ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Ужгород

23.11.2021

№ 962

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 18.11.2021 № 15):
1. Визнати вантажі гуманітарною допомогою згідно з переліком, що
додається.
2. Отримувачам та набувачам вантажів, визнаних гуманітарною допомогою, щомісяця до 5 числа, що настає за звітним періодом, 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-сайті
облдержадміністрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови державної
адміністрації

Петро ДОБРОМІЛЬСЬКИЙ

Додаток
до розпорядження
23.11.2021 № 962
ПЕРЕЛІК
вантажів, визнаних гуманітарною допомогою
№
з/п
1.

Країна
(назва)
Німеччина

2.

Німеччина

Донор

Отримувач

Deutche
Humanitäre
Hilfe Nagold
e.V.

Благодійна
організація
„Закарпатський
обласний
благодійний
фонд дітей
сиріт та
інвалідів
,,Співчуття”
Закарпатський
обласний
благодійний
фонд
допомоги
вдовам і
сиротам,
інвалідам

Evangelische
MissionsGemeinden
in
Deutschland
e.V.

Адреса

ЄДРПОУ № в ЄР

вул. Гранітна, 1А, 26100348
м. Ужгород,
Закарпатська обл.,
88000

ЄР87

вул. Фізкультур- 25448693
на, 1, с. Коритняни Ужгородський
р-н, Закарпатська
обл., 89435

ЄР400

Вантаж
(найменування)
Одяг та текстиль б/в

Вага
(кг)
476

Одяг, взуття, постільна білизна, велосипеди – все б/в,
лінолеум

1416

Супровідні документи
Заява від 04.11.2021
№ 56, сертифікат подарунків від 29.10.2021,
рахунок-проформа від
29.10.2021,
довідка
про дезінфекцію від
29.10.2021, план розподілу від 04.11.2021
№ 56/1, лист кінцевого
набувача
Заява від 05.11.2021
№ 3, заявка на перевезення гуманітарної
допомоги
від
05.11.2021 № 2021.1002-1, план розподілу,
сертифікат про обробку та інформація про
відсоток зносу речей
від 05.11.2021
№ 2021.10-02-2, список
кінцевих набувачів

2
№
з/п
3.

Країна
(назва)
Німеччина

4.

Австрія

Донор

Отримувач

Адреса

ЄДРПОУ № в ЄР

Evangelische
MissionsGemeinden
in
Deutschland
e.V.

Закарпатськ
ий обласний
благодійний
фонд
допомоги
вдовам і
сиротам,
інвалідам

вул. Фізкультур- 25448693
на, 1, с. Коритняни Ужгородський
район, Закарпатська обл., 89435

ЄР400

Verein
SAVIO

Благодійна
організація
„Благодійний фонд
„КарітасCaritas”
Мукачівської грекокатолицької
єпархії”

вул. Патруся
26464903
Карпатського, 2А,
с. Минай
Ужгородський
район, Закарпатська обл., 89423

ЄР905

Вантаж
(найменування)
Одяг, взуття, постільна білизна, сумки
шкільні, холодильники, кухонна шафа з
холодильником, дитячі візки, лампи –
все б/в, лінолеум

Вага
(кг)
1132

Тумби, одяг, стільці,
дошка коркова, столи, шведська стінка
(4 частини), килими,
лавиця
дерев’яна,
мати
гімнастичні,
книжкові полиці –
все б/в

800

Супровідні документи
Заява від 05.11.2021
№ 4, заявка на перевезення гуманітарної
допомоги
від
05.11.2021
№ 2021.10.01-1, план
розподілу, сертифікат
про обробку та інформація про відсоток
зносу
речей
від
05.11.2021
№ 2021.10.01-2, список
кінцевих набувачів
Заява від 09.11.2021
№ 36,
дарувальний
лист від 17.09.2021
№ 1, додаток № 1 до
дарувального
листа
№ 1 від 17.09.2021,
підтвердження
безкоштовної допомоги
від
17.09.2021,
рахунок-проформа від
17.09.2021, сертифікат
про дезінфекцію від
17.09.2021, план розподілу, заяви кінцевих
набувачів,
список
фізичних осіб

3
№ Країна
з/п (назва)
5. Австрія

6.

