
Додаток

ІНФОРМАЦІЯ

Період

І квартал

АТ " Київський  вітамінний  завод 0,82157 0

0,11454 0,53184

АТ Київський  вітамінний  завод 3,41099 0

ПО Цимбалюк Григорій Павлович 0,81 Заправка картриджів 0,81 Заправка картриджів 0,81

ПО Цимбалюк Григорій Павлович 0,8783 0,8783 0,8783 0

ФОП Рухленко С.О. 2,00025 2,00025 2,00025 0

ФОП Бублик Т.Б. 0,9815 0,9815 0,9815 0

ФОП Співак В.О. 0,9966 0,9966 0,9966 0

ФОП Опанасенко М.Б. 0,0755 0,0755 0,0755 0

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 __перший  квартал___2019_ року 
                                                                                                                                             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.

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

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

Вироби  медичного  призначення: 
сечозбірники- 106 шт.; клізьми - 30 шт.; 
калоприймачі - 20 шт.; катетери - 134 
шт.; фільтри - 6 шт.; бутилки - 23 шт.; 
пробки для бутилок - 23 шт.

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

Змішувач для душа у зборі -532,60 
грн.; папір для ксерокса-99,50 
грн.;крючки 80 шт.-24,00 грн.; 
прищепки 62 шт.-121,00 грн.;пакет-
1,20 грн.; заправка картриджа- 100,00 
грн.

Змішувач для душа у зборі -532,60 грн.; 
папір для ксерокса-99,50 грн.;крючки 
80 шт.-24,00 грн.; прищепки 62 шт.-
121,00 грн.;пакет-1,20 грн.; заправка 
картриджа- 100,00 грн.

Хліб житньо-пшеничний  овальний 
подовий -243 буханки; хліб 
Збручанський подовий- 23 буханки

Хліб житньо-пшеничний  овальний 
подовий -243 буханки; хліб 
Збручанський подовий- 23 буханки

Хліб житньо-пшеничний  овальний 
подовий -130 буханки.

Хліб житньо-пшеничний  овальний 
подовий -130 буханки.

Хліб житньо-пшеничний  овальний 
подовий -132 буханки.

Хліб житньо-пшеничний  овальний 
подовий -132 буханки.

Хліб житньо-пшеничний  овальний 
подовий -10 буханок

Хліб житньо-пшеничний  овальний 
подовий -10 буханок



І квартал

0,95079 0,95079 0,95079 0

П.о. Савицька Р.С. 0,207 0,207 0,207 0

ПО Емець А.М. 1,78 1,78 1,78 0

ФОП Соболева Л.В. 0,2484 0,2484 0,2484 0

ТОВ "Контакт-Плюс" 0,12066 0,12066 0,12066 0

ТОВ "Контакт-Плюс" 0,0723 0,0723 0,0723 0

ПО Опанасенко 0,09372 0,09372 0,09372 0

ТОВ "Контакт-Плюс" 0,14592 0,14592 0,14592 0

ФОП Соболева Л.В. 0,43626 0,43626 0,43626 0

ПО Галушко  М.Ю. 0,4 0,4 0,4 0

ПО Дзюба А.Ю. 0,2522 0,2522 0,2522 0

АТ "  Київський  вітамінний завод" 16,16235 16,16235 3,36453 12,79782

ПО Мєшков О.М. 0,4 0,4 Вода для інєкуій стерильна  400мл.  0,4

Громадське Об'єднання Культурно-
просвітницький  центр « Відкрите  
серце », в  особі заступника  
директора Наумця М. О.   

Миючий засіб Колібрі  15 л. на суму 
155,55грн.;  миючий засіб ВАШКЕНІНГ 
автомат   19,6  кг.- на  суму 518,14 
грн.;кух. губка  по 5 шт. 10 уп. на суму 
55,70 грн.;рукавички гумові   5 пар. - 
на  суму 55,00 грн.;
засіб для чищення САМА 500гр.   5 
шт.на суму 52,55 грн.;миюча рідина 
ЕКОНОМ  15 л.на суму 113,85 грн.

