
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

29.09.2021 № 978/од-2021 

 

 Про визнання вантажів гуманітарною 

допомогою 

 

 

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

адміністрації», статті 5, частини 1 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 15 вересня  

2021 року: 

 

1. Визнати гуманітарною допомогою вантажі 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


 Додаток  

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації  

29 вересня 2021 року № 978/од-2021 

 

 ІНФОРМАЦІЯ 

про вантажі, визнані гуманітарною допомогою 

 

 

 
№ 

з/п 

Країна Донор Отримувач Адреса Код 

ЄДРПОУ 

Номер в 

єдиному 

реєстрі 

Вантаж Вага 

(кг) 

Супровідні 

документи 

1. США Міжнародне 

Служіння 

Благодійності 

«Еммануїл» - 

IMOCE 

(International 

Ministry of 

Charite 

Emmanuel 

Благодійний 

фонд 

«Міжнародної 

допомоги 

«Добрий 

самарянин» 

65005, 

м. Одеса, 

сквер 

Г.Гамова, 3 

25883822 ЄР640 Одяг - 10 кор. б/в, 

ліжко медичне б/в – 

2 шт., інвалідний 

візок б/в – 1 шт., 

постільні принади 

б/в – 1 пак., матрас 

медичний б/в – 1 

шт. памперси – 47 

пак., дзеркала – 4 

шт., меблі (комоди, 

каркаси ліжок) б/в – 

5 шт., санітайзери 

некондиційні – 87 

пак.). 

1842,47  Заява Благодійного 

фонду 

«Міжнародної 

допомоги «Добрий 

самарянин» від 

09.09.2021 №104, 

завірена копія 

дарчого листа 

Міжнародного 

Служіння 

Благодійності 

«Еммануїл» - 

IMOCE 

(International 

Ministry of Charite 

Emmanuel від 

07.03.2021, 

завірена копія 

некомерційного 



інвойсу від 

07.03.2021 № 48.2, 

план розподілу 

вантажу між 

набувачами № 2 

від 30.06.2021. 

2. США Міжнародне 

Служіння 

Благодійності 

«Еммануїл» - 

IMOCE 

(International 

Ministry of 

Charite 

Emmanuel 

Благодійний 

фонд 

«Міжнародної 

допомоги 

«Добрий 

самарянин» 

65005, 

м. Одеса, 

сквер 

Г.Гамова, 3 

25883822 ЄР640 Меблі (столи, 

каркаси ліжок, 

узголів’я ліжок) б/в 

– 53 шт., 

санітайзери 

некондиційні – 16 

пак., інвалідний 

візок б/в - 1 шт. 

1833,44  Заява Благодійного 

фонду 

«Міжнародної 

допомоги «Добрий 

самарянин» від 

09.09.2021 №105, 

завірена копія 

дарчого листа 

Міжнародного 

Служіння 

Благодійності 

«Еммануїл» - 

IMOCE 

(International 

Ministry of Charite 

Emmanuel від 

07.03.2021 № 48.1, 

завірена копія 

некомерційного 

інвойсу від 

07.03.2021, план 

розподілу вантажу 

між набувачами № 

1 від 30.06.2021. 

3. США Міжнародне 

Служіння 

Благодійності 

Благодійний 

фонд 

«Міжнародної 

65005, 

м. Одеса, 

сквер 

25883822 ЄР640 Одяг б/в – 6 кор., 

постільні принади 

б/в – 1 пак., 

1845,19  Заява Благодійного 

фонду 

«Міжнародної 



«Еммануїл» - 

IMOCE 

(International 

Ministry of 

Charite 

Emmanuel 

допомоги 

«Добрий  

самарянин» 

Г.Гамова, 3 памперси – 113 

пак., меблі (комоди, 

торшери, столики) 

б/в – 34 шт., 

санітайзери 

некондиційні – 39 

пак. 

допомоги «Добрий 

самарянин» від 

09.09.2021 №106, 

завірена копія 

дарчого листа 

Міжнародного 

Служіння 

Благодійності 

«Еммануїл» - 

IMOCE 

(International 

Ministry of Charite 

Emmanuel від 

07.03.2021, 

завірена копія 

некомерційного 

інвойсу від 

07.03.2021 № 48.3, 

план розподілу 

вантажу між 

набувачами № 3 

від 30.06.2021. 

4. США Міжнародне 

Служіння 

Благодійності 

«Еммануїл» - 

IