
договIр п! тгск _ Д,l3.'}.'ДпЧ
про медичне обслуговування населення з надання третинноi (високоспецiалiзованоi)

медичноi допомоги методом трапсплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

Киiв

Спецiа.lliзована державна ycTarttlBa кУкраiнський центр транспJIаIt.г-коорлинаtliТ>
(СДУ (УIIТК)) в особi гснерального директора Ковzlля !митра Михайлови.tа, який дiс на
ltiДс'гавi I-Iоложеtltlя про СЩУ кУI{ТК>,:]атверля{еного IIаказOм MiHicтcpcTBa охороI,Iи з/{оlltltз'я
УКРаirrИ ВiД l8 ТраВНя 202l року NЬ 962 та наказу MiHicTepcTBa охороI]и здоров'яl УкраТни вiд
02 березня 202l року Ng 8-О, далi - Замовlтиlt, з однiсТ сторо}lи, та

КОМУнальне некомерцiйне пiдприсмство <<Киiвський цеIrтр траtlсплантацii
КiсТкового N{озку) викоrIавtIого органу Киiвсl,коi Micl,Koi ради (Киiвсl,коi пlicr,Kol
ДеРЖаВНоi адмiнiстрацii) в особi в.о. диреI<тора I]iви Свiтлани АнатолiТвни, яка дiс на пiдставi
СТаryТУ, ЗатвеРдrl(еного розпорядженням виконавчого оргаI]у КиiвськоТ MicbKoT рали (КиТвськоТ
п,tict,KoT лержziвllоТ адмiлтiстрацiI) вiд 31 сiчня 2020 року Nu 206 зi зп,tiIlаrulи, l,а наказу
f{errapTaMeнry охорони здоров'я вiд 31 сiчтrя 2020 року ЛЪ 191/к, далi - Виконавсць, з лругоi
сторони, а разом - Сторони,

lla виконан}tя постаI,Iови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 05 веl)есня 20l8 року М 707
к!еякi пI,Iтання реалiзацiт пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпе.lеrtня
опсl)аг1lвнОго лiкуваr{ня з трансплантацiТ оргаrliв та iнutих анатомiчних N4атерiалiв> (зi
Зп,tiнаtvlи), далi- ГIiлотниЙ проскц вiдповiдно до tlостаIlови Кабillету MirricTpiB УкраТlrи вiд 18

ГРУД]JЯ 2019 РОКУ М l08З <<Про затвердження перелiку послуг та тарифiв на I]осJIуги з наланI{я
Tlle,t,tllttloT (вlасокоспеtliалi:зоваtrоТ) мсдltчноi допомогll мстодом траIlсгIлаtl,r:ацii органiв r,a
il.trlrиХ аt"tаl,омiчнttх мttтерiалiв, якi надаютьсЯ уLIасFIикаМи lliлотI.tоГо проекту щодо змiнlt
мсхаlliзп,lУ (liнансового забезпеченнrI оперативt,Iого :liKyBatlHll з трансплаrrтацiТ органiв та
ittrшlax ана,l-омiчrtих мат,ерiалiв> (зi змiнами), ук.ltали цей договiр про llаступtlе:

