
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

19.11.2021 № 1172/од-2021 

 

 Про визнання вантажів гуманітарною 

допомогою 

 

 

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

адміністрації», статті 5, частини першої статті 6 Закону України «Про 

гуманітарну допомогу», пункту 6 Порядку взаємодії центральних і місцевих 

органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону 

України “Про гуманітарну допомогу”, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2013 року № 241, враховуючи протокол 

засідання обласної робочої групи з питань гуманітарної допомоги  

від 10 листопада 2021 року: 

 

1. Визнати гуманітарною допомогою вантаж згідно з додатком. 

 

2. Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної 

державної адміністрації забезпечити: 

- розміщення цього розпорядження на офіційному вебсайті Одеської 

обласної державної адміністрації; 

- направлення цього розпорядження в одноденний строк з дня видання 

до відповідних державних органів у порядку, визначеному законодавством. 

 

3. Контроль за належним та цільовим використанням вантажів, 

визнаних гуманітарною допомогою відповідно до пункту 1 цього 

розпорядження, покласти на Департамент соціальної та сімейної політики 

Одеської обласної державної адміністрації. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації (соціально-гуманітарні питання). 

 

 

 

Голова  Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14


 

 Додаток  

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації  

19 листопада 2021 року № 1172/од-2021 
 

 ІНФОРМАЦІЯ 

про вантаж, визнаний гуманітарною допомогою 

 

 

№з/п Країна Донор Отримувач Адреса Код 

ЄДРПОУ 

Номер в 

єдиному 

реєстрі 

Вантаж Вага 

(кг) 

Супровідні 

документи 

1. Німеччина Компанія 

«Хелінг 

ГМБХ» 

Громадська 

організація 

«Тарутинське 

районне 

німецьке 

культурне 

товариство 

«Бессарабський 

дім» 

68500, 

Одеська 

область, 

смт 

Тарутине, 

вул. 

Красна, 

353 

 

35546509 ЄР433 Медичне 

обладнання: 

стерилізатор 

гарячим повітрям; 

операційна лампа 

Mach LED 5sc, 

мамографічний 

апарат Hologis 

Selenia, 

стереотаксіс, ваги 

для 

новонароджених 

SECA 374, 

дефібрилятор 

CardioServ; візок 

772,00  Заява громадської 

організації 

«Тарутинське 

районне німецьке 

культурне 

товариство 

«Бессарабський 

дім» від 08.11.2021 

№ 21, завірена 

копія дарчого 

листа компанії 

«Хелінг ГМБХ» від 

02.11.2021, 

завірена копія 

рахунку-фактури 

від 01.11.2021, 

план розподілу 

вантажу від 

08.11.2021 № 22. 
 

Виконуючий обов’язки Директора Департаменту 

соціальної та сімейної політики обласної державної 

адміністрації  

 

 

Олексій РЕВЯКІН 

 


