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MiHicTepcTBo охороIIи здоров'я Украiilи в особi заступника
охорони здорtlвОя Украiirи €МЩЯ [Iе,гра Володимировича, що
Полоiкеньш про MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни,
ПОСТаНоВою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня20|5 року }lb 267 (в редакцii
постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТlrи вiд 24 сiчня 2020 р. Ns 90), наказу
MiHicTepcTBa охорони здорсrв'я Украiни вiд 23 червня 202| року Ns 1259 <Про
наДа}Iня права пiдпису договорiв, первинIIих документiв та супровiдноi
ЛОКУментацii до них) (далi Замовник), з однiеТ сторони, , та Комунальне
НеКОМерцiЙне пiдприсп|ство <<КиiЪський центр трансплантацii кiсткового
МоЗку>> вIлкоIIавчого органу КиiЪськоТ MicbKoT ради (КиiЪськоi MicbKoi
державноI адмiнiс,грацIl) в особi в. о. директора Боднi Анатолiя
Олександровича, rцо дiс на пiдставi Статуry, затвердх(еного Розпорядженням
Виконавчого органу КиiЪськоi мiськоi ради (КиiЪськоТ MicbKoT дерrкавноj.
аДмiнiст'рацii) 31 сi.lня 2020 року Nч206, листа ,Щепартаменlу охорони здоров'я
вико}Iавчого органу КиiЪськоi мiсъкоТ ра/Iи (КМДА) вiд 02.07.202| р. J\lЪ061-7З05/09
?аЕIакаЗУ Nsl19-B вiд 09.07.202| р. про rrlорiчну вiдпустку, (далi -Виконавецъ), з
iншrоi сторони (разом -- Сторони), на виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украi'ни вiд 05 вересIIя 2018 року Ng 707 <!еякi питання реалiзацii пiлотного
ПРОек.ry Щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування з
ТРаНСПлантаliiТ органiв та iншrих анатомiчних матерiалiв> (зi змiнами) (далi
I1i.потlлий проект), вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiirи вiд 18
Гр)Дшя 2019 року М 10ВЗ <ГIро затвердх(ення перелiку посJtуг та тарифiв на
ш,ослуги з надання третинноi (високосцецiалiзованоi) медичноi лоlIомоги NIетодом
TpaHcI]JIarTTar{ii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв, якi надаIоться учilсниками
шiлотноl'о проекту щоло змiни механiзму фiнансового забезпечення оперативноl,о
;tiкvватlня з транспJlалrтацiТ оргаlriв та iнr.тrих анатомi.rних матерiалiв> (зi змiнами),
уклали цей Щоговiр про таке:

I. rrредмет,Щоговору

1. Згiдно з цим .Щоговором Вилсонавець для реалiзацii Пi.llотного проекту
зобов'язусться здiйсrrюват}I за рахунок кошr:iв державI{огсl бюл>ttеlу медLrчне
обслуговування населеIlня шляхоп{ надання посJIуI, з третинноi
(високоспецiалiзованоi) пtеди.rноi лопоNIоги мето/{ом транспJIантаtIii органiв та
itrших анаrгомiчних матерiалiв (далi - IтосJIуги з медичного обслуговува}Iня
насеJIенпя) вiдповiдт-,rо до Щодатку 1.

2. Заlаовliик здiйtсллtое ошлаlу шослуг за ме/Iичt{е обслуговуваIiнrI
IIасеJIення, fiацаних ВиконавцеI\1 вiлuовiдно /до пункту 1 цього роздiлу, згiдлtо з
'Гарlтфам}I на посJI)iги з надання третиЕI-1оТ (високосгrецiалiзованоi) медичноi
лоцомоги ме,tодом,граrrсплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiаiriв, якi
Ца/даЮться учасникаNIи пi.ltотного шроекту Iцодо змiни механiзму фiнансового
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забезпечення оперативного лiкування з трансплантацii органiв та iнших
анатомiчних матерiалiв, затвердженими постановою Кабiнеry MiHicTpiB
УкраIни вiд 18 грудня 20119 року J\b 1083, в межах бюджетного призначення за

бюджетною програмою KIIКBK 2301550 <Реалiзацiя пiлотного проекту щодо
змiни 'механiзму фiнансового забезпечення оперативного .lliкування з
трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>.