1. прЕдмЕт договору
1.1. Згiд1,1О з циМ логовороl\,t Виконавець для реалiзацiТ Пiлотного п[)о€]кту зобов'язус:r.ься
здiйсtlювати за рахунок коштiв державного бюджету медиttне обслуговува}Iня населення
tllJlrlXo]\4 ItадаIIIIя послуг з третиIlноТ (висоltоспецiалiзованоТ) меди.lноТ допоп,tоги ]\,1етодом
1,раlIсI]JIан:гацiТ оргаНiв та itlших анатомiчних матерiалiв (далi - послуги з мелиLII{ого
обслуговування населення), вiдповiдно до додатку l.
1.2. Замовrrик здiйснюс оплату послуг за меди.IFIе обслуговування HaccJtcttня, ЕIадаIIих
Виконавцем вiдповiдrlо до пункry 1.1 цього договору, згiдно з Тарифами на послуги з I{адання
треr,иtlllоТ (високоспецiалiзоваrlоТ) медичноТ допомоги методом траIlсIlлан,гацiТ оргttнiв т.а
ittutих аllатомi,ltlих матсtrliалiв. яlti IlалаIотьсЯ уIIас1,Iикаi\lИ пiлоr.tlого t||)оскlу ltlorto змittи
ьlеханiзму (liнаttсового забезпе.tеI-lня оперативного лiкування з трансплаllт,ацiТ оргаlлiв r.a
illtttиx аllат,оп,ti,-lttИх Ma-I epia:liB, затIrсрлЖеIIиN,ltl lIостаново}о Кабirlету MilricTllilз УкраТни вlд l В
грудня 20l9 року N9 l08З (зi змiнами), в межах бюлжетного приз}ла.Iе}II,Iя за бтоджетноlо
Itрогра]vlою кпквК 230l550 кРеалiзацiя пiлотrlого проекlу tцодо змiни механiзму (liнttнсового
забезпечення оперативного лiкування з ],рансплантацiт органiв та ittших аtlшгомiчttих
матерiалiв>.
1.3, ПаЦiСНТ НабУвас Прав на отримання послуг з мед],I.IIJого обслуговуRа}II{я населенI{я,
ЗГiДНО З ЦИМ ДоГоВором, з моменry пiдтвердженI-lя наявнос,гi у нього медиtIних показань длrl
застосуваI{IIя транспJIантацiТ, встановлеНих консилiУмом лiкарiВ вiлповiдного закJlаду oxopoIlLI
злоров'я, в якому BiH перебувае tta.lliKyBattгli.

1.4. НаДаНня Виконавцем послуг з медичного обслуговування населення згiлтlо з пункто]чI
l .l ЦЬОГо договору iз залученням iнших закладiв охороrrи здоров'я, якi мають чинну ,lliцензilо
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на провадження господарськоi дiяльностi з медичнот практики, таlабо органiзачii регулIосться
чинним законодавством Украiни.

2. оБсяг мЕдичного оБСлуговуВАння тА якIсТь мЕдичноi допомоги
2.1 . Виконавець повинен надати послуги з медиLIFIого обслуговуванItя населення згiдно з
пункl,ом l .1 цього договору в повному обсязi вiдповiдно до мелиl{них стандартiв надання такоi
l{опомогИ та но[]ма]'ивI{о-правОвих aKTiB, яlкi l]еглчtмент,УIоть порялок I.|аданtIя меди.lноi'
допомоги вiдповiдного виду у закладах охорони здоров'я УкраТни.

3. СУМА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ
з.1, Загальна сума за цим договором складас 2З 683 587,13 грн. (двадцять три п,liльйони
trtiстсоТвiсiмдесяТтритисячi п'ятсоТвiсiмдесятсiмгривеlrь l3копiйок)безПДВ.
3,2. оплата за цим договором здiйснюстLся Замовl,тиком вiдповiдt,tо до долатку l до цього
логоRору за бтоджетною програмою кпквК 2з0l550 <<Реалiзаt{iя пiлотттого проекту I]lоло
зivtiни п,lехttтliзму (liltatrcoBo1-o забезпе,lеIirlя оперативr{ого лiкуваrlttя з тра}lсплаIt,t,ацiТ оргttttiв Ttt
iH ших lltатомi.tltих мате1,1iал iB>.

з.3, оплата за цим договором здiйснюсr,ься Замовником шляхом перерахуваIII{я поtIередньоТ
оlIлати у розпliрi l00 вiдсоткiв суми BapTocTi послуГ з медиtIного обслуговування IJасеJIення ],Ia

строк не бiльше l2 мiсяцiв.
з.4. На перiод дiт вiйськового cTzrHy в Укратн i оплатtl за посJlуги з медиLIного обслlуговуванн я
IIаселеннrI за цип,{ договороМ здiйснюlоться ffсржавF{ою казначсйською службоtо УкраТllи у
порядку ,tерговостi з урахуванIJям вимог Порядку викогIання повновах(ень leprKaBHoto
казtlа,tсйсЬкоlо с;tужбоIо В особливому релсимi в умовах военIiого cTitнy, за,l,tsерl(жеtIого
гIocTaHoBoIo Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09 червня 202I року J\ъ590.
з.5. У випадку використання Виконавцем пiд час надання послуги з медичного
обслуговуВання насеЛення за цим договОром лiкарських засобiв, закуплеIIих за paxyтrot< коштiв,
шередбачених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я УкраТrти у державноплу бюлжетi дllя виtсоrtzuttrя
програiu та здiйснеl{ня це}Iтралiзованих заходiв з охорони здоров'я (далi * лiкарськi засоби),
загальI{а суiиа за цим договороI\4 змеIlшусться на BapTicTb вiдповiдних лiкарських засобiв.
I]икоttавсцl, з:tзtiаtIаС illформацirо щоltо викорис.гаIlих лiкарських засобiв та Тх вар.гостi в aKTi
про надання послуг з медичного обслуговування населення (Додаток 2). ВиконавсI{ь, повсртас
кошти за використанi .llikapcbki засоби у насryпному за звiтниrul календар}rоп,tу мiсяtдi, аJIе не
пiзrтiпrе 20 числа.
з.6. Виконавеtlь не маС права вимагатИ вiд пацiенТiв незакоНну винагоРоДУ в буль-якiй
форпli, яка с попередньою чи насryпною умовою для отриманrтя пацiснТами мслиtIних послуц
що надаюТься згiдно з циМ договором, i повинен здiйснtовати контроль за тим, щоб працiвники
Викоtlавця та закладiв охорони здоров'я, якi залу.Iенi до викона}Iня IIьOго договору, не
вимагали вiд пацiснтiв таку винагороду. Порушення таких вимог с пiдставоtо д.Jtя llритягI]ення
до вiдповiдальностi Виконавця у порядку, передбаченому цим логовором.
з,,7, Викоrтавець надас Замовttику акт про FIадання послуг з медиLIного обслуговуваI{ня
населеLlня (додаток 2) за звiтний мiсяць не пiзнiше 10 чис-llа наступного календарного пliсяця,
а акт про надання послуг з медиаII{ого обслуговування населення за остаttнiй звiтIIий мiсяць lзe
пiзrtiтlе HiiK за 10 ка;lендарttих дttiв дtl закiнченIIя останIIього звiтrlого мiсяця. Акт про tIадаIlIIя
послуг з медI,Iчного обслуговування IIаселеIIня надасться У двох примiрниках }Ia суму Ilаданих
Ilослуг.

4. IIрлвл тА оБов,язки зАмовникА
4.1 . Замовник зобов'язусться:
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4.|.|. протягом тижня з дня укладання цього договору розмiстити на свосму офiцiйному веб-
СаЙтi iнформацiю про його укладення та в подальшому розмiщувати iнформацirо про
реалiзацiю Пiлотlлого проскту;
4.|.2. I{адавати Виконавlllо iнформачirо, необхiдну лля медичного обслуговуваI{ня tIасеJ]ення;
4.1.з. забезгtс,lиТи cPir,raHcyBaI{HЯ посJIуГ з медичнОго обслуговуваIIrIя l]аселс}l}lя за цим
договором у встановленому законодавством Украiни поря/lку.
4.2. Замовник мас право:
4,2,|. виМагати свосаIасного тав повному обсязi наданIIя послуц якi передбаченi додатком 1

цього договору;
4,2.2. контролIовати дотримання Виконавцем умов цього логовору;
4.2.З. ЗМiНЮватl,t обсяг наданFIя послуг та зменшувати загzlltьну BapTicTb цього договору
залежно вiд фаrtтичtlого обсягу наданих послуг. У такому разi Сторони зобов'язаrri внести
вiдповiдIli змiни до цього договору, шляхом укладання додатковоi угоди. Викоttавець, IloBepTaс
невикорисТаннi за договором кошти протягом 7 календартrих днiв з дати укладання додатковоТ
угоди до договору;
4.2.4. вчинятИ iншi дii, персдбаченi заrсонодавством Украiни, для органiзацiТ надання
N,Iедичного обслуговування населення.

