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про медичне обслуговування населення з надання третинноi (високоспецiалiзованоi)
медичноi допомоги методом трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв
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СпецiалiзоваIrа державна установа <<УкраilIський центр трансплаllт-коордиItаЦii>>
(СДУ (УЦl]К)) в особi геIlерального директора Кова.ltя Щми,гра Михайлови.Iа, який Дiс на

пiдставi Пололtення про СЩУ KYL{TK>, затвердже]lого }Iаказом MiHicTepcTBa охороIlи здоров'я

УкраТни вiд l8 травня 202l року Np 962 та наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни вiд

02 березня 202l року N'9 8-О, далi*ЗамовIlик, з одrliеТсторони, та

KoMyHa;rblle llекомерцiйне пiдприсмство <<КиТвський центр транспланr'аЦiТ
кiсткового мозt(у) виI(о}I:lвчOго оргаIIу KlliBcbKoi MicbKoi ради (Киiвськоi пliсьlсtli

лержавноТ адмiнiстрацii) в особi в,о, директора l{iви Свiтлани АнатолiТвни, яка дiс на пiлставi

CTaтyTy, затвердя(еного розпоряд}кенням виконавLIого органу Киl'вськоТ MicbKoT рали (Киi'вськоТ

MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) вiд 31 сiчня 2020 року NЪ 206 зi зNtitlамИ, та накаЗ}/

Щепар1,аменту охороtlи здlоров'я вiд 3l сiчrrя 2020 року j\,lb l9llK, далi - Виконавець, З ДРУГОТ

сторони, а разом - Сторони,

Ila вико]{аI]ня постаllови Кабiгrету Мiнiс,грiв УкраТни вiд 05 вересНЯ 20l8 рОКУ N9 707

<Щсякi IIитання рсалiзаrlii гti.ltо-гtlого просктУ tllодо :змittи tчtсханiзь,t1, (liнансоtзоt-о забезпе,tеllttя

опера,гивIlого лiкуваtttляl з TpallcгlJIattTalIii'opгztttiB т,а iltttlих анатtlмiчtlих шrа,герiа.;tiв> (зi

змillапlи). да.lli - Пiлоз,llий проскт, вiдповiлгlо до постаI{ови КабiтIе,гу MiHicTpiB Украi'rrи вiд lB
груднЯ 20l9 рокУ N! l0ВЗ <Про затвердже[IliЯ ttерелiкУ послугr,а тарифiв на посJlуги з надаIlIlя
,гретинноТ (високоспецiалiзованоТ) медичноТ допомоги методом трансплантацiТ органiв та

iншиХ анатомiчнИх п,татерiаЛiв, якi надаIотьсЯ учасникамИ пiлотного проекry щодо зпtitlи

механiзму dliнансового забезпе.IеIIня оперативIlого лiкування з траFIсплантацiТ оргаtliв r,a

iнulих анатомi.tних матерiалiв> (зi змiнами), укла.llи цей логовiр про наступне:
1. прЕдмЕт договору

1.1. Згiдпо з цим логовором Виконавець д:lя реалiзаrtiт Гтiлотного проскту зобов'язусться

здiйснювати за рахунок коштiв дерпiавного бrоджету медичне обслуговування населення

шляхоМ наланIIя послуГ з третиFIноТ (високосгlецiалiзованоi) медичноТ лопоlчtоги метолом

трансплантацiт органiв та iнших аltатомi.tних пtатерiалiв (далi - послуги з медиtlt{ого

обслугоtзування населення). вiдгtовiдllо до llолатку l .

1.2. Замовник здiйснюе оплаry послуг за ]\,IедичFlе обслуговування IIасеJIе}{ня, надаlIих

Викоtlавцем вiдповiдrtо ло пуlIкту 1.1 цього /tоговорУ, згiдлlо з'Гарифами tIa посjIуги з rlалаIItlя

треr,инноТ (високоспеtliа.ltiзоваtttlТ) меличтtоТ лоllомоги методом ,гранспjIа}tтаtlii' оргаlriв та

iнlпиХ анатомiчнИх платерiаЛitз. якi налаIоться уtlасника]чI и ltiлоттtого проекту ttlодо,зпtitlи

