
Додаток

ІНФОРМАЦІЯ   ( УТОЧНЕНА  )

Період

І квартал

ТОВ  Медичний центр М.Т.К. 2,88 2,88 2,88 0

ПО Анопрієнко С.М. 0,3891 0,3891 0,3891 0

ПО Дворніченко О.В. 0,12 Трельяж б\в 0,12 Трельяж б\в 0,12 0
ПО Скоробагата Т.Є. 5,8 Шафа офісна 5,8 Шафа офісна 5,8 0

0,25 Матрац - 5 шт. 0,25 Матрац - 5 шт. 0,25 0

АТ " Київський  вітамінний  завод 16,59731 16,59731 15,77574 0,82157

ПО Литвиненко О.В. 2,25 2,25 2,25 0

0,24114 0,24114 Лікарський  засіб  Амесон  0,5  160 таб. 0,24114 0

ІІ квартал

6,6282 6,6282 6,6282 0

АТ Київський  вітамінний  завод 7,29473 7,29473 7,29473 0

ТОВ Контакт-Плюс 0,2352 Паска  домашня 0,6кг. 10 шт 0,2352 Паска  домашня 0,6кг. 10 шт 0,2352 0

1,12803 1,12803 0,48165 0,64638

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

ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ      
                           ВІД ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ      

                                                    по  КЗ СОР Сумському  обласному  клінічному  госпіталю  ветеранів  війни____ за _____2018_ рік 
                                                                                                                                             найменування закладу охорони здоров’я

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.

Скарифікатори-2000 шт.;сумки 
-укладки-3 шт.

Скарифікатори-2000 шт.;сумки 
-укладки-3 шт.

Кабель VGA-VGA 1.8 м-1 шт.;фурнітура 
 ОМ 2-1 шт.;клапан бок.под.- 1 
шт.;резервуар 1 вр.-1 шт.:регенерація  
катриджа- 1 шт.

Кабель VGA-VGA 1.8 м-1 шт.;фурнітура  
ОМ 2-1 шт.;клапан бок.под.- 1 
шт.;резервуар 1 вр.-1 шт.:регенерація  
катриджа- 1 шт.

Сумський обласний благодійний 
фонд ХЕЛЬВЕЦІЯ

Комбісарт, таб. 10мг/160мг №30-10 
уп.; магнікор, таб. №30-450 уп.; 
магнікор форте, таб, №30-100 уп.; 
торарен , таб. № 30-10 уп.

Комбісарт, таб. 10мг/160мг №30-9,817 
уп.; магнікор, таб. №30-421,72 уп.; 
магнікор форте, таб, №30-88,22 уп.; 
торарен , таб. № 30-10 уп.

Електричний чайник - 1 шт.; 
мікрохвильова  пічка - 1 шт.; ДВД 
програвач - 1 шт.

Електричний чайник - 1 шт.; 
мікрохвильова  пічка - 1 шт.; ДВД 
програвач - 1 шт.

ОКЗ №2 СОК протитуберкульозного  
диспансеру

Лікарський  засіб  Амесон  0,5  160 
таб.

Міжнародний благодійний  фонд " 
Україно ! Я за  тебе ! "

Медичні  препарати: ангізар плюс таб. 
№ 30 -25 уп ; астін 10 мг.таб. №30-40 
уп.; гіприл А таб.  №10-34 уп.; 
левобакт таб. 750 мг.№ 10-5 уп.

Медичні  препарати: ангізар плюс таб. 
№ 30 -25 уп ; астін 10 мг.таб. №30-40 
уп.; гіприл А таб.  №10-34 уп.; левобакт 
таб. 750 мг.№ 10-5 уп.

Альфа-ліпон, табл., вкриті плівковою  
оболонкою, по 300 мг № 30  - 50 
упаковок

Альфа-ліпон, табл., вкриті плівковою  
оболонкою, по 300 мг № 30- 50 
упаковок

Фонд Нідерландів "Україна  
потребує допомоги  "через КЗ СОР 
Перша  обласна  спеціалізована  
лікарня м. Ромни

Вироби  медичного  призначення: 
сечозбірники- 250 шт.; клізьми - 30 
шт.; калоприймачі - 25 шт.; катетери - 
500 шт.; фільтри - 6 шт.; бутилки - 30 
шт.; пробки для бутилок - 30 шт.

Вироби  медичного  призначення: 
сечозбірники- 76 шт.; клізьми - 19 шт.; 
калоприймачі - 5 шт.; катетери - 122 
шт.; фільтри - 6 шт.; бутилки - 23 шт.; 
пробки для бутилок - 23 шт.