5. прАвА тА оБов,язки виконАвця
5.1. ВикоIIавсцt зобов'язусl,ьсrl:
5.1,l. ЗабСЗrtО'ТlатИ НаДа],IIIя rIослуг з медичного обслуt,овування насеJIеrIня N{сдиtIниN,Iи
пратдiвниками, якi мають вiлповiдну спсцiальну ocBiry i вiдповiдають €диним квалiфiкаrдiйним
виN,IогzlN,Il

5.|,2. мати лitдонзiю на провадх(ення господарськоТ дiяльностi з меди.rноi практики та iншi
лiцснзii, документи i дозволи необхiднi для надання послуг з медичного обслуговування
населеIIня;
5.1.3, забезпечуВати дотримання вимог стандартiв та нормативно-правових aKTiB, яlti лiють l,ta

тсриторiТ УкраТни i регултоють FIадання медичноТ допомоги;
5.|.4. протягом тих(ъ{я з дня укладання цього договору розмiстити У доступних лля пацiснтiв
мiсцяХ - ресстра,Гурi, прийМальномУ вiддiленнi, примiщеннях для очiкування, на веб-сайтi
тощо iнформацiю щодо укладення цього договору, перелiк послуг з медичного обслуговуваIIIlrI
населення, що надаЮться за цим договором, порядок i умови Тх надання (обов'язково
iнформувати, що цi гtослуги оплачуIоться за рахунок копrтiв державного бюджсry i rтадаються
бсз додатковоi плати пацiснта);
5,1,5. обробляти данi, tl1o стосуlоться здоров'я i обслуговування пацiснтiв вiдгlовiдtло лtl
закоIIоlIаRства Украirт1.l, забсзltечити захI,Iст псрсональIIих даIIих пацiсttтiв вiдповiдно до Закону
Украirrи <IIро захист iIсрсональних даIlих);
5.1.6, перед Ilацанням тIослуг з медичIIого обслуговування Ilасслсння з'ясувати, чи мае
пацiснт право на отриN,Iання послуг вiдповiдно до додатку 1 до цього договору за його
докумснтами та направленням'
5.| .7 . забсзпсчиr,и безоплатнiсть для пацiента послуг з медичного обслуговування IIасеJIення,
в обсязi I{e мсншому Hix< визначено цим договором;
5.1.8. до 10 числа кожного мiсяця, насryпного за звiтним, оприлюднIовати iнформатдiю на
cBocN,Iy офiuiйному веб-сайтi про наданi послуги з медичного обслуговування FIаселення у
знсособленому виглядi ;

5. 1.9. щомiсячнО надаватИ ЗамовникУ акт прО FIадання посJIуг з модичного обслуговуванI{я
населення за звiтний мiсяць не пiзнiше 10 числа наступного календарного мiсяця, а акт про
НаЛаННЯ ПОСЛУГ З МеДиЧного обслуговування населення за останнiЙ звiтниЙ рtiсяць не пiзнitltе
tlilk за l0 ка.ltендарних днiв до закiнчення останнього звiтного мiсяця;
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5,1.10.не пiзнiше наступного дня lliсля виникнеI{ня або з'ясування обставин письмово
iнrРормувати Замовника про IIрипилIення або змiни умов лiцензii на проваджеIIня
господарськоi дiяльностi з медичноТ практики;
5,1,1 1. не передавати своi права i обов'язки за цим договором будь-якiй третiй cTo1loHi;
5,1 ,|2. поверIrути невиttористанi кошти на рахунок Замовника у випадках, визначених
пунктами 3.5 та 4,2,3 договоlэу.
5.2, Виконавець мае право:
5.2.1. залучати itrшi заклади охороllи злоров'я, якi MaloTb чиrI]Iу.тtitдеllзitо lIa ]lроваджснIIя
ГосПоДарсЬкоi дiяльностi з медичноi праltтики, таlабо органiзачiТ виклIот]т{о в I\{ея(ах tIинного
закоI]0давства Украiпи ;