3. Пацiент набувае прав на отримання послуг з медичного обслуговування
насеJIення, згiдно з цим,Щоговором, з моменry пiдтвердження наявностi у нього
медичних показань для застосуtsання трансплантацii, встановлених консилiумом
лiкарiв вiдповiдного закладу охорони здоров'я, в якому BiH перебувае на
лiкуваннi.

4. FIадання послуги з медичного обслуговування населення згiдно з
пунктом 1 роздiлу I цьоrю Щоговору може здiйснюватися iз залученням iнших
закладiв охорони здоров'я таlабо органiзацiй до забезпечення закупiвлi
(отримання) гемопоетичних стовбурових клiтин, робiт i послуц що пов'язанi з
ix придбанням у тому числi пошуком та/або отриманням гемопоетичних
стовбурових клiтин в YKpaiHt та lабо за кордоном, ведення пiсляоперацiйного
перiоду, здiйснення лабораторноi дiагностики, транспортування. f{o закупiвлi
таких гемопоетичних стовбурових клiтин, робiт i rrослуц що пов'язанi з iх
придбанням, застосовуеться пункт 2L частини п'ятоi cTaTTi 3 Закону УкраТни
<Про публi.лrri закупiвлi>>. Вiдносини MilK Виконавцем та з€шученими закладами
охорони здоров'я
законолавства.

таlабо органiзацiями регулюються в межах чинного

Загальна сума за цим .Щоговором складае З 699 З11,55 грн (три
шiстсот дев'яносто дев'ять тисяч триста одинадцять гривень, 55 коп.).

Оплата за цим Щоговором здiйснюсться Замовником вiдповiдно до
1 до цього Щоговору за бюджетноtо програмою КПКВК 23 0 1 5 5 0

Ш. Обсяг медичного обслугOвування та якiсть медичноi допомоги

1. Виконавець повинен IIадати послуги з медичного обслуговування
населення згiдно з пунктом 1 роздiлу I цього Щоговору в поRному обсязi
вiдrrовiдно до медичних стандар,гiв надання такоТ допомоги та нормативно-
IIравових aKTiB, якi регJIаментують IIорядок надання медичноi допомоги
вiдповiдrrого виду у закJIадах охорони здоров'я Украiни.

III. Сума договору та умови оплати

1.

tчti.ltьйони

2.

fdодатку
кРеалiзацiя пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення
оперативного лiкування з трансплантацii opгaHiB та iнших анатомi.tних
п,rатерiалiв>.

3. Оплата за цLIм Щоговором здiйснюетъся Замовником шляхом
перерахува[I}iя попередньоi с,плати у розмiрi 100 вiдсоткiв суми BapTocTi послуг
з меличFIого обс.тtуговуванI{я населе}Iня нu} строк не бiльше 12 мiсяцiв.

4. У випадку tsикористання Виконавцем пiд'час налання послуги з
медичного обслуговуваI{ня }Iаселення за цим ,Щоговором лiкарських засобiв,



закуплених за рахтнок коштiв,. передбаLIених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я
Украiни у державному бюдже,гi дIIя викоI{а}Iня програм та здiйснення
централiзованих заходiв з охорони здоров'я (далi - лiкарськi засоби), загальна
сума за цим ,Щоговором зменшусться на BapTicTb вiдповiдних лiкарських засобiв.
Виконавець зЕвначае iнформацiю щодо використаних лiкарських засобiв та ik
BapTocTi в aKTi про надання послуг з медичного обслуговування населення
(Щодаток 2).

