
 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

26.03.2021                                         м. Ужгород                                               № 224 

 

 

Про визнання вантажів гуманітарною допомогою 

 

 

Відповідно до статей 6, 39 і 41 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, статей 4 і 5 Закону України „Про гуманітарну допомогу”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 року № 241 „Про 

затвердження Порядку взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої 

влади та Національного банку щодо реалізації Закону України „Про 

гуманітарну допомогу”, наказу Міністерства соціальної політики України від 

31.07.2020 № 539 „Про затвердження форм звітів про наявність і розподіл 

гуманітарної допомоги та Інструкції щодо їх заповнення”, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 12 листопада 2020 року за № 1125/35408, 

враховуючи рішення робочої групи з питань гуманітарної допомоги при 

обласній державній адміністрації (протокол від 24.03.2021 № 4):  

 

1. Визнати вантажі гуманітарною допомогою згідно з переліком, що 

додається. 

2. Отримувачам та набувачам вантажів, визнаних гуманітарною 

допомогою, щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, подавати 

облдержадміністрації звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги в 

паперовій та електронній формі, оформлені належним чином, до повного 

розподілу всього обсягу вантажів. 

3. Управлінню ресурсного забезпечення апарату облдержадміністрації в 

одноденний термін оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-порталі 

облдержадміністрації. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

державної адміністрації Петрушку І. Ш. 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації     Анатолій ПОЛОСКОВ  

 
 

 

 



 Додаток  

до розпорядження  

26.03.2021 № 224 
 

 

ПЕРЕЛІК 

вантажів, визнаних гуманітарною допомогою 

 
№ 

з/п 

Країна 

(назва) 

Донор Отримувач Адреса  ЄДРПО

У 

№          

в ЄР 

Вантаж 

(найменування) 

Вага 

(кг) 

Супровідні 

документи 

1. Німеч-

чина 

Osthilfe 

Humanitare 

Initiative e.V. 

Благодійна 

організація 

Міжнародна 

Місія імені 

Апостола 

Луки в 

Україні 

Адвентистів 

Сьомого Дня 

Вул. Мічуріна, 3, 

м. Мукачево, 

89600 

 

26395786 ЄР849 Металеві ліжка, 

тумбочки, шкільні 

столи, стільці – все 

б/в 

1977 Заява від 04.01.2021 

№ 76, дарчий серти-

фікат від 23.12.2020, 

вантажна відомість 

від 23.12.2021, дода-

ток до вантажної 

відомості від 

23.12.2021, план роз-

поділу від 04.01.2021 

№ 78, листи кінце-

вих набувачів 

2. Німеч-

чина 

Deutsche 

Humanitäre 

Hilfe Nagold 

e.V. 

Благодійна 

організація 

„Закарпат-

ський облас-

ний благодій-

ний фонд 

дітей-сиріт та 

інвалідів 

,,Співчуття” 

Вул. Гранітна, 1А, 

м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 

88000 

26100348 ЄР87 Фруктове пюре 

HIPP 

2528 Заява від 12.03.2021 

№ 4, сертифікат 

подарунків від 

25.02.2021, товарна 

накладна/рахунок- 

проформа від 

15.02.2021, серти-

фікат на продукти 

від 25.02.2021, план 

розподілу від 

12.03.2021 № 4/1, 
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листи кінцевих 

набувачів 

3. Німеч-

чина 

Deutsche 

Humanitäre 

Hilfe Nagold 

e.V. 

Благодійна 

організація 

„Закарпат-

ський облас-

ний благодій-

ний фонд 

дітей-сиріт та 

інвалідів 

,,Співчуття” 

Вул. Гранітна, 1А, 

м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 

88000 

26100348 ЄР87 Фруктове пюре 

HIPP 

2649 Заява від 12.03.2021 

№ 5, сертифікат 

подарунків від 

25.02.2021, товарна 

накладна/рахунок- 

проформа від 

25.02.2021, серти-

фікат на продукти 

від 25.02.2021, план 

розподілу від 

12.03.2021 № 5/1, 

листи кінцевих 

набувачів 

4. Німеч-

чина 

Deutsche 

Humanitäre 

Hilfe Nagold 

e.V. 