механiзп,tу фitlансовс,lго забезпе.tе|]ня оперативI]ого лiкуваttня з трансплантацiТ оРГаНiВ Та

iгtших attaToivti.tHиx матерiалiв, затвердженими постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТrти Bi.tt l8
|-рудня 20 l9 року Л!] l083 (зi змiнами), в мелtах бtоджетного призIIаtIеtItlя за бtоджетttоtо

програмоlо кпквК 230l 550 <Реалiзацiя пiлоr-ного проекry щодо зпtiни механiзму (lirтансового

забезпечення оператив}{ого лiкування з траIIспJlан,гацiт органiв та iнпlих анатомiчгtих

матерiалiв>.
1.3. Пацiснт набувас прав на отримаr{ня I1ослуг з N,IедичноI-о обслуговуванFIя населенrIя,

згiдно з цим договором, з моменту пiдтвердлtеl,lня I]аявнос,гi у ньогtl медиLItIих показань дJlя

застосуватl}Iя траI]сплантаtдiт, встановлеI{их консилiумом лiкарiв вiдповiдного закладу охорони

здоров'я, в якому BiH перебувас на лiкуваtttti.

1,4. Надаtllля гIослуги з медичного обслуговуваFIIlя населеLlня згiдно з IlyII](ToM 1.1 цього

договору може злiйснtоватися iз з?луqgцпrп, iнших закладiв охороIlи з/(оров'я таlабо

органiзацiй до веденllя ttiсляопеlэацiйного перiоду, злiйснеttttя лаборагорrtоТ дiагttост,ики.
.гранспортуваrIня. Вiдносиttи MirK ВиконаRцеIчr та залуLIеI{ими закладами tlхоl)оllи здlорtlв'я

та/або оргаtriзацiяlчl]4 l]ег)/,пIоIоться LI14tII{и]чl закоIIоllаRством Украi'ни,
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2. оБсяг мЕдичного оБслуговувАння тА якIстъ мЕдичноi допомоги
2,1. Виконавець повинен надати послуги з медичного обслуговування населення згiдно з

пунктом l,1 цього договору в повному обсязi вiдповiдно до медичних стандартiв надання такоТ

допомоги та нормативно-правових aKTiB, якi регламентуIоть порядок надання медичноТ

допомоги вiдповiдного виду у закладах охорони здоров'я УкраТни.
3. СУМА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Загальна сума за цим договором скJIадае 4 546 604,46 грн (чотири мiльйони п'ятсот
сорок шiсть тисяч шiстсот чотири гривнi 4б копiйок) без ПЩВ,
3.2. Оплата за цим договором здiйснюеться Замовником вiдповiдно до додатку 1 до цього

договору за бюджетною програмою КIIКВК 2301550 <Реалiзацiя пiлотного проекry щодо
змiни механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування з трансплантацiТ органiв та
iнших анатом iчних матерiалiв>,
3.3. Оплатазацим договором здiйснюсться Замовником шляхом перерахування попередньоТ

оплати у розмiрi l 00 вiдсоткiв суми BapTocTi послуг з медичного обслуговування населення на
строк не бiльше 12 мiсяцiв,
З.4. На перiод дiТ вiйськового стану в YKpaTHi оплата за послуги з медичного обслуговування
населення за цим договором здiйснюються ,Щержавною казначейською службою УкраiЪи у
порядку черговостi з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень ,Щержавною
казначейською службою в особливому режимi в умовах военного стану, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 09 червня 2021 року J\b590,

З.5. У випадку використання Виконавцем пiд час надання послуги з медичного

обслуговування населення за цим договором лiкарських засобiв, закуплених за рахунок коштiв,
передбачених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я УкраiЪи у державному бюджетi для виконання
програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я (далi - лiкарськi засоби),
загальна сума за цим договором зменшуеться на BapTicTb вiдповiдних лiкарських засобiв.
Виконавець зазначае iнформацiю щодо використаних лiкарських засобiв та ix BapTocTi в aKTi

про надання послуг з медичного обслуговування населення (додаток 2).

