l]агаrrьна су]\,{а за ЦI,IIчr ,,Щоговором складас
] 5 98З З|7,'2'l грн (гi'ятнедця],ь пtillbr"lorriB дев'-tт,гсот вiоiмдесят три тиоячi триста
сiьцпirдця,гь гриRсI lb 

^ 
2,7 ксlпi iioK).

2. Оплаr:а за ци]\.1 /_-\оговоlэопц здiйсrriосться Зап,tовником вiдповiднсl до
f{одlа:гlсу 1 до I{Ilого Щоговtiру за бrодхсетrrою rrрограмоЕо Ktli{BK 2301550
<Реа.пiзатцiя пi.rlотllого проекту Iдс)до з riтr_рт лцехаrriзп,tу dэiнансоIJого :забезпеченпя
оllеративного лiIсу,ванrtя з траi{сItлан,гацii органiв 1а iллши:i aHaToMi.lHplx
платерituriв>.

З. Сплата. за цL1I\,I ,Щоr,r:вrэропл здliйст+tосться За.ь,iовнi,tкопt IIIJIяхоIчI

лереL.'itхуваIlня попередI{Lоi оlIл;Iтлт 1, розмtiрi l00 вiдсоткiв сyми BapTocT,i r]ослуг
:] Iviелilчного обслi/lоR}/ваIII{я наоеJlеItня ltrj. cTpolt lre бiльiirе ]2 птiс:яцiв.

,4,. У випадIс/ BI,ti(o])],Jc,IaHH{ Вrаlсонавцеп,т iтiд LIac l.iадi}r{ня посJI!ги з

\,{el{l{ilIIoi,i; сlбс.ll,гов./ва,ItI{JI IlrtоеJтl)нItя *tа циvi f{оговоi)ом лitсароr,л:их засобiв.
зCI'}(}пJтtllлIlх за. ]]ax,y,I-roK копlтit-з. tтерс,дбачеI-Iиi( NznirlicTepcT,B), oХopoIl,tT :злоров'я

YKpaTrTrT }, деl]жав}lоN4}, бкli_liкстi лля l]I{KO}iaI]IIя ilрограм ,га здiiiсrrеuгiл
rqеrt,гоа:riзOваtli4х зсt>lо.tliв з oХc])oirit зj],оро[t'я (далi -- лtittарсr,lсi засоби), загальна
cylvta за Iдим /{огtriзорr)N{ зIчlеrнuIусl]I](,я l*a вар,гir;гt lзiдtiовi.цt-iих rtilcapcb;<lax засrэбiв.



l]1.1IcotlaBel{b зазнаIтас iнdlормацiю що/tо врIкорис,гаIIих лiкарськи>l засобiв та ik
BapTocTi в aKTi про надаFlня посJ]уi, з медичного обслуговування населеFIня
(Щодаток 2).

5. Виконавець не мае права BI4MaгflII,l вiд пацiснтilз незаконну вi,IFIагорOду в
будь-якiй форллi, яка. с лоriеред}IьоIо чи наступною умсвою для отр!Iмання
паiцiс,нталлрI Me/{pltiн],ix посJI){l; Iцо liа./(flютIlсяt згiдно з цитчI Щоговорсlм, i повиttен
:ll(ii.icrlюBaTl1 l(онтроль зо T,-{4I1,I, шоб lrpaцiBt-ilaKlt Виконавця та закладiв oxopoHi,t
:]лсров'я, якi :за:rучеi.Ii до виконання цього .Г{оговtlру, FIe вимагали вiл пацiсrrтiв
,гакy винагороду. Порушеrrня таких виI\4ог с пiдставою для прI,Iтягнення до
вiдповiдалыtостi Влiконавцrl у порядку, передбаченому цl.tпл Щоговором.