5.2.2. ЗВеРТатися ло Затчtовника для вирiшегttlя необхiдllих IlитаI{ь lliollo забезпе.tення
в]4I{оЕIаIIIIя умов цього договору;
5.2,З. ЗВеl]татися ло Замовни](а за iн(lорматriсю, необхiдною для медичного обслуговування
населення;
5.2.4. ВЧИНЯТИ iНшi дii, передбаченi законодавством УкраТни, для органiзацii Ilадання
мсличного обслуговування населення.

6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ CTOPIH, ПОРЯДОК ВИРТШЕННЯ СПОРIВ
6. l. У Випадтtу r{свиконання чи неналежtIого викоIлаIIня умов цього договору Сторони
нссуть вiлповiдальнiсть згiдно iз законодавством УкраТни.
6.2. У РаЗi вiдсутностi dliнаrIсового ресурсу СдиIтого казначейського рахунку,
НСПРопорцiЙного помiсячного розподiлу кошторисних показникiв, зняття таlабо псрснссснrIя
кошторLrсних прLIзначс}IL) fIроведених Мiнiстерствоп,l фiтлаттсiв УкраТтти, таlабо Головнишl

РОЗПОРЯДНИКОМ КОШТiВ, таlабо якщо TaKi порушсння вик.пиканi вiдсуттliстто бюд;кстtlого
фiнансування (затримкою в бюдrкстному фiнансуваннi), таiабо IlсспJIатоIо або tтсв.ласното
сI]JIатоIо посJrуг за цL{м догоRоро]\4 f{сряtавною казrtачейськото слух<бою YKpaTTTlt вiдповiдttо ло
lIорядку I]I4ко]iання IIовlIоважснь fiсржавноIо казнzlчсйськоtо с;tуя<бою в особливогчrу рс>lсимi в

умовах восн}Iого cTaI,Iy, затвердженого постановоIо Кабiнеry MirricTpiB УкраТни вiд 09 LIервня

202l року NЪ590, штра(энi санкцiТ (пеIля), передбаченi закоttодавством УкраТни за IIевикогтаIJIIя
абО НеНалежне виконання умов цього договору в частинi оплати послуц до Замовttика не
застосовуються.
6.З. ВИКОНавець несе вiдповiдальнiсть за свосчаснiсть та якiсть надання посJIуг з п4едичного
обслуговуванлlя населення працiвниками Виконавця згiдIrо iз законодавствоN,I УкраТни,
6.4. У разi встановлення факту неякiсно наданих Виконавцем послуц Виконавець
зобов'язаний llI)отягом 5 робочих лнiв повернути кошl,и за неякiсно rtадаtli послуги з
медI4ч}Iого обслуговувалIня населення на рахунок Замовника.
6.5. У РаЗi ВСТаFIОвлення факту, lцо працiвtлики Виконавця або заклалу охоl)оIlи здоров'я, якi
залУчеlri До надання послуг в рамках цього договору, вимагали вiд лацiсtlта }{e:]aKoIIlIy
ВИнагОроду в будь-якiй формi за медичнi послуги, Iцо пови}II{i бути надаtti пацiсtlтам згiлttо з
I{им договором, Замовник повиI]еIt надiслати вiдповiдну iнформачirо до правоохоронI{их
оргаttiв.
6.6. Сlrоtrlи Mil< C,r,o;lotIaMи l)озв'rlзуIо,гься у визtlачеttо]ltу з2Iконолавством YKllaTHlt порядку.

