
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

08.04.2021                                         м. Ужгород                                               № 264 

 

 

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 08.04.2021 № 5):  

 

1. Визнати вантажі гуманітарною допомогою згідно з переліком, що 

додається. 

2. Отримувачам та набувачам вантажів, визнаних гуманітарною 

допомогою, до 5 числа місяця, наступного за звітним, подавати облдерж-

адміністрації звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги у 

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 Шинкарюка І. С. 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                      Анатолій ПОЛОСКОВ 



 

ПЕРЕЛІК 

вантажів, визнаних гуманітарною допомогою 

 
№ 

з/п 

Країна 

(назва) 

Донор Отримувач Адреса  ЄДРПОУ №          

в ЄР 

Вантаж 

(найменування) 

Вага 

(кг) 

Супровідні 

документи 

1. Німеч-

чина 

Evangelisch

e Missions-

Gemeinden 

in 

Deutschland 

Благодійна 

організація 

„Закарпатський 

обласний бла-

годійний фонд 

дітей сиріт та 

інвалідів ,,Спів-

чуття” 

вул. Гранітна, 

1А, м. Ужгород, 

Закарпатська 

обл., 88000 

26100348 ЄР87 Одяг, взуття, постіль-

на білизна, сушарка, 

матраци – все б/в 

1470 Заява від 31.03.2021 

№ 16, вантажна відо-

мість – проформа від 

23.03.2021 № 20202-

12-1-1, сертифікат з 

інформацією щодо 

обробки та відсотка 

зносу речей від 

23.03.2021 № 20202-

12-1-2, план розпо-

ділу від 31.03.2021             

№ 16/1, списки кінце-

вих набувачів 

2. Німеч-

чина 

Evangelisch

e Missions-

Gemeinden 

in 

Deutschland 

Благодійна 

організація 

„Закарпатський 

обласний бла-

годійний фонд 

дітей сиріт та 

інвалідів ,,Спів-

вул. Гранітна, 

1А, м. Ужгород, 

Закарпатська 

обл., 88000 

26100348 ЄР87 Одяг, взуття, постіль-

на білизна, морозиль-

ник побутовий, вело-

сипеди, дитячий візок 

– все б/в, памперси 

1241 Заява від 31.03.2021 

№ 17, вантажна відо-

мість – проформа від 

24.03.2021 № 2021-

02-03-1, сертифікат з 

інформацією щодо 

обробки та відсотка 

 Додаток  

до розпорядження 

08.04.2021 № 264 
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№ 

з/п 

Країна 

(назва) 

Донор Отримувач Адреса  ЄДРПОУ №          

в ЄР 

Вантаж 

(найменування) 

Вага 

(кг) 

Супровідні 

документи 

чуття” зносу речей від 

24.03.2021 № 2021-

02-03-2, план розпо-

ділу від 31.03.2021             

№ 17/1, списки кінце-

вих набувачів 

3. Німеч-

чина 

Evangelisch

e Missions-

Gemeinden 

in 

Deutschland 

Благодійна 

організація 

„Закарпатський 

обласний бла-

годійний фонд 

дітей сиріт та 

інвалідів ,,Спів-

чуття” 

вул. Гранітна, 

1А, м. Ужгород, 

Закарпатська 

обл., 88000 

26100348 ЄР87 Одяг, взуття, постіль-

на білизна, холодиль-

ник, матраци, вело-

сипеди, дитяче ліжко, 

дитячі візки – все б/в, 

памперси 

806 Заява від 31.03.2021 

№ 18, вантажна відо-

мість – проформа від 

24.03.2021 № 2021-

02-03-1, сертифікат з 

інформацією щодо 

обробки та відсотка 

зносу речей від 

24.03.2021 № 2021-

02-03-2, план розпо-

ділу від 31.03.2021   

№ 18/1, списки кінце-

вих набувачів 

4. Німеч-

чина 

Evangelisch

e Missions-

Gemeinden 

in 

Deutschland 

Благодійна 

організація 

„Закарпатський 

обласний бла-

годійний фонд 

дітей сиріт та 

інвалідів ,,Спів-

чуття” 

вул. Гранітна, 

1А, м. Ужгород, 

Закарпатська 

обл., 88000 

26100348 ЄР87 Одяг, взуття, постіль-

на білизна – все б/в 

1459 Заява від 31.03.2021 

№ 19, вантажна відо-

мість – проформа від 

23.03.2021 № 20202-

12-1-1, сертифікат з 

інформацією щодо 

обробки та відсотка 

зносу речей від 

23.03.2021 № 20202-

12-1-2, план розпо-
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№ 

з/п 

Країна 

(назва) 

Донор Отримувач Адреса  ЄДРПОУ №          

в ЄР 

Вантаж 

(найменування) 

Вага 

(кг) 

Супровідні 

документи 

ділу від 31.03.2021               

№ 19/1, списки кінце-

вих набувачів 

5. Німеч-

чина 

Evangelische 

Missions-

Gemeinden 

in 

Deutschland 

Благодійна 

організація 

„Закарпатський 

обласний бла-

годійний фонд 

дітей сиріт та 

інвалідів ,,Спів-

чуття” 