Миючий засіб Колібрі  15 л. на суму 
155,55грн.;  миючий засіб ВАШКЕНІНГ 
автомат   19,6  кг.- на  суму 518,14 
грн.;кух. губка  по 5 шт. 10 уп. на суму 
55,70 грн.;рукавички гумові   5 пар. - на  
суму 55,00 грн.;
засіб для чищення САМА 500гр.   5 
шт.на суму 52,55 грн.;миюча рідина 
ЕКОНОМ  15 л.на суму 113,85 грн.

Література б/в 31 примірник на суму 
207.00 грн.

Література б/в 31 примірник на суму 
207.00 грн.

Умивальник з п'єдесталом  на суму 
800 грн.; змішувач на суму 500 грн.; 
плитка кетамічна 3м2  на суму 480 
грн.

Умивальник з п'єдесталом  на суму 800 
грн.; змішувач на суму 500 грн.; плитка 
кетамічна 3м2  на суму 480 грн.

Хліб білий -11 буханок; батон 
Пшеничний- 8 шт.; житньо-
пшеничний  овальний подовий -10 
буханок

Хліб білий -11 буханок; батон 
Пшеничний- 8 шт.; житньо-пшеничний  
овальний подовий -10 буханок

Хліб білий -7 буханок; батон 
Пшеничний- 3 шт.; Хліб Апетитний -5 
буханок

Хліб білий -7 буханок; батон 
Пшеничний- 3 шт.; Хліб Апетитний -5 
буханок

Хліб білий - 4 буханок; батон 
Пшеничний - 2 шт.; Хліб Апетитний -3 
буханки

Хліб білий - 4 буханок; батон 
Пшеничний - 2 шт.; Хліб Апетитний -3 
буханки

Хліб білий -3 буханок; батон 
Пшеничний- 2 шт.; Хліб Апетитний -6 
буханки

Хліб білий -3 буханок; батон 
Пшеничний- 2 шт.; Хліб Апетитний -6 
буханки

Хліб білий -7 буханок; батон 
Пшеничний- 4 шт.; Хліб Апетитний -6 
буханки

Хліб білий -7 буханок; батон 
Пшеничний- 4 шт.; Хліб Апетитний -6 
буханки

Хліб білий -7 буханок; батон 
Пшеничний- 4 шт.; Хліб Апетитний -6 
буханки

Хліб білий -7 буханок; батон 
Пшеничний- 4 шт.; Хліб Апетитний -6 
буханки

Бланки  виписок з  історії хвороби   
500 штук

Бланки  виписок з  історії хвороби   500 
штук

Шпалери 10,5 м. 5 рулонів на суму 
222,50 грн.; клей для шпалер 200г. 1 
упаковка на  суму  29,70 грн.

Шпалери 10,5 м. 5 рулонів на суму 
222,50 грн.; клей для шпалер 200г. 1 
упаковка на  суму  29,70 грн.

Бетагістін-КВ. табл. по 8 мг. № 10х3-
110 уп на  суму 5985,05грн.; магнікор 
табл. вкриті плівковою обологкою, по 
75 мг. №10х3 - 360 пачок на  суму 
9668,52 грн.;магнікор табл. вкриті 
плівковою обологкою, по 750 мг. 
№10х3 - 15 пачок на  суму 508,78 грн.

Бетагістін-КВ. табл. по 8 мг. № 10х3-
47,41 уп на  суму 2579,55грн.; магнікор 
табл. вкриті плівковою обологкою, по 
75 мг. №10х3 - 29,2 пачок на  суму 
784,98 грн.;магнікор табл. вкриті 
плівковою обологкою, по 750 мг. 
№10х3 - 0пачок на  суму 0 грн.

Вода для інєкуій стерильна  400мл.  40 
флаконів



ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

27,01175 х 27,01175 х х 18,16103 13,72966

Голова комісії  з припинення                                                                І.САВЕНКО

Головний бухгалтер                                                                                Г.РУДАКОВА

Всього за рік 
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