5. Виконавець не мае права вимагати вiд пацiентiв незаконну винагороду в
будь-якiй формi, яка е попередньою чи наступною ).I\4овою для отримання
пацiентами медичних послуц що надаIоться згiдно з цим Щоговором, i повинен
здiйснювати контроль за тиNI, щоб працiвники Виконавця та закладiв охорони
здоровtя, якi залуiенi до виконання цього ,Щоговору, не вимагали вiд пацiентiв
таку врIнагороду. Порушення таких вимог е пiдставою для притягнення до
вiдповiдальностi Виконавця у порядку, передбаченому цим .Щоговором.

6. Виконавець н9 пiзнiше 25 числа звiтного мiсяця надас Замовнику акт
про надання послуг з медичного обслуговування населення (Щодаток 2) у двох
примiртlиках на суму наданих послуг

. IV. Права та обов'язки Замовника

1. Замовник зобов'язусться:
1) протягом тижня з дня укладання цього ,.Щоговору розмiстити на

своему офiшiйтлому веб-сайIтi iнформацiю про його укладення та в подальшому

розмiщуваги iнформацirо про реалiзацiю Пiлотного проекту;
2) надавати Виконавцю iнформацiю, необхiдну для медичного

обслуговування населення;
3) забезпечити фiнансуванFIя послуг з медичного обслуговуванI{я

населення за IIиNI ,Щоговором у встаIiовленому законодавством порядку.
2. Замовник мае право:
1) вимагати своечасного та в повному обсязi надання послуц якi

передбаченi /{одатком 1 цього .Щоговору;
2) конТролювати дотриманrrя Виконавцем умов доIювору;
3) зме}Iшуваiги обсяг надання послуг та загальну BapTicTb цього

,,Щоговору залежно вiд фактичного обсягу наданих послуг. У такому разi
Сторони зобов'-язанi внести вiдповiднi змiни до цього Щоговору, а ВиконавеIIъ --
повернути,невикористанi кошти протягоI\4 5 робочих днiв з дати внесення
вiлповiдних змiн до цього ,Щоговору;

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

V. Права та обовОязки Виконавця

l . ВиконавеLiь зобов'язуеться:
t) забезпечити надання гIосJIуг з медичноIо обслуговування населення

медичними праrliвниками, якi маrотъ вiдповiдну спецiальну ocBiry i
вiдrовiдають единим квалiфirсацiйrним вимогам;



2) мати лiцензiю на провадження господарськоi дiяльностi з медичноi
практики ,u illtTTi лiцензiT, докумеIIти i''дозволи необхiднi для надання послуг з
медичного обслуговування населення;

3) забезпечув€Iти дотримання вимог стандартiв та нормчхтивно-
правових aKTiB, якi дiють на територii Украiни i регулюютъ надання медичноi
допомоги;

4) протягом тижня з л}Iя укладання цього Щоговору розмiстити у
доступних для пацiентiв мiсцях peecTpaTypi, приймальному вiддiленнi,
примiщеннях для о.riкування, на веб-сайтi тощо irrформацiю щодо укладення
ЦЬоГо Щоговору, перелiк послуг з медиtIного обслуговуванI{я населення, що
надаються за цим Щоговором, поряд{ок i умови ix надання (обов'язково
iнформувати, що цi послуги оплачуIоться за рахунок коштiв державного
бюлтсету i надаються без додатковоi плати пацiента);

5) обробляти данi, що стосуються здоров'я i обслуговуванFIя пацiентiв
вiдповiдно до законодавства, забезпечити захист персональних даних пацiснтiв
вiдповiдно до Закону УкраiЪи кГIро захистперсональних даних);

6) перед наданням послуг з медичного обслуговування населення
з'ясувати, чи мае пацiент право }Ia отримання послуг вiдповiдно до rЩолатку 1 за
рlого документами та направленням ;

7) забезпечити безоплатнiстъ для пацiснта послуг з медичного
обслуговування населеFIня, в обсязi не меншому нiхt визначено цим,.Щоговором;

