
                                           Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.07.2017 р. № 848

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ ВІД ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

КНП     «  М  іська кл  інічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова  »  ХМР        за   третій  _  квартал      201  9  _ року
найменування закладу охорони здоров’я

Період

Найменування
юридичної особи (або
позначення фізичної

особи)

Благодійні пожертви, що були отримані закладом
охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб

Всього
отримано

благодійних
пожертв,
тис. грн.

Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв,
отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі

Залишок
невикористаних

грошових
коштів, товарів

та послуг на
кінець звітного
періоду, тис.

грн.

В
грошовій
формі,

тис. грн.

В
натуральній

формі
(товари і
послуги),
тис. грн.

Перелік товарів і послуг в
натуральній формі

Напрямки
використання

у грошовій
формі (стаття

витрат)

Сума,
тис.
грн.

Перелік використаних товарів
та послуг у натуральній формі

Сума, тис.
грн.

I I I
квартал

ПАТ НВЦ 
"Борщагівський ХФЗ"

5,9

(бутолар розчин,атрогрел 
таблетки)

5,9 (бутолар розчин,атрогрел 
таблетки)

5,9 0,0

БФ "Меценат"
105,3

(сантехн.,електрика,канц. тов., 
прочі, хоз.товари,будівельні 
матеріали, битова техніка,миючі 
засоби,мебель,м’який інвентар)

105,3

(сантехн.,електрика,канц. 
тов.,прочі хоз.товари,будівельні
матеріали,сантехника,битова 
техніка,миючі 
засоби,мебель,м’який інвентар)

105,3 0,0

БФ "Меценат" 1,95 (ИПБ  fsr дpv850va.line-
інтерактивне)

1,95 (ИПБ  fsr дpv850va.line-
інтерактивне)

1,95 0,0

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" 
НОВОФАРМ-
БІОСИНТЕЗ" 

12,8 (амікацин р-н) 12,8 (амікацин р-н) 12,8 0,0

Фізичні особи 

53,7
(медична техніка, обладнання та
медикаменти)

53,7 (медична техніка, обладнання 
та медикаменти)

53,7 0,0

Фізичні особи 

0,5 (заготовлена кров) 0,5 (заготовлена кров) 0,5 0,0



КУОЗ  ХОЦСК 
5,3

(пробірки та кільця, контейнери 
для крові, препарати крові, канц.
тов.,цільна донорська кров, акти
взаєморозрахунків 
консервована крові, 
консервована донорська кров, 
плазма свіжозаморожена)

5,3

(пробірки та кільця, контейнери 
для крові, препарати крові, 
канц. тов.,цільна донорська 
кров, акти взаєморозрахунків 
консервована крові, 
консервована донорська кров 
плазма свіжозаморожена,)

5,3 0,0

КУОЗ  ХОЦСК 51,0 (розчин альбуміну донорського) 51,0 (розчин альбуміну донорського) 51,0 0,0

КП "Ритуал" 
9,95 (кремація біовідходів) 9,95 (кремація біовідходів) 9,95 0,0

БФ "Меценат" акт 
виконаних робіт 0,4

(послуга страхування від 
нещасних випадків на 
транспорті водія Great Wall та 
водія Hyundai Tucson FL)

0,4

(послуга страхування від 
нещасних випадків на 
транспорті водія Great Wall та 
водія Hyundai Tucson FL)

0,4 0,0

БФ "Меценат" акт 
виконаних робіт

6,0
( на автомоб. ГАЗ запчастина 
стартер автомоб. )

6,0
( на автомоб. ГАЗ запчастина 
стартер автомоб. )

6,0 0,0

БФ "Меценат" акт 
виконаних робіт 3,3 (ремонт морозильної камери) 3,3 (ремонт морозильної камери) 3,3 0,0

БФ "Меценат" акт 
виконаних робіт 0,2 (страхування від ВІЛ-інфекції) 0,2 (страхування від ВІЛ-інфекції) 0,2 0,0

БФ "Меценат" акт 
виконаних робіт 8,0

(послуги ремонт технічне 
обстеження медичного та 
хірургічного обладнання)

8,0
(послуги ремонт технічне 
обстеження медичного та 
хірургічного обладнання)

8,0 0,0

БФ "Меценат" акт 
виконаних робіт 4,7

(послуги поточного ремонта 
авт.ГАЗ 32213)

4,7
(послуги поточного ремонта 
авт.ГАЗ 32213)

4,7 0,0

БФ "Меценат" акт 
виконаних робіт 5,9 (визначення вмісту газів) 5,9 (визначення вмісту газів) 5,9 0,0

ПП «Медичний 
центр АРТ»

3,5



ВП «Милосердя» 
ХОО «УТОГ»

5,0

Фізичні особи 5,0 10,3 0,6

Всього за
3 квартал

 5,0 274,9 х 279,9 18,8   274,9 0,6