вул. Гранітна, 

1А, м. Ужгород, 

Закарпатська 

обл., 88000 

26100348 ЄР 

87 

Одяг, взуття, електро-

плита, пральні маши-

ни, тумбочка із дзер-

калом, посудомийна 

машина, постільна 

білизна – все б/в 

1471 Заява від 05.04.2021 

№ 20, вантажна відо-

мість – проформа від 

30.03.2021 № 2021-

03-01-3, сертифікат з 

інформацією щодо 

обробки та відсотка 

зносу речей від 

30.03.2021 № 2021-

03-01-2, план розпо-

ділу від 05.04.2021               

№ 20/1, списки кінце-

вих набувачів 

6. Швей-

царія 

Verein 

„Parasolka” 

Комунальна 

установа 

„Вільшанський 

дитячий буди-

нок-інтернат” 

Закарпатської 

обласної ради 

с. Вільшани, 10 

Хустський район, 

Закарпатська 

обл., 90424 

03191549 ЄР 

265 

Деревообробний вер-

стат, стрічкова пила, 

лампи/світильники, 

настільний циркуляр-

ний верстат, степлер 

електричний, ручний 

шліфувальний вер-

стат із запасками, 

стійка вертикально-

свердлильного вер-

стата, пульверизатор 

для фарби, музичні 

стереоцентри, ма-

2800 Заява від 29.03.2021 

№ 65, договір дару-

вання від 20.03.2021, 

дарчий лист від 

20.03.2021, план роз-

поділу від 29.03.2021 

№ 66, листи кінцевих 

набувачів 
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№ 

з/п 

Країна 

(назва) 

Донор Отримувач Адреса  ЄДРПОУ №          

в ЄР 

Вантаж 

(найменування) 

Вага 

(кг) 

Супровідні 

документи 

ленькі ткацькі вер-

стати, стільці для 

зали, маленькі сто-

лики, стелаж із 

полицями, сенсорний 

матеріал для розвитку 

дрібної моторики, 

іграшкові музичні 

інструменти, лавиці, 

візок маленький, 

взуття-ортези, фут-

болки-корсети, в’я-

зані речі, одяг, дитячі 

книги, терапевтич-

ний триколісний 

велосипед, дитячий 

візок, спеціальні 

подушки, наволочки, 

шведська стінка з 

гіркою, мати, підвісне 

спорядження з кана-

тами, роликами, гама-

ком, підвіска з дерева 

із шкивом, велика 

шина, подушки, 

м’ячі, подушки для 

укладання дітей, 

рюкзак для носіння 

дитини (ергобейбі-
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№ 

з/п 

Країна 

(назва) 

Донор Отримувач Адреса  ЄДРПОУ №          

в ЄР 

Вантаж 

(найменування) 

Вага 

(кг) 

Супровідні 

документи 

слінг), пазли/ігри, 

ролики, сидіння, ігра-

шки різні, дерев’яні 

опори, спортивні 

снаряди для балансу-

вання, візок для 

терапевта, жовті 

ніжки, чохли на 

сидіння, дошка для 

тренування рівноваги, 

подушки, наволочки, 

коробки з шкіряними 

кришками з гімна-

стичними м’ячами, 

кубиками для мото-

рики, інструментом 

для розвитку мото-

рики, матеріал для 

ручної праці, дерев’я-

ний іграшковий 

потяг, скейтборд, 

ящик на колесах, 

кольорова бочка, 

дошка для балансу-

вання, дитячий Лабі-

ринт, дерев’яні куби з 

дюбелями з балками 

для балансування, 

насос для м’яча, 
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№ 

з/п 

Країна 

(назва) 

Донор Отримувач Адреса  ЄДРПОУ №          

в ЄР 

Вантаж 

(найменування) 

Вага 

(кг) 

Супровідні 

документи 

стрічка-еспандер, 

сині скриньки, дере-

в’яні опори з 

ніжками, візок із 

столиком і підтрим-

кою для вставання, 

матеріал для 

укладування (роли, 

подушки), захист від 

дощу для візочників, 

корзина, шини, 

велика дзиґа, малий 

вертикалізатор, 

скейтборд із двома 

палицями для 

тримання, спеціаль-

ний велосипед, борд 

для балансування, 

ящик з кубиками, 

мішечками з піском, 

маленькими м’ячами, 

гірка у формі банана 

– все б/в, миючі 

засоби, нитки для 

ткацтва, шурупи різні 

7. Швей-

царія 

Verein 

„Parasolka” 

Комунальна 

установа 

„Вільшанський 

дитячий буди-

с. Вільшани, 10 

Хустський район, 

Закарпатська 

обл., 90424 

03191549 ЄР 

265 

Терапевтичні лежаки, 

терапевтичний сті-

лець, терапевтичний 

стіл для витягування 

400 Заява від 01.04.2021 

№ 69, договір дару-

вання від 30.03.2021 

№ 2, дарчий лист від 
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№ 

з/п 

Країна 

(назва) 

Донор Отримувач Адреса  ЄДРПОУ №          

в ЄР 

Вантаж 

(найменування) 

Вага 

(кг) 

Супровідні 

документи 

нок-інтернат” 

Закарпатської 

обласної ради 

із складовими, тера-

певтичні матеріали 

(мат, ролик) 

30.03.2021, план роз-

поділу від 01.04.2021 

№ 68, лист кінцевого 

набувача 

 

 

 

 

Директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації 

  

                                                                           Михайло ПЕТРІШКА 

 

 

 