8) до 10 числа кожного мiсяця, наступцого за звiтним, оприлюднювати
iнформацitо на свосму офiцiйному веб-сайтi про наданi послуги з медичноп)
обслуi.овування населення у знеособ.тlеному виглядi ;

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

10) не пiзнiше наступноIю дня пiсля виникнення або з'ясування
обставлtн письмово iнформувати Замовника про припинення або змiни умов
лiцензiТ EIa провадження господарськоi дiяпьностi з медичноi практики;

11) не переда;вати своi права i обов'язки за цим ,Щоговором буль-якiй
третiйl cTopoHi;

t2) повернути невикористанi кошти на рахунок Замовника у випадках,
визtIАtIепих згiдно з цим,Щоговором.

2. Врlконавець мас право:
l) здiйснювати закупiв"тttо гемопоетичних стовбурових lслiтин, робiт i

цослуц що пов'язанi з iх придбанням, у тому числi пошуком таlабо отриманням
гемопоетичних стовбурових клiтин в YKpaTHi та lабо за кордонOм у рамках
договорiв для пошуку (пiдбору) ,rар донор - реципiент та забезпечення
отримання гемопоетичних стовбурових клiтин, укладених мiж Виконавцем та
держателем/адмiнiстратором iнформацiйноi системи трансплантацii
гемошоетичних сrовбурових клiтиtt;

2) звертатися до Замовника для вирiшення необхiдних питаIIь щоло
забезпе.rеннll виконання цього /{оювору;

3) звертатися до Замовника за iнформацiею, необхiдною для
меличного обслуговування населеIlня;

4) вчиняти iHlлi дii, передбачеrri законодавством, для органiзацiТ
надання мед}лчного обслуговування населенпя.



VI. Вiдповiдальнiст,ь btbpirrn порядок вирiшення спорiв
1. У випадку невиконання чи неналежного виконання передбачених цим

Щоговором обов'язltiв Сторони несуть вiдповiдалънiсть згiдно iз
з аконодавством Украiни.

2. Виконавець несе вiдповiдальнiсть за своечаснiсть, повноту та якiсть
надання послуг з медичного обслуговування населення працiвниками
В иконавця згiдно iз законодавствоIlл УкраIни.

3. У разi встановлення фапrу неякiсно наданих Виконавцем послуц
Виконавець зобов'язаний протягом 5 робочих днiв повернути кошти за неякiсно
нал{анi послуги з медичного обслуговування наоелення на рахунок Замовника.

4. У разi встановJIенFIя факту, ш{о працiвники Виконавця або закладу
охорони здоров'я, якi залученi до надання послуг в рамках цього Щоговору,
вимагали вiд пацiента незаконну винагороду в будъ-якiй формi за медичнi
послуги, що повиннi бути наданi пацiснтам згiдно з цим ,Щоговором, Замовник
повинен надiслати вiдповiдну iнформацiю до правоохоронних органiв.

5. Спори lvtilK сторонами розв'язуються у визначеному законодавством
порядку.

VII. Строк дii та illmi умови Щоговору

1. Ifer1 Щоговiр набирае,чинностi з лати йою пiдписання Сторонами i дiе
до З 1 грудня 202L року або до повного виконанFIя Сторонами зобов'язанъ за
цим /]оговором.

2. Сторони iчIожутъ припинити дiю цього Щоговору достроково:
1) за взаемною письмовою згодою;
2), у разi невиконання або неналежного виконання Сторонами

обов'язкiв, вотановJIених цим rЩоlовором.
3. Замовник мае право на розiрвання цього Щоговору в односторонньому

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

Щоговору. У такому разi Виrсонавець проlягом п'яти днiв з момёнту розiрвання
цього ,Щоговору зобов'язаний повернути невикористанi кошти на рахунок
Замовника;

2) набрання законноl'сили BI,IpoKoM суду про притягнення працiвника
Виконавця або працiвника закладу охорони з/Iоров'я, який залучений до
надання послуг в рамках цьоl,о ,Щоговору, до кримiнальноi вiдповiдальностi за
порушенFIя права на безоплатI{у медичну допомогу, або у разi наявностi iншrих
лостатнiх пiдстав вважати, що таке порушення мало мiсце.