6. ВлIколlаRеiIъ tte пiзl+iшlе 25 числа звiтiтсttю мiсяця нада€ Запловнику акт про
I{адаI{FIя послуt, з NIедj,JIII{ого обслуr-овуванf{я населення (/{одаток 2) у двох
rrрIлмiрниках EIa суму наданих послуr

IV. ГIрава та обовОязки ЗамовIIика

l. Залловrlик зобов'язусться:
1) протягом т,и}к[Iя з дня укладаIIFIя цьсго Щоговору розмiстити на

cвoeM)l офiцiйному веб-сайтi iнфорпrацiю про його укладення та ts под€rльшому

розмiшlувати iH формацiю про реаJIiз ацi lo Пiлотного про екту ;

2) надавати Виконавцю iнформацiю, необхiдну длr{ N{едичного
обслуювуванI.Iя насеJIен}ш ;

3) забезпечити фiнансування послуг з медичною обслуговування
I]аселення за цим /{o1,oBopoil,I у встаIIовленому законодавствоN,l IIорядку.

2. Заlиовлtик ]\4ас tlpario:
i) вI,I]\{агати сl]оt]IIасIlого та в поRiтому сlбсязi наданI,Iя послуц якi

пеl:едба.Iелri rЩолаткоп,i 1 цього .Д,огсlвору;
2) конl]роJIюI}атlr дотрLII\4аI,{IIя ВиitоIrавцем умо1] договору;
З) зh{еншJ)/Rати обсяг н?/{вI-I}Iя lIослуг ^га. загалIlli} BalrTicTb tlbolo

/{оговrэру :jалежijо вiд фактичноlю с,бсягу наданих пOслуг. У TaKorvry 1rазi Стсlрони
зобов'язанi вtrести вiдповiднi змiни до цього l(оговору, а ВиконавеlIь-- повернути
}Iевикориотанi кошти протягом 5 робочих днiв з дати внесення вiдповiдних змiн
до IIього /fоговорtу;

4) вчI{ЕIяти iHlпi дij, передбаченi за.ItоfIодавствоlч{, 2lля органiзецii
}Iаданt{я медичного обслуговування населення.

И ГIрава та обов'яtзки Еиконаtsця

i . I}иlюi+апець зобов'язустьr-:я ]

i ) забезпечитI{ надання IIослуг з медиtIного обс.пуrовування населення
ivle,щLI(IнtlrrclI праlдiв}IиклN{и, яtti ллаютъ вiдгrовiдну спецiацьну ocBiT i вi,цповiдають
сдi{uиNl кваrлi фiIсацitiтrлtпt R!Il\{огам ;

2) I\,IaTI{ лiцензiю IIа провадження госпсyдароькоI дiяпr,ностi з медичнсlТ
ilракl]икt4 та irrшi лiцензii, докуN,IеIIти i дозво.llи необхiдiri лля I{адаrIня послуг З

л{едlIL] но I,o обслlrговуванiiя нас еленнr{ ;



3) забезпс.IуватLI дотриI\{анIr.j{ I]имlоI, стандартiв та llopN{aTIIBHo-

lIpaBoB}Ix aKTiB, якi дirоть на територii Украj'ли i регулюють надання медлt.rноi

допоi\,l0грr;
4) }lротягом тI,]жня з д}Iя укладання цього Щоговору розмiстрrги у

/{оступнirх для пацiсtlтiв п,tiсцях peccTpilTlrpi, приймальному вiддiленнi,
llрtlмilltеннях для о.iiкування, на веб*саiлтi тоrцо iнформацiю щодо укладення
цього /{оговору, пepe.lritc посJIyг з N,{еJ(ичIrогсl обслуговуваFIня насе.тIеt{ня, що
}{а/Iаються за цим fiоговором, порядок i умови iх надання (обов'язково
irrфорллl,вати, Iцо шi послугI,I оплачуiOтьоя за рахунок кошtтiв державного бюджету
i ilaдaitlтbclt без до/JагковоТ п.паглt гrацiснт,а);

5) оброб.пятtr даiлi, tt(о стOсуIOться з,1_1оров'я i обслуговування пацiентiв
;зiдповiлнс до законодаRс],tsа. забезпечI{,l]рl захистперсоIIаJIьних данюi пariieHTjB
вiдrrовiдно до Закоllу Украilrи <fIро захрIст персональIJих даних);

6) перед надання]\{ 1Iослуг з 1\,{едIIIIного обслуговування населення
з'яоувати, чI.I N{ac пацiеtлт право на отрип4ання послуг вiдгlовilIно до f{одатку 1 за
йОГО Доti)/меI]тамрI та направлеI,Iням;

1) забезпечиllи безоплатнiсть для пацiента послуг з медиLIного
обслуговування насепення, в обсязi не меншому нiж вI,Iзначено цим,Щоговором;

11) не IIередаватri своТ права i обов'riзки за цим fiоговором будъ-liкiй
третiй cTopor-ri;

|2) поверItут}{ i{евлIlорис,галri кошти на ра>гу"нок Замrэвника :v випадках,
I}I{зЕIаченlrх згiдIrо з цLiм Щопiворопл.