7. строк дIi тА I}tшI умови догоRору
1 .l . ЦеЙ договiр набирас ,tинностi з дати його пiдписаI]ня Стороtlами i дiс до 3| грулня 2022
року, а в частинi пунктiв |.з, 1.4,2.|, з.5-з.'7,4.|-4.2.4,5.|-5,2.4,6.з-6.5,7.1,'/.з,8.1-В.3 -
ПОЛОження договору е дiЙсними та зберiгають своIо.lиннiсть протягом 12 п,liсяцiв з да,ги
уклада}rня цього догоRору, з урахуванням умов пункry 7.5 цього договору.
1,2, Сторони можуть гIрипинити дiю цього договору достроково:
1 .2.1 . за взасмIIою письмовою згодоюl
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'/ .2,2. у разi LIевикоIiаIII]я або IIеlIалежLlого викOнаннrI СтороIIами обов'язкiв, встановлених
цим договором.
7.з, Замовник мас право на розiрвання цього договору в односторонньому порядку у разl:
7.З.1 . НеВИКОНання Виконавцем обов'язкiв, встановлених пунктом 5.1.2 rlьtlго договору, а
ТаКОЖ iНШИХ зобов'язань передбачених договором, У такому разi Виконавець IIротягом п'яти
дltiв з моменту розiрвання цього договору зобов'язаt,tий повернути невикористаlti tсошти tta

рахунок Замовниlса;
7.з.2. набраltня законноТ сили вироку суду про rIритягнеI,IFlя працiвника Виконавця або
ПРаЦiВНИКа ЗаКЛаду охороFIи здоров'я, який залучений до надання послуг в рамках Idього
ЛОГОВОРУ, ДО кримiнальноi вiдповiдальностi за порушення права на безоrlлатну медичну
ЛОПОМОГУ, абО У Разi наявностi iнrпих достатrтiх пiдстав вважати, що Talte tlOрушеFIIlя мало
п,tiсце.

7,4, У ВltТlаДку заJIучеIлня Виконавце]чI для викоIIання цього договору iнших закладiв
охороFIи здоров'я, яt<i матоть LIинну лiцензirо IIа IIровалжсIIня господарськоТ дiяльтrостi з
медичноТ практики, таlабо оргаrriзацiТ, вiдносини мiж ВиконавцеN,I та залученими закладаN{I,I
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'я т'а/або органiзацiями регулюIоться tlинни]чI законодавством Украiltи.
].5. Керуtо.tисЬ частиноIО Tpeтbolo cTaTTi 63 l L{ивiльтlого колексу УкраТни Сторотти
ломовились, що умови цього договору застосовуються до вiдносин Mix< ними, якi виниt<ли до
йогсl уtсllаденIlя) а самс з 16 серпня 2022 року.
1,6. Вiдносипи CTopiH, не врегульованi цим договором, вирiшуlоться у порядку,
встановленому законодавством Украiни.

8. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
8.1 Yci ЗМiТrИ до цього договору оформлтоються додатковими угодами до цьOlu дOговору.
fdодатковi угоди с невiл'смними частинами цього договору i набуваrоть чинностi пiсля Тх

ПiДПИСаННя Сторонами цього договору. Сторона цього договору, яка iнiцiюс вIIессння змirl до
IIього логовору, irrформус iгrrпу Сторону цього договору, у письмовili формi нс пiзl+iше Hilk за
ciM tсалендарних днiв до бажаноТ дати вI.Iессння зплiн до цього договору.
8.2. УСе ЛИсryваtrня MirK Сторонами здiйснюсться yKpaiilcbltoIo мовоIо. Yci повiломлсI{IIя 1-а