4. У випа/Iк)/ золуtlgцlr" iлtших закла.дiв охорони здоров'я таlаба
органiзацiй до доЕIорського етапу послуг з органноТ трансплантацii вiд донора-
трупа, забезпечення закупiвлi (отримання) гемопоетичних стовбурових клiтин,
робiт i послуп що пов'язанi з i.x придбаFI}Iям у тому числi пошуком таlабо
отриманням гемопоетIlч}Iих стовбурових клiтин в YKpaiHi та /або за кордоном,
вед9}Iня пiсlltяопераlдiйного перiоlду, злiйснення лабораторноi дiаг,ностики,
транспортування вiдносини Mixc Виконавцем та залученими закладами охорони
здоровiя таlабо орга.нiзацiями регулюються в межах чинного законодавства.



5. Вiдносини CTopiH, не врегульованi цим Щоговором, вирiшуються у

2. Усе листування мiж Сторонами здiйснюсться украiнсъкою мовою. Yci
повiдомлення та iншri докуN{еFIти вважаIоться дiйсними i предотавленими в
НаЛеЖноМу порядку, якщо пред'являються особисто з пiдтвердженням
ОТрLIМання або надсилаються рекомеIIдованим листом, по електронrriЙ поштi з
пiдтвердженням отримання.

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

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

Сторсlни, що NIають однакову юридичн)/ силу.

YtcpaTHat, 0l б01, м. i{иiв,
вул. ГруrпевсIэкого, 7
СЩРllОУ: 00012925
IBAN: iJA24820l 720з4З 1 0001 1000000199

пiдписи CTopiH
ВИКОНАВЕЦЬ

Комуrlальне некомерцiйне пiдприемство
iвський центр трансплантацii кiстковог0 мозку>}

виконавчого
органу КиiЪськоi MicbKo[ ради

(ItиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiс,траuii)
YKpaiila, 0З 1 1 5, пл. КиiЪ,
Проспект Перемоги, 119
еЩРПОУ: 3063083 i
МФо: 305299
IBAN: 2990000026005040 1 0552 l
в нк"

С"i,ц-*l

охоро}Iи здоров'я



l[олагок 1

llo !оговор1, NпttцШ$tДlпро
обс.lrуговуванIiя "ace}le""" з

третинноi (високоспецiалiзоваrrоi)

допомоги методоIчI,грансплантацii
iнших анатомi.rних ttатерiалiв

медичне
надання

медичноi
органiв та

кошторис
На ПОСЛУГИ З наДання третинноi (висоlсоспецiалiзованоi) медичноi допомоги

МеI'оДом тра нспла нтацi'i оргаlliв т,а iнlцих анатомiч них матерiалiв
(фактичцо наданi гrослуги)

ль
п/п

НайменуваIIня послуги

Тариф за
надану

меличну
послYги грн.

Кiльк
icTb Сума

i.
А;rогенна транспJlантацiя
гемопоетиLIних r;товбlrрових
lc;ti,t,tt r; ; :rrrrtфCbl(lJrvl с,гаl-tоN.I

2 4в4 470 1 2 484 470,00

2.
I I t-lc, гr,ранс п л аFI,т,а l_{i йлr иri
сlrпрсlвiд гlацit:л-tта з 180-го до
360-гtl лня

lб8 .148,з l 5 842 241',55

.)
J.