2. Врiконаl]ець l\lae право:
1) звертагися ,цо Заtиовника для вирil.шення ttеобхiднлtх l]итаF]ь щOliо

з абезшсчен}{я вIлконаiIня цi,ого,Г(огоп ору;
)\L) :jвертатиоrr до З]апаавнлiкir зэ irлфорпlаtliсло, необхiдтлою дJIя ]чIед}iчIIсго

обслуговува t] ня IJaceJI еI-IЕlя ;

3) tsчиtIятI,I iHrrri дii, гrере;lбаченi заIФЕIодilвствоiч{j для органiзацii
}Itlда I.II{я м e/l L{чiIого об олут,о вlziзоraпо n FIаQе"п ення.

VI. Вiдпов iда;rl,tt!с,гIl tyго piш, l1oрядtl lc Bl.tрiшен tIrI сrlopiB
]. У вtlпадку неврIкоIIання rIIt неналежноIс> викоFIанI-iя передбачених цим

fiоrювором обов' язкiв Сторони несчть вiдгlовiдальнi оть згiдtло iз законодавс'гвом
УтсliаТлur.

2. ВиrсонORеl.(ь нес9 вiдпсlвiда.-,лы-tiсть :1а cBoc.{acHicTb, повноry та якiсть
нrlдаIiня посл)/г з ]чtедrIчI{0го обсlлу,t$]]уваiJiJri насс,I{еI{ня праrliвъIикаN{I{ Виконавця
зr,iлriо iз :tаltоltодавствоN{ УкраЗi,r и.



l,a

цього .I[оговору R одFIосторонньому

з. У разi tsстанOвЛе}{{{r{ фактУ неякiснО на/]аних Виконавцем поспуц

виtсонавець зобов'язаний протягоiц 5 робсl.tих днiв повернути коlIIти за неякiсно

lдаданi ПосJI)/ги з медичного сlбслугоrrуRа}Ir{я насе-цення I{a рахунок Замовника.

4. У разi встановJIеFIня факry L\o працiвники Виксlнавця або заклаД1'

охорони зд{Oров'я, якi залу.lенi до налаI{ня послуг в рамках цього ,ЩогОвСlРУ,

виNIагаIIи вiд1 патtiснт,а IIезаконFIу вI{}Iагороду в будь-якil:i формi за медичIii
послугI4, Iцо llовингri бу,ги наданi trацiен,гашt згi;дгlо з цI,1IчI f[оr"овоlэом, Запtовнlак

лOвиЕIен lладiс.rlати вiдrrовiдну iriформаl\irо ло правоо}iороI{них органiв.
5. Спорlа ь,tiяс oTopOHaMpI розв'язуtоться у врI:}начеIiому законодавствоМ

ПОр.9{дку.

YII. С,rрок дii та irrmi умови Щоговору

1. I]ей /{оговiр набирае чинностi з лати його пiдписання Сторонами i дiе
до 3l грудш 2022 рочу або до повного виконання Сторонами зобов'язань За циМ

,Щоювором.
2. Сторони ]иожуть припинити дilо цього.I\оговору достроково:
1) за Rзаеil,IноIо пllсьмовоIо зго/IоIо;
2) у разi невиконаi{i{я або ценалея(ного викотlанI,Iя

обов'язttiR, БстаFIоI]лених цим /]oi,ol]opoN1.