3,б. Виконавець не мае права вимагати вiд пацiснтiв незаконну винагороду в буль-якiй

формi, яка е попередньою чи насryпною умовою для отримання пацiентами медичних послуц

що надаються згiдно з цим договором, i повинен здiйснювати контроль за тим, щоб працiвники
Виконавця та закладiв охорони здоров'я, якi залученi до виконання цього договору, не

вимагали вiд пацiентiв таку винагороду. Порушення таких вимог с пiдставою для притягненНЯ

до вiдповiдальностi Виконавця у порядку, передбаченому цим договором.
З,7. Виконавець надае Замовнику акт про надання послуг з медичного обслуговування
населення (додаток 2) за звiтний мiсяць не пiзнiше l5 числа наступного календарного мiсяця,
а за останнiй звiтний мiсяць - не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до закiнчення останнього
звiтного мiсяця. Зазначений акт надасться у двох примiрниках на суму наданих послуп

4. прАвА тА оБов,язки зАмовникА
4.|. Замовникзобов'язусться:
4.1.1. протягом тижня з дня укладання цього договору розмiстити на овоему офiцiйному веб-
сайтi iнформацiю про його укладення та в подальшому розмiщувати iнформаuiю про

реалiзачiю Пiлотного проекту;
4.1,2, надавати Виконавцю iнформачiю, необхiдну для медичного обслуговування населення;
4.1.З. забезпечити фiнансування послуг з медичного обслуговування населення за цим
договором у встановленому законодавством УкраТни порядку.
4,2. Замовник мас право:
4,2.|, вимагати своечасного та в повному обсязi надання послуц якi передбаченi ДоДаТком 1

цього договору;
4.2.2. контролювати дотримання Виконавцем умов цього договору;
4.2,З. зменшувати обсяг надання послуг та загальну BapTicTb цього договору залехtно вiд

фактичного обсяry наданих послуг. У такому разi Сторони зобов'язанi внести вiдповiднi змiни
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до цього договору, а Вико}{авець - повернути невикористанi кошти протягом 5 робочих днiв з

дати вt{есення вiдповiдних змiн до цього договору;
4.2.4. вчиняти iншi дiТ, передбаченi законодавством УкраТни, для органiзацiТ надання
медичного обслуговування населення.

5. прАвА тА оБов,язки виконАвця
5. l. Виконавець зобов'язусться:
5.1.1. забезпечити надання послуг з медичного обслуговування населення медичними
працiвниками, якi MaIoTb вiдповiлну спецiальну ocBiTy i вiдповiдають €диним квалiфiкацiйним
вимогам;
5.1 ,2. мати лiцензiю на провадження господарськоТ дiяльностi з медичноI практики та iншi
лiцензiТ, документи i дозволи lлеобхiдlлi для налання послуг з медичного обслуговування
населення;
5.1 ,3. забезпе.tувати дотримання вимог стандартiв та нормативно-правових altTiB, якi дiють на
територiТ УкраТни i реryлюють надання медичноТ допомоги;
5.1.4. протягом ти)I(ня з дня укладання цього договору розмiстити у доступних длIя пацiснтiв
мiсцях - peccTpaTypi, приймальному вiддiленнi, примillденнях для очiкуваtlltя, на веб-сайтi
тощо irrформацiю щоло укладенI]я цього договору, перелiк послуг з медиLIного обслуговуваIILIя
населення, що надаються за цим договором, порядок i умови ix наданrтя (обов'язково
iнформувати, що цi послуги оплачуIоться за рахунок коtптiв державFIого бюдя<еry i надаються
без додатковоТ плати пацiснта);
5.1.5, обробляти данi, що стосуються здоров'я i обслуговування пацiснтiв вiдповiдно до
законодавства УкраТни, забезпечити захист персональних даних пацiентiв вiдповiдно до Закону
Украiни <Про захист персональних даних),
5.1.6. перед наданням послуг з медичного обслуговування населення з'ясувати, чи мас
пацiент право на отримання послуг вiдповiдrlо до додатку l до цього договору за його

документам и та направленням ;

5,1 .7, забезпечити безоплатнiсть для пацiен,га послуг з медиrIного обслуговування населення,
в обсязi не меншому нiлi визначено цим договором;
5.1.8. до 10 числа кожного мiсяця, наступного за звiтним, оприлюднювати iнформацirо rта

своему офiцiйному веб-сайтi про наданi послуги з медичного обслуговування населення у
знеособленому виглядi ;

5.1.9. щомiсячно надавати Замовнику акт про налання послуг з медичного обслуговування
населення зазвi,гний мiсяць не пiзнitttе l5 числа }Iаступного календарного мiсяtlя, азаостагtнiй
звiтний мiсяць - не пiзнiше нiлt за l0 календарних днiв до закiн.tення остаFltIього звiтного
мiсяця;
5.1.10. не пiзнiше насryпного дня пiсля виникнення або з'ясуванlля обставин письмово
iнформувати Замовника про припинення або змiни умов лiцензiТ на провадхtеI{ня
господарськоТ дi ял bHocTi з м еди.lноТ практи ки ;