Німеччина

Донор

Отримувач

Адреса

ЄДРПОУ № в ЄР

Verein
SAVIO

Благодійна
організація
„Благодійний фонд
„КарітасCaritas”
Мукачівської грекокатолицької
єпархії”

вул. Патруся
26464903
Карпатського, 2А,
с. Минай
Ужгородський
район, Закарпатська обл., 89423

ЄР905

Katolische
Gemeinde
Hallendorf

Благодійна
організація
„Благодійни
й фонд
„КарітасCaritas”
Мукачівськ
ої грекокатолицької
єпархії”

вул. Патруся
26464903
Карпатського, 2А,
с. Минай
Ужгородський
район, Закарпатська обл., 89423

ЄР905

Вантаж
(найменування)
Стільці, столи, одяг,
автокрісло, дитячий
візок, ліжко, книжкова полиця, тумбочки – все б/в

Вага
(кг)
900

Різдвяні подарунки
(одяг, взуття, іграшки, шкільне приладдя
– нове та б/в)

900

Супровідні документи
Заява від 09.11.2021
№ 35,
дарувальний
лист від 16.09.2021
№ 1, додаток № 1 до
дарувального
листа
№ 1 від 16.09.2021,
підтвердження
безкоштовної допомоги
від 16.09.2021, рахунок-проформа
від
16.09.2021, сертифікат
про дезінфекцію від
16.09.2021, план розподілу, заяви кінцевих
набувачів,
список
фізичних осіб
Заява від 12.11.2021
№ 37,
дарувальний
лист від 04.11.2021
№ 1, додаток № 1 до
дарувального
листа
№ 1 від 04.11.2021,
підтвердження
безкоштовної допомоги
від 04.11.2021, рахунок-проформа
від
04.11.2021, сертифікат
про дезінфекцію від
04.11.2021, план розподілу,
список

4
№
з/п

Країна
(назва)

Донор

7.

Чехія

Textilni
banka.cz

8.

Чехія

Textilni
banka.cz

9.

Чехія

Textilni
banka.cz

Отримувач

Адреса

ЄДРПОУ № в ЄР

Вантаж
(найменування)

Вага
(кг)

Мукачівський
міськрайонний
благодійний
фонд
„Доля”
Мукачівський
міськрайонний
благодійний
фонд
„Доля”

вул. Росвигівська, 26100398
7, кв. 43, м. Мукачево,
Закарпатська обл., 89600

ЄР223

Ліжка металеві та
дерев’яні, матраци,
приліжкові
тумби,
інвалідні візки – все
б/в

2555

вул. Росвигівська, 26100398
7, кв. 43, м. Мукачево,
Закарпатська обл., 89600

ЄР223

1225

Мукачівський
міськрайонний
благодійний
фонд
„Доля”

вул. Росвигівська, 26100398
7, кв. 43, м. Мукачево,
Закарпатська обл., 89600

ЄР223

Гігієнічні
засоби
(підгузки для дорослих, прокладки), миючий
засіб
для
посуду, універсальний миючий засіб,
відра,
гель
для
прання, гель для
душу, крем для рук,
каструлі, вологі серветки, зубні щітки,
зубна паста, горшки,
віники на палиці
Одяг б/в

1000

Супровідні документи
кінцевих набувачів
Заява від 11.11.2021
№ 01, дарчий лист від
09.10.2021 № 6, фітосанітарний сертифікат
від 15.10.2021, план
розподілу,
листи
кінцевих набувачів
Заява від 11.11.2021
№ 02, дарчий лист від
10.10.2021 № 7, фітосанітарний сертифікат
від 15.10.2021, план
розподілу,
листи
кінцевих набувачів

Заява від 11.11.2021 №
03, дарчий лист від
11.10.2021
№
8,
фітосанітарний
сертифікат
від
15.10.2021,
план
розподілу,
листи
кінцевих набувачів

5
№
з/п
10.

Країна
(назва)
Чехія

Донор

Отримувач

Kraj
Vysočina

1 державний
пожежнорятувальний
загін
головного
управління
ДСНС
України у
Закарпатській
області

Вантаж
(найменування)
вул. Болгарська, 2, 38267374 ЄР1094 Захисні рукавиці для
м. Ужгород, 88000
пожежного

Директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації

Адреса

ЄДРПОУ № в ЄР

Вага
(кг)
9,6

Супровідні документи
Заява від 17.11.2021
№ 01/675, договір дарування, специфікація,
план розподілу

Віктор МАЦОЛА