Сторонами

З. ЗамовIrt{к N,Iae право rrа розiрваIIня
IIорядк\/ у разi:

1) якi]Iо Виконавець [Ie BiIi<)Hye зобов'язання вiдrIовiллiо до IlъоГО

Щоговору. У TaKoll1z pcBi ВрrкоtIавець протягом п'я,ги дrriв з IvIoMe}iTy розiрваrrня
I{ьOго fiоговору зобов'яtзанtrli поверIrути невикористанi KoIIITII на раХуНОК
Замовника;

2\ tлzrбрання :lа,коI-itrоi сLIJI}] в}111оком с)/.цу про притягнення npaцiBlli,tKa

Вttкоr;авrtя at]o праu,iзт-tl.tкtl заjOIаду охс}рс}I1и здоров'я. яttий эаJtучеI{}iй до наланllя
гtос.тlzl;л ра},{ках L(ъоt,g liс;lкtвс;u1/, j{o кl)иl\riнальноТ вiдl-IовiдальНосТi За ПС\рУ]ХеННЯ

rlp{}Ba на безопJlагн)/ irlfliilcLitJ} доrlоN{оl,y, або у разi наявlrостi iншl,iх лостаТНiХ
triдстав I]важi}ти, Ildo таке пор)/шеннrl \4aJio п,tiсце,

4. У виiIадI(у за.ц}/tIенlIя ilirrtиx заклалiв охорони зддоlэсlв'я таlабо
оtlгпнiза.lдii,т дlо злiйтснелlня лабtlрагорноr дiагностики, траI]спорт)iваЕiня Bi;lHooltHlT

Tvtiltl IJ1,1KoHaBtlc:lvt ,гit ЗаJIу({еuиN4J.{ закJIаламII охоронИ здоров'я ,га/абсl

ор гаттi зат ц iям и р t}гу.гlIоються в N{е)к a>i чLIнного закоFIод{авства.
5. Вiдповiд}iо ло частипI1 третьоТ стагтi бЗ 1 L{ивiльного кодексу УкраiirIr

С,гс,роuи доп{ORипJ4сь, ш{о умоitи цього /{огоrзору застосоtsутоться l\о вiдIrосиrt пtiж

IIи,N,ти, якi врli.tрtiс:rи з 16 тllавня 2022 рOк:у.
6. BiдTtoct,tltlt ()Topir-r, IIе врегуJlьованi rlltп,t Щогоrзорсrшt, вrарiirrУюТЬСЯ У

l i o p li ;]It}, P, cT al I I O BJI e rI Cr,,{ y :j t}lio lI oд riR cTIt olvI )/icp air+ rT .

VIIП. Г{рикiн цевi rrо;rолкепuя

i. Yci зьцiitи до Llього /{оговору офоlrr,tлiоIоться /{сдсrгковимI{ УГоДаN,iИ ДО

ЦI:оГо fioгonopv. /dодатIсtlгli 1,годi,т с lлеiзiдi'емнт4]\4,Li 
,qастиI,Iап,{и 

цьоI,с| Щоговору i
t;абуваtоть чиц}Iостi пiс.гrя ix пiдп;асаr{i-Iя Сторсrнами цLогrr .ЩсlгСlВОiЭУ.



2. УЪе листува,Ё]tля мlж Сr,оронами зzцiiliсilлоё,гься украiнськOю п{овою. Yci
повiдомзтення ,га iHшti документI4 вв&каються дiйсними i представленими в

належtIоlчIУ ПОРЯдцi якtl{о пред'являюl,ься tэсобисто з пiдтвердженням отримання

або надсилаIоться рекомеiIдоваIiиN{ листом, I]o епек'гроннiй пОШТi З

пiдтверлlкенням отриманI]i я.

З. У разi змjнlа реквiзrлтiв, Стоiэона повi,цомляс iнrшу CTopclrry протягом 3

робо.tих дrliв.
а. t{ей /]оговiр сitладеЕиii в двох екземплярах, по одному для кожнОТ

Стороriи, що Nfають однакову IоридиLlну сиJIу.

D(. Дода,гкl,л до /{оговору

1. Невiд'с:мно}о частиFrоIо цьоrт) Щоговору с:

Додаток 1 - Кошторио I{a посл).ги з FIадаFI}Iя третинноТ
(високоспецiалiзованоi) медичноТ допомоги N,IетолоIчr трансплантацii органiв та
iлtцтрtх &}Iсто},,{iчних MaTepi ал i в (ф аrстlачrrо наданi по слу глr) ;

f{одаток 2 Акт прсl наJ{ання послуг з медi{чного обслуговування
1IаселенI{я.