5.1.1 l. не передавати своТ права i обов'язки за цим договором буль-якiй третiй cTopoHi;
5,LlZ, повернути невикористанi кошr,и на рах1uнок Замовника у випадках, визначсних згiдtlо з

цим договором.
5,2, Виконавець мас право:
5.2.1 , залучати iншi заклади охорони здоров'я, якi мають чинну лiцензilо FIa провадженI]rI
господарськоТдiяльностi з медичtтоТ практиltи,таlабо органiзацiТло ведеI{ня пiсляоперацiйt,tого
пер i оду, здi й сне н ня л аборатор ноТ д i а гt,l ости ки, транспорry ван ня ;

5.2.2. звертатися до Замовника для вирiшення необхiд1-1их питань щодо забезпечення
виконання умов цього договору'
5.2.З, звертатися до Замовника за iн(lормацiсю, tlеобхiдною для медичI-1ого обслуговуваI]rIя
населеI-1ня;

5.2.4. вчиняти irrmi дiТ, передбаченi законодавством УкраТни, для органiзацiТ надаII}lя

медиаIного обслуговуваL{ня населення.



4

6. ВIДПОВIДАЛЪШСТЪ CTOPIH, ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
б.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання умов цього договору Сторони
несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством УкраiЪи.
6.2. У разi вiдсутностi фiнансового ресурсу единого казначейського рахунку,
непропорцiйного помiсячного розподiлу кошторисних показникiв, зняття таlабо перенесення

кошторисних призначень, проведених MiHicTepcTBoM фiнансiв УкраТни, таlабо Головним

розпорядником коштiв, таlабо якщо TaKi порушення викликанi вiдсутнiстю бюджетного

фiнансування (затримкою в бюджетному фiнансуваннi), таlабо несплатою або невчасною

сплатою послуг за цим договором ,Щержавною казначейською службою УкраiЪи вiдповiдно До

Порядку виконання повноважень,Щеряtавною казначейською службою в особливому реЖИМi В

умовах воснного стану, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09 ЧерВня

2021 року J\b590, штрафнi санкцiТ (пеня), передбаченi законодавством УкраТни за невиконання

або неналежне виконання умов цього договору в частинi оплати послуц до Замовника не

застосовуються.
6,З, Виконавець несе вiдповiдальнiсть за своечаснiсть та якiсть надання послуг з медичного

обслуговування населення працiвниками Виконавця згiдно iз законодавством УкраТни,

6.4. 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 ра>(унок Замовника.
6.5. У разi встановлення факту, що працiвники Виконавця або закладу охорони dдоров'я, якi
залученi до надання послуг в рамках цього договору, вимагали вiд пацiснта незаКОННУ

винагороду в буль-якiй формi за медичнi послуги, що повиннi бути наданi пацiснтам згiднО З

цим договором, Замовник повинен надiслати вiдповiдну iнформачiю до правоохороННих

органiв,
6.6, Спори мiж Сторонами розв'язуються у визначеному законодавством УкраIни порядку.

7. СТРОК ДII ТА IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ
7.|. Цей договiр набирае чинностi з дати його пiдписання Сторонами i дiе до З1, грудня2022

року,авчастинi пунктiвЗ.7,4,2,1-4.2.З,5.1.1-5.1.3,5.1.5-5.1.10,5.|.|2,5,2.|-5.2.4,6,1,6.4,7.З,
8.1_8.3 - положення договору с дiйсними та зберiгають свою чиннiсть протягом l2 мiсяцiв з

дати укJIадання цього договору, з урацуванням умов пункту 7.5 цього договору.
7,2, Сторони можуть припинити дiю цього договору достроково:
7,2.1 . за взасмною письмовою згодою;
7.2,2, у разi невиконанНя або неналежного виконання Сторонами обов'язкiв, встановлених

цим договором.
7.З. Замовник мае право на розiрвання цього договору в односторонньому поряДкУ У разl:
7.3.|. невиконання Виконавцем обов'язкiв, встановлених пунктом 5.1.2 цього догОВОРУ, а

також iнших зобов'язань передбачених договором. У такому разi Виконавець протягом п'ятИ