Тка,гtttнне тигIува.ння
гrо:геrqцiйt{ого

до r:opt/21сi LtOра/реци пi снта
(вtt,rначеrrrrя }"II-А-генiв метOлом
IlJiP)

18 б30 2,0 372 600,00

3 699 з11,55

ВИIdОЕIАВЕЦЬ
Застуli
здоро



Додаток 2
до ,Щоговору :VчýlfiРЩРtlhро
обслуговування насе;rёння з

третинноi (високоспецiалiзованоi)
лопомоги методом трансплантацii
iнших анатомiчних матерiалiв

медичне
надання

медичноi
органiв та

Акт Nь
про надання послуг з медичного обслуговування населення

(назва населеного пункry)

MiHicTepcTBo охороци здоров'я Украiни в особi заступника MiHicTpa
охорони здоров'я Украiни €МЦЯ IIетра Володимировича, що дiе на пiдставi
Положення про MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 25 березня 2015 року JФ 267 (в
редакцii постанови Кабiнету Мiнiо,грiв Украiни вiд 24 сiчня 2020 р. Nэ 90),
}Iаказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 23 червня 2021 року J\b 1259
<Про надання права пiдпису договорiв, первинних документiв та супровiдноi
документацii до них) (далi - Замовник), з однiеi сторони, та Комунальне
цекомерцiЙне пiдlIриемство <<КиiвськиЙ центр трансплантацii кiсткового
мозку)> виконавчого органу Киiвсьlсоi мiськоi ради (КиТвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацll) в особi в. о. директора Боднi Анатолiя
Олександровичаl що дiе на пiдставi Статуту, затвердженого Розпорядженням
виконавчого органу Киiвськоi MiobKoi ради (КиiЪськоi мiськоI державноi
алмiнiстрацi} 31 сiчня 2020 року J\Ъ 206, листа Щепартаменту охорони здоров'я
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КМДА) вiд 02.07.202| р. JФ061-
7305/09 та нак€ву jф119-B вiд 09.07.2021 р. про Iцорiчну вiдпустку (далi --
Виконавець), з iншоТ сторони (разом - Сторони), на виконання постанови
Кабirrеry MiHicTpiB Украiни вiд 05 вересня 2018 року JЪ 707 <.Щеякi питаI{ня

реалiзацii пiлотного lrроекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення
оперативного лiкування з трансплантацiТ органiв та iнших анатомiчних
матерiалiв> (далi Пiлотний проект), вiдповiдно до постанови Кабiнеrу
MiriioTpiB Украiни вiд 18 грудня 2019 року JЪ 1083 кПро затвердження перелiку
послуг та тарифiв на послуги з надання третинноi (високоспецiалiзованоТ)
медичноi допомоги методом трансплантацii органiв та iнших анагомiчних
матерiалiв, якi надаIоться учасниками пiлотного проекту щодо змiни механiзму
фiнансового забезпечення оперативноIю лiкування з трансплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв>, пункту 4 рсrздiлу IIi Щоговору Nч. про
меличне обслуговуваFIня населе}Iня склаJIи цей Акт про наступне:

20 р.

N}

зl
п

Найменування
послуги

Itод
за

мкх
10

Код
за

ACHI

Тариф,
з:l яким

нада€ться
послуга,

Кiлькiсть | Вартiс,г|,послуti | послуп
IIIT. l грн.

l. IJиконавець у 202I року надав Замовнику TaKi поолуги

Кtr,r-tЙ;l
послуti | послуц 

lIIIT. l грн. 
l___.1_1



г

2. Виконавцем пiд час надання послуги з медичного обслуговування
було використано лiкарськi засоби,населення за .Щоговором J\Ъ

закупJIенi за рахунок коштiв, передбачених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я
Украiни у державному бюджетi лля виконання програм та здiйснення
централiзованих заходiв з охорони здоровОя:

загаJIьна сума по |_ ЗМеншУеТьСя на грн.

BapTicTb

Акту Ns

Найменування лiкарських
засобiв

кiлькiсть

(сума пlэописопr)

З. опrrатi по Акту Ns_ пiдлягае загальна сума грн.

).
(суп,lа прописом)

4. Послуги вiдrовiдають встановленим у,,Щоговорi вимогам.

Заоryпник
здоров'я
eN{

ВИКОНАВЕЦЬ

грн.
l
l.

2,

a

4.

ЛЬ з/п