iншi докуме}IтI4 вважаIоться дiйсними i прсдставлеНит\,Iи в IIалежному порядку, якIцо письN.{ово
o(lopM.ltcT,ti, пiдписаlli IIосадовоIО (вiдповiдаЛьною) особою Сторtlни цього догоt]ору, скрiплсrri
IIctIaTKoIO та ттадiс:lаtli поrIrтовим зв'язком у вlтг.ltялi рt-комсFIдоваIIих IIоштових вiлправ;lснт, або
lIрсд'rIвJIяються особисто з rli2lтвсрджен}IяМ отри]\{аннЯ.'Гакоrк повiдlом:tсttlтlt l,il irrmi
докуIr{сI{1]И можутЬ бути додатковО I-IaпpaB.ltcrTi IIo сJIектр(lннiй пошrтi з lriдтверджснням
отримання, IIa адрсси вказанi в 10 роздiлi цього договору.
8.3. У разi змiни реквiзитiв, Сторона повiдомляс iншу Сторону протягом З робочих днiв вiл
дати запровад)ксння таких змiн.
8.4. Щей договiр складсЕий украiгrською мовою в двох примiрrтиtсах, Ilo олному д:t.lt tlожноТ
Сторони, п{о MaIoTb однакову Iоридичну силу.

9. додАтки до договору
9.1 , l{евiд'смниN,ll{ частI4IIами IIього договору с:

9.1.1. ДОДаТок 1 - Котпторис Tla послуги з надання третинноi (високоспсцiалiзованоi) мсдичноТ
доIIомоги методом трансплаIIтацiТ органiв та iнших анатомiчltих MaTcpia:riB;
9.1.2. ДОДаТОК 2 - Акт про надання послуг з медичного обслуговуваIIIIя нассJIення.

l0. рЕквIзити тА пIдписи CToPIH
l0.1. Реквiзити Замовtтт.rка: СГIЕI{IДJIIЗОВАLIА ДЕРЖАВI-IА УСТАFIоВд (УкI)АТFIСЬКИЙ
I{BHTP ТРАНСПЛАНТ-КООРДИНАЦ]Т)), СДРПОУ 43894002, Украiна, 0160l, п,l. КиТв, ву:l.
Груtllевського, бул.7, IBAN UА248201'720З4З100001000100740 в УЩКСУ у ГолосiТвськоN,Iу
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районi м. Киева, МФО 820|'72, не платник ПДВ, неприбуткова органiзацiя, ознака
неприбУтковостi 0031 (бюджетнi установи), тел,: +380 (66) 950 56 64, e-mail:
ofIice@utcc, gоv.uа, liubov. dudar@utcc, gov.ua.
10.2, Реквiзити Виконавця: КОМУНАЛЬНЕ НЕкОМЕРцIЙНЕ пIдприсмство
(киiвськиЙ цЕнтр трАнсплАнтАцIi кIсткового мозку)) викондвчого
ОРЬНУ киiвськоi мIсъкоi рАди (киiвськоi MICbKoi дЕржАвноi
АДМIНIСТРАЦIi), еДРПОУ 306308З 1, 03l 15, YKpaiHa, м, Киiв, Проспект Перемоги, булинок
ll9, IBAN UА7|З22Зl30000026004000052835, в фiлii АТ <Укрексiмбанк> у м, Киевi, МФО
З22З|3, IПН 30б308326576, Витяг Ns 2026514500825 з ресстру платникiв податку на додану
BapTicTb, тел.: *380 (44) 451^ 22 89, e-mail: kctkm@meta.ua.

ШДПИСИ CTOPIH:

й директор

Щмитро КОВАЛЬ Свiтлана ЦIВА

Вiд Замовника: Вiд Виконавця:

lneHT!ld),l:iII 
jllии

Х код З06З033/
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!одаток 1

до договору вiд АD, ,r\rцqиt ДOJД
tvэ тгск-з{дАз_Oч \ G\
про медичне обслуговування населення з
надання третинноТ (високоспецiалiзованоТ)
медичноТ допомоги методом трансплантацiТ
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

кошторис
на послуги з надання третинноi (високоспецiалiзованоi) медично[ допомоги методом

трансплантаlцii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

ШДПИСИ CTOPIH:

Вiд Замовника: Вiд Виконавця:

Щмитро КОВАЛЬ iСвiтлана ЦrВА

ль
з/п

Найменування медичноi послуги Тариф на
медичну

послугу без
ПДВ. грн.