днiв з моменту розiрвання цього договору зобов'язаний повернути невикористанi кошти на

рахунок Замовника;
7.З,2. набрання законноТ сили вироку суду про притягнення працiвника Виконавця або

працiвника закладу охорони здоров'я, який залучений до надання послуг в рамках цього

договору, до кримiнальноТ вiдповiдальностi за порушення права на безоплатнУ МеДИЧНУ

допомоry або у разi наявностi iнших достатнiх пiдстав вважати, що таке порушення мало

мiсце.
7.4. У випадку залученIлJI iнших закладiв охорони здоров'я таlабо органiзаuiТ до веДення

пiсляоперацiйного перiоду, здiйснення лабораторноТ дiагностики, транспортування вiдносини
мiж Виконавцем та залученими закладами охорони здоров'я таlабо органiзацiями реryлюються
чинним законодавством УкраiЪи.
7,5. КеруючисЬ частиною третьою cTaTTi 631 Щивiльного кодексу Украihи Сторони

домовились, що умови цього договору застосовуються до вiдносин мiж ними, якi вИНИКЛИ ДО

його укладення, а саме з 03 серпня 2022 року.
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7.6. Вiдносини CTopiH, не вреryльованi цим договором, вирiшуються у порядку,
встановленому законодавством УкраiЪи.

8. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Yci змiни до цього договору оформлюються додатковими угодами до цього договору,
Додатковi угоди с невiд'смними частинами цього доювору i набувають чинностi пiсля ik
пiдписання Сторонами цього договору. Сторона цього договору, яка iнiцiюе внесення змiн до
цього договору, iнформуе iншу Сторону цього договору, у письмовiй формi не пiзнiше нiж за
ciM календарних днiв до бажаноТ дати внесення змiн до цього доювору.
8.2. Усе лисryвання мiж Сторонами здiйснюеться украiЪською мовою. Yci повiдомлення та
iншi документи вважаються дiйсними i представленими в належному порядку, якщо письмово
оформленi, пiдписанi посадовою (вiдповiдальною) особою Сторони цього договору, скрiпленi
печаткою та надiсланi поштовим зв'язком у виглядi рекомендованих поштових вiдправлень або
пред'являються особисто з пiдтвердженням отримання. Також повiдомлення та iншi
документи можуть бути додатково направленi по електроннiй поштi з пiдтвердженням
отримання, на адреси вказанi в l0 роздiлi цього договору.
8.3. У разi змiни реквiзитiв, Сторона повiдомляе iншу Сторону протягом 3 робочих днiв вiд
дати запровадження таких змiн.
8.4. Цей договiр скJIадений украihською мовою в двох примiрниках, по одному для кожноТ
Сторони, що мають однакову юридичну силу.

9. додАтки до договору
9.1. Невiд'смними частинами цього договору е:

9.1.1. додаток 1 - Кошторис на послуги з надання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноI
допомоги методом трансплантацiТ органiв та iнших анатомiчних матерiалiв;
9.1.2. додаток 2 - Акт про надання послуг з медичного обслуговування населення.

10. рЕквIзити тА пIдписи CTOPIH
10.1. Реквiзити Замовника: СПЕЩIАЛIЗОВАНА ДЕРЖАВНА УСТАНОВА (УКРАiНСЪКИЙ
ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТ-КООРДИНАЦIi), еДРПОУ 438940О2, УкраiЪа, 01601, м. КиiЪ, вул.
Грушевського, буд.7, IBAN UА248201720З4З100001000100740 в УЩКСУ у ГолосiТвському

районi м. Киева, МФО 820172, не платник ПДВ, неприбуткова органiзацiя, ознака
неприбутковостi 003l (бюджетнi установи), тел.: +380 (6б) 950 5б 64, e-mail:
liubov.dudar@utcc. gov.ua.
10.2. Реквiзити Виконавця: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИеМСТВО
киiвськиЙ цвнтр трАнсплАнтАцIi кIсткового мозку виконАвчого оргАну
киiЪськоi мtськоi гади (киiвськоi мIськоi дЕржАвноТ АдмIнIстрАцID,
еДРПОУ 30630831,0З115, УкраТна, м, КиiЪ, Проспект Перемоги, будинок ll9, IBAN
UА62З2231З0000026003000049151, Фiлiя АТ <Укрексiмбанк> у м. Киевi, МФО З22З13, IПН
306З08326576,Витяг Ns2026574500825 з реестру платникiв податку на додану BapTicTb, тел.:
+380 (44) 452 84 36, e-mail: kctkm@meta.ua.