Х. Реквiзити та пiдплlси CTopiH
ЗАМОВIIИК

MiHicTepcTBo охоро!!и здоров'я
Учсраiпи

}KpaiHa, 0160i, м. КиiЪ,
B5,;t. фl,ш-tевсыlого, 7

С/{РПОУ: 00()1292,5
1I]AN:
UА24820i720з4з 10001 1 000000i99

ВИКОНАВЕЦЬ
Комуrrальне шекомерцiйне пiдприсмство

<<КиiЪський центр,грансцлантацii
кiсткового iчIOзку>}

вriконавчого органу Киiвськоi
Mlcl,Itor ради

(КиiЪсьrсоТ MicbKoT державноi адпriнiстрацrl)
YrgaiHa, 031t5, м. КиiЪ,
ГIроспект l1еремоги, 1 19

СДРПОУ: 30б30831
N{Фо: З223|З
IBAN: UiА62з223 1300000260030000491 5 1

Фiлiя АIГ к}kретссiмбаrlк) у м. Itиеrзiв ДКСУ rц. КrriЪ

l,Ъpi;iriI,1

Сi!4lr]I_1Ь П

lшvixjlsd 1\*-,,l'jr
tsо'.,,,,.

Ч*:;9,,:,,,,Ё



/{одаток l
ilc l]огtlвор1, .Т,tлЪЧ[tilЩ!tJJ,про медичI{е

обслуготlуваIJItя населенlш з надання,гретинноt
(вл;соtсоспецiалiзованоТ) меди.rноi доIIомоl,и
метолом r:рансплаriтацii органiв та iнurих
irlraToMi чтrих матерiалi rз

коштори{]
ша llослуt,и з }tадання третинноi (високоспецiалiзOван01) медичноi лопопцоги

методOм тра нсплантацiТ оргаrriв та iцших анtrгопIiч них ýIатерiалiв

ЛtЬ l -- ., l "uoui,, l Ki*",.
, l ttаимен)/ваIlнfl II(}сл}Iгц l :_ l .! ___пiпi О U 

| мсдичну |tcTblшiпi i мФ,l l | ,,осл
г--т- -t------
i |Аутологiчrта траЕIсп.llа.нтl+цiя | ,

l t. i.*ппоr,оет}lчtlих стовбуроuих | 15'i

T--_-___---lIrr!Алогенtlа трансплантацiяl l l l

Iэ^{ог'сетитIFII,Iх, стовб5,D"l1" i 
' 

*rr* 9б9.08 | , ! о "r, a,,l{ .4п i

15,i767,41 | 7 |5зO4з71,8]

кiri,г.иtl :] .цоI-Iо]]оьк?IL{ етапом (вiд 
l

.tJb 1 , lg1,-/4845",40 i
I

l

i тrотеrrrliliн<>го

1 5 983 з17,27 
1

lоIIАвЕщь
з аетуrit t lr:.#it ff*РýЧý.
:tдlо1.1ов'я'Уl cl,Qo

o.Kс)lroEILI

11RHit

)



Щодаrок 2

ло ffоговору NrЪЧýrhiЧ$*JЛ про N{едичне.

rэбслуговування паселення з надання,гретинно[
(вi.tсокоспецiалiзованоi) медr,r.rноi допомоги
методоI\1 ,грансIrлантацii органiв та iнших
анатомiчнрIх магерiалiв

Акт jф
про наданнfi послуr, з ]ttедIIчкого обслуговуванIlя насеJIення

2а

MiHicTpa
охоронII здоров'я Украiни €МЦЯ Петра Во.гlодимировича, що дiс на пiдставi
Положення про MiHicTepcTBo охороFIи здоровlя УкраТни, затвердженою
постановою Idабiнету MiHicTpiB Украlли вiд 25 березня 2015 року JФ 2б7 (в

редакцii постанови Itабiнету Мiнiс,грiв УкраiЪи вiд 24 сiчня2020 р. JФ 90), наказу