кiлькiсть
послуг,

шт.

Сума без
ПЩВ, грн.

1

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

1 874 969,08 5 9 з74 845,40

Аутологiчна трансплантацiя

2 484 4,70,00 1J 7 453 410,002. гемопоетичtlих стовбурових клiтин
з донорським етапом

3.

Аутологi чна трансплантацiя
гемоtIоетичних стовбурових клiтин
з лонорським стапом

75,7 
,161,41

7 5 з04 37l ,в7

4.

Посттрансплантацiйний супровiд
пацiента з 180-го до 360-го дня 168 448,3l 6 1 0l0 689,86

5.

TKal lинтlе тиIlуванI.Iя потеllцi йного
.ltt_l н tlllа/доll ора/ре ltи t t i с l lTa
(визначен ня Н LА-ген i вметодом
плр)

18 630,00 29 540 270,00

Всього без ПЩВ: 23 68з 587,1з

ФФ*Y..Ф



[одаток 2

до договорч вiл&& фцо.кц J Ql&
Nч ТГСК-А /Д а&оч \ ýý
про медичне обслуговування населення з
надання третинноТ (високоспецiалiзованоТ)
медичноi допомоги методом трансплантацii
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

Акт N}
про надання послуг з медичного обслуговування населення

(назва населеного пункry)

Сп ецiа"lliзован а державна установ а <<Укр аiнський
(УЦТК>) в особi

2022 р.

центр трансплант-координацii> (СЩУ
, який (яка) дiс на пiдставi

, далi-Замовник, з однiсТ сторони, та
комунальне некомерцiйне пiдприсмство <<киiвський центр трансплантацii кiсткового
мозку)) виконавчогО органУ КиiвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) в особi який (яrtа) дiс на пiдставi, далi - Виконавеllь,
з другоТ сторони, а разоМ - Стороtли, склали цей акт до договору про медичне обслуговування
lIаселеI{нЯ II]JIяхоМ наланttЯ посJ]уГ з третинIlоТ (високоспецiалiзоватlоТ) меличrtоi лоllомоги
методом трансплат]тацiТ органiв та iнших ана,гоп.ti.Iг]их l\,IaTepia.lliB вiд
Jю тгск- про наступне:
l. Виконавець у 2022 року надав Замовтlику TaKi послугll:
м
з/п

Найменуван
ня послуги

Код за
мкх

10

Код за
AcHI

Тариф,
за яким нада€ться
послуга без ПЩВ,

грн.

кiлькiсть
послуц шт.

BapTicTb
послуг без
ПЩВ, грн.

l

2. лВиконавцем пiд
вiд

час надання послуги з медичного обслуговування населення за договором
було використано лiкарськi засобlл, закупленi

за рахуноК коtптiв' передба.rеНих MiHicTepcTBoM охоронИ здоров'Я УкраТни у лержав]]ому
бrоджетi лля виконанI{я програм та здiйснення LIентралiзованих заходiв з охорони здоров'я:

загаJIьна сума за цим Актом про наданНя посJIуг з п,{сдрIчного обслуговуI]атIня нассJIеI-II]я
ЗIчIеншvС'ГЬся }{а грн.(__сума прописом ).
3. оплатi за цим Актом про надаI{Itя послуг з медичIlого обслуговуван]]я нассленIlrI пiллягас
,Jal,aJlbнa сума _грIJ. L_сума tlрописом_).
4. Послуги вiлповiдають встановленим у договорi вимогам.

ПIДПИСИ CTOPIH:

Вiд Замовника:

Jъ тгск-

Nь
з/п

Найменуванrrя
лiкарських засобiв

[|iHa без ПДВ,
грн.

Кiлькiсть,
шт.

BapTicTb без П.ЩВ,
грн.

l

W
{,tft
Ёil Щ

%
Щмитро КОВАЛЪ iтлана ЦIВА

((_))

директор