Благодійна 

організація 

„Закарпат-

ський облас-

ний благодій-

ний фонд 

дітей-сиріт та 

інвалідів 

,,Співчуття”” 

Вул. Гранітна, 1А, 

м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 

88000 

26100348 ЄР87 Одяг, текстиль, взу-

ття, побутові речі 

(кухонний посуд, 

столові прибори, 

приладдя для при-

бирання), меблі, 

лампи – все б/в 

2133 Заява від 12.03.2021 

№ 6, сертифікат 

подарунків від 

25.02.2021, товарна 

накладна/рахунок-

проформа від 

19.02.2021, довідка 

про дезінфікування 

від 25.02.2021, до-

відка щодо ступеня 

придатності речей 

від 25.02.2021, план 

розподілу від 

12.03.2021 № 6/1, 

листи кінцевих 

набувачів 

5. Німеч-

чина 

Deutsche 

Humanitäre 

Благодійна 

організація 

Вул. Гранітна, 1А, 

м. Ужгород, 

26100348 ЄР87 Одяг, текстиль, по-

кривала для ліжок, 

2659 Заява від 12.03.2021 

№ 7, сертифікат 
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Hilfe Nagold 

e.V. 

„Закарпат-

ський облас-

ний благодій-

ний фонд 

дітей-сиріт та 

інвалідів 

,,Співчуття”” 

Закарпатська обл., 

88000 

пухові ковдри, взу-

ття – все б/в 

подарунків від 

25.02.2021, товарна 

накладна/рахунок- 

проформа від 

22.02.2021, довідка 

про дезінфікування 

від 25.02.2021, до-

відка щодо ступеня 

придатності речей 

від 25.02.2021, план 

розподілу від 

12.03.2021 № 7/1, 

лист кінцевого 

набувача 

6. Німеч-

чина 

Deutsche 

Humanitäre 

Hilfe Nagold 

e.V. 

Благодійна 

організація 

„Закарпат-

ський облас-

ний благодій-

ний фонд 

дітей-сиріт та 

інвалідів 

,,Співчуття” 

Вул. Гранітна, 1А, 

м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 

88000 

26100348 ЄР87 Одяг, текстиль – 

все б/в 

2949,5 Заява від 12.03.2021 

№ 8, сертифікат 

подарунків від 

25.02.2021, товарна 

накладна/рахунок- 

проформа від 

17.02.2021, довідка 

про дезінфікування 

від 25.02.2021, до-

відка щодо ступеня 

придатності речей 

від 25.02.2021, план 

розподілу від 

12.03.2021 № 8/1, 

лист кінцевого 

набувача 

7. Німеч-

чина 

Deutsche 

Humanitäre 

Hilfe Nagold 

Благодійна 

організація 

„Закарпат-

Вул. Гранітна, 1А, 

м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 

26100348 ЄР87 Одяг, текстиль – 

все б/в 

2949,5 Заява від 12.03.2021 

№ 9, сертифікат 

подарунків від 
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e.V. ський облас-

ний благодій-

ний фонд 

дітей-сиріт та 

інвалідів 

,,Співчуття” 

88000 25.02.2021, товарна 

накладна/рахунок- 

проформа від 

25.02.2021, довідка 

про дезінфікування 

від 25.02.2021, до-

відка щодо ступеня 

придатності речей 

від 25.02.2021, план 

розподілу від 

12.03.2021 № 9/1, 

списки кінцевих 

набувачів 

8. Німеч-

чина 

Evangelische 

Missions-

Gemeinden in 

Deutschland 

Благодійна 

організація 

„Закарпат-

ський облас-

ний благодій-

ний фонд 

дітей-сиріт та 

інвалідів 

,,Співчуття” 

Вул. Гранітна, 1А, 

м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 

88000 

26100348 ЄР87 Одяг, взуття, 

постільна білизна, 

матраци, холодиль-

ник – все б/в 

1417 Заява від 15.03.2021 

№ 10, вантажна 

відомість/проформа 

від 24.02.2021 

№ 2021-02-01-1, 

сертифікат про дез-

інфекцію та відсоток 

зносу від 24.02.2021 

№ 2021-02-01-2, 

план розподілу від 

15.03.2021 № 10/1, 

списки кінцевих 

набувачів 

 

 

 

Директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації                                                                                                 Михайло ПЕТРІШКА 