ПIДПИСИ CTOPIH:

Вiд Замовника: Вiд Виконавця:

В.о.

Щмитро КОВАЛЬ Свiтлана ЦIВА

WУ

директор



,Щодаток 1

до договору вiд /0,,шсrпопаос ДOДlL.
Nч ТГСК- Д{.{.{ООS ý t

про медичне обслуговування населення з

надання третинноТ (високоспецiалiзованоl)
медичноТ допомоги методом трансплантацii
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

кошторис
на послуги з надання третинноТ (високоспецiалiзованоi) меличноТ допомоги методом

трансплантацiТ органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

ПIДПИСИ CTOPIH:

Вiд Замовника: Вiд Виконавця:

ий директор

Щмитро КОВАЛЬ Свiтлана ЦIВА

ль
з/п

Найменування медичноi послуги Тариф на
медичну

послугу без
ПДВ. грн.

кiлькiсть
послуг, шт.

Сума без П.ЩВ,
грн.

l Аутологi.l на трансплантацiя
гемопоетичних стовбурових клiтин
з донорським етапом

757 767,41 6 4 546 604,46

всього без Пдв: 4 546 604,46

g:rri,Б.,'.9



Щодаток 2

до договору вiд,(0 члеrпопоqЦ dOil L
lVч ТТСК- Аil{003 ý l
про медичне обслуговування населення з

надання третинноТ (високоспецiалiзованоi)
медичноТ допомоги методом трансплантацiТ
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

Акт Nъ

про надання послуг з медичного обслуговування населення

2022 р.
(назва ttаселеного п)/нкт\/)

Спецiалiзована деря(авна установа <<Украiнський центр тран сплант-коорди нацiiЬ (СЩУ
(УЦТК>) в особi який (яка) дiе на пiдставi

, далi - Замовник, з однiсТ сторони, та
Комунальне некомерцiйне пiдприсмство <<Киiвський центр трансплантацiТ кiсткового
мозку>) виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиIвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) в особi
на пiдставi

, який (яка) лiс
, далi - Виконавець, з другоТ

сторони, а разом - Сторони, на виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 05

вересня 2018 року Ns 707 <.Щеякi питання реалiзацiТ пiлотного проекту щодо змiни механiзму

фiнансового забезпечення оперативного лiкування з трансплантацiТ органiв та iнших
анатомiчних матерiалiв>, вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд l8 грудня
2019 року Jф 1083 <Про затвердження перелiку послуг та тарифiв на послуги з надання

третинноТ (високоспецiалiзованоi) медичноТ допомоги методом трансплантацiТ органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв, якi надаються учасниками пiлотного проекry щодо змiни
механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування з трансплантацiТ органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв>, договору вiд ].lЪ ТГСк- про
медичне обслуговування населення, скпапи цей акт про наступне:

1. Виконавець у 2022pol<y надав Замовнику TaKi послуги:

J\&

з/п
Найменування

послуги
Код за
мкх

10

Код за
AcHI

Тариф,
за яким

нада€ться
послуга без
ПДВ. грн.

кiлькiсть
послуц шт.

BapTicTb
послуг без
ПЩВ, грн.

l

2.

2, Виконавцем пiд час надання послуги з N{едичного обслуговування IIаселення за

договором вiд ЛЪ ТГСК-_ було використано лiкарськi
засоби, закупленi за рахунок коштiв,
державному бюджетi для виконання
здоров'я:

передбачених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я УкраТни у
програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони

}Ф

з/п
Найменування

лiкарських засобiв
Щiна без ПДВ,

гDн.
Кiлькiсть,

шт.
BapTicTb без ПЩВ,

гDн.
l

2.

(-)
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Продовження додатка 2
загальна сума за цим Актом про надання послуг з медичного обслуговування населення

зменшуеться на грн. (
(сума прописом)

З. Оплатi за цим Актоп,t про надання послуг з медичного обслуговування населення пiллягас
загальна сума грн. ( ).

(сума прописом)

4. Послуги вiдповiдають встановленим у договорi вимогам.

ПIДПИСИ CTOPIH:

Вiд Замовника: Вiд Виконавця:

Свiтлана ЦIВА

)ý:](

у,Fм,п \

.Щмитро КОВАЛЬ