MiHicTepcTpa охоiюнц, здоров'я УкраТни вiд 18 сiчня 2022року N9 99 <<Про

надання пра.ва пiдпису договорiв, первиIIних документiв та супровiдноi
д{ощументацii ,цо них) (дапi - Запловник), з однiеi сторони, та комунальне
пекомерцil"лне пiдприемство <<ItиIвський целrтр траIIсплантацii кiсткового
мозку) вико[Iавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
дер}кавЕIо'i rrдмiнiстрацir) в особi в.о. директора Щiви Свirтlани АпатолiiвнII,
яка дiе на пiдставi Статуту; затверлженоI,о Розпорядх(енням викOнаRчого оргаI{у

Itиiвськоi MicbKoT ради (КиТвсьltоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) 31 сiчлlя 2020

року .Nb 206, та }Iаказу ,Щепартаменту охорони здоров'я ВOКМР (КМДА) вiд
З1.01 2.а2а Ns 191/к <Про пок.]Iадання вI,Iконання обов'я:зкiв директора
ксмуныiьного неIюNIерцiйlно,ю пiдприсlмства кКиiвсьrсий цеIIтр транспJIаItтацii
лtiстIсовоtю ьIозку>) вrlконавчоlyJ оргаiI), КиiЪсъкоТ мiсъкоi ради (Киi,вськоi плiськоj.

держа}вFIоi: адмiнiстрацii)>, (дапi Виконавець), з iншоi стороIIи (разоvl
Сr:ороши), IIа }trfi(онання поста}Iови Itабir.тету }liнiстрiв,Украiни вiд 05 вересня
2018 рсщ, j\b 707 <,Щеятti питаIлня рtlалriзацii пiлотного проекT щодо змirrрr

механiзtчtу фiпаiлсовоI,о забезпеченн.q оперативI-Iог!э лiщування з трансплаrrтацii
органiв та iншрrх аr-lатомi.rнш{ MaTepia.Trirl>> (далi -- Пiлотний проект); вiдповiдно
/do постанови Кабiнету Мirriс,грiв УIсраiЪи вiд iB гру;чiя 2019 року Ns 108З <Про
зетвердженнrI перелiк,у послуг та тарифiв на послуги з надання третинноi
(високоспеidiалiзованоi) п{едичноi допоlчlоги А{етодоNI трансплантацiI органiв та
iнших анатоIчIiчIIих MaтepiaпiB, .ltKi надаlотл;ся уч€}.сниками. пiлотного проекЦУ

[1с,дс| змi1-1ш tаехзнi:зшtу фiнеiнссlвоrсl за.безпе*rенFIя оператIдвriого лiщуван,ня З

трапсгiлаЕтацii оргаtliв та iнtltи,.< анgгопдi.rних матерiалiв>>, пуrlкту 4,роздiлу III

/{огсlвопi,}1!

р.

tr3.с,гугIне:

rlpo IriIO,щ}I.il*е обсл)/гOJ]уl]анI{я LIаселеI{ня сl(лали цей ArcT про

,}



I. Виtсонавецt, у 2а22 року надав Замовнику поолуги:TaKi

гБ
lri
lж

г

l

Код
Jar

ACIdI

BapTicTb
послуц

грн.

2. Вtлttонавцеп,t rriд .rao надаrllш послуги з ме,цичного обс:rуговування
населеFII{я за,,Щоговором }{b було використан<r лiкарськi засоби, заlqупленi
за ра,ý/нок коштiв, передбачеFIих MiHicTepcTtsoN,I охо,рони здоров'я УkраТни у
де]])IfавЕIоlчlу бюджетi для викоIJання програ]ч{ та здiйсненIJя централiзованих
заходiв з oxopol.rll злоров'я:

lto?i I-IаймегrуванFIя .шilсарсьлсих BapTicTb

9аqо.qiц

загальна сума по Акту М._ зменшI)1сться FIа грн.
).

кiлькiсть
IIослуц

шIт.

' Тариф,
за якип!

Itадасться
пOслуга,

Код
за

мкх
10

Itiлькiсть

(сlума rтрописоr,r)

З. оlтлатi пt; AKT,lz Nр___ пiд-пягас загальна суN,lа ц)п.
(__ __

(сума прописолt)

4. 11ослуi,lr вiдповi/{аютъ встаноR]IенIIм

plK
i3аст,;,,ццц

здоров'
емЕ

КРr"е 
охорони

fiiriъ.r*".,зi,'
:: ll

_____,_-J.

у f{оговорi вимсrгам.

ЕикоЕIАвýr[ць
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