ІІ квартал

0,5 Підставка  під  телевізор 0,5 Підставка  під  телевізор 0,5 0

ПО Зубань Сергій Андрійович 0,75763 0,75763 0,75763 0

ПО Холод Віктор Андрійович 0,31 0,31 0,31 0

ТОВ " Контакт- плюс " 0,17064 Кекс " Столичний "-36 шт. 0,17064 Кекс " Столичний "-36 шт. 0,17064 0

Сумська міська рада 6,509 6,509 6,509 0

ІІІ квартал

ПО Говорун В.В. 1,10433 1,10433 1,10433 0

Г.О. Волонтерський рух  Сумщини 4,08 Ліжко  багатофункціональне : 4 штуки 4,08 Ліжко  багатофункціональне : 4 штуки 4,08 0

0,505 Матрац  великий : 5 штук 0,505 Матрац  великий : 5 штук 0,505 0

ПО Кругляк П.В. 0,6107 0,6107 0,6107 0

ПО Солоніков О.В. 0,32 Кріплення КВАВО 1 шт. 0,32 Кріплення КВАВО 1 шт. 0,32 0

4,8989 Телевізор та кріплення до телевізора 4,8989 Телевізор та кріплення до телевізора 4,8989 0

ІV квартал П О  Мелешко О.В. 0,3 Шафа книжна,  тумбочка 0,3 Шафа книжна,  тумбочка 0,3 0

АТ Київський  вітамінний  завод 5,03596 5,03596 1,62497 3,41099

ПО Косенко Д.В. 0,4 0,4 0,4 0

2,92578 2,92578 2,92578 0

22 22 22 0

94,24165 х 94,24165 х х 89,36271 4,87894

Начальник  госпіталю                                                                              І.САВЕНКО

Головний бухгалтер                                                                                Г.РУДАКОВА

ПО Крикуненко  Олексадр  
Вікторович

Плитка обл.-1,44м2; клей для плитки-
25 кг.; карниз з фурнітурою- 2 шт.; 
фарба акрилова фасадна-11,2кг.; 
цемент - 50 кг.

Плитка обл.-1,44м2; клей для плитки-
25 кг.; карниз з фурнітурою- 2 шт.; 
фарба акрилова фасадна-11,2кг.; 
цемент - 50 кг.

Шпінгалет на  вхідні двері-2 шт.; 
підставка для телевізора- 1 шт.

Шпінгалет на  вхідні двері-2 шт.; 
підставка для телевізора- 1 шт.

Два телевізора, холодильник, 
пилосос, 67 шт. радіоприймачів КІРА

Два телевізора, холодильник, пилосос, 
67 шт. радіоприймачів КІРА

Чайник електричний-1шт.;запаска 
хіт.шанель для підлоги-
1шт.;біотуалет-2шт.; швабра для 
вікон--1шт.

Чайник електричний-1шт.;запаска 
хіт.шанель для підлоги-1шт.;біотуалет-
2шт.; швабра для вікон--1шт.

Сумський обласний благодійний 
фонд ХЕЛЬВЕЦІЯ

Емаль 3 банки; щітка  малярна -1 шт. ; 
валик малярний - 7 шт. ; анкер - 4 шт. 

Емаль 3 банки; щітка  малярна -1 шт. ; 
валик малярний - 7 шт. ; анкер - 4 шт. 

Політична партія "Опозиційний 
блок"

Бетагістін-КВ табл. по 8 мг.№ 30- 50 
упаковок;  ірбетан-Н,табл,по 
150мг/12.5 № 30 - 20 упаковок

Бетагістін-КВ табл. по 8 мг.№ 30- 11,63 
упаковок;  ірбетан-Н,табл,по 
150мг/12.5 № 30 - 8,57 упаковок

Телевізор SATURN  б/в, та телевізор 
JVC  б/в

Телевізор SATURN  б/в, та телевізор JVC 
 б/в

Сумський центр соціально-
психологічної реабілітації дітей 
олбасті

Диван-1 шт.; стілець напівм'який-4 
шт.;папір туалетний - 200 шт.; 
прокладки - 236 шт.: рушники 
одноразові-12 шт.; порошок пральний 
- 49 кг.;крохмал для прання - 24 кг.; 
рукавички різні технічні - 1000 шт.; 
засоби для миття - 80 л.; утримувач 
для серветок - 3 шт.; стакани мірні - 3 
шт.; щітки для прибирання - 15 шт.

Диван-1 шт.; стілець напівм'який-4 
шт.;папір туалетний - 200 шт.; 
прокладки - 236 шт.: рушники 
одноразові-12 шт.; порошок пральний - 
49 кг.;крохмал для прання - 24 кг.; 
рукавички різні технічні - 1000 шт.; 
засоби для миття - 80 л.; утримувач для 
серветок - 3 шт.; стакани мірні - 3 шт.; 
щітки для прибирання - 15 шт.

Сумський обласний благодійний 
фонд ХЕЛЬВЕЦІЯ

Ліжко  багатофункціональне : 20 
штуки;   матрац - 20штук.

Ліжко  багатофункціональне : 20 штуки; 
  матрац - 20штук.

Всього за рік 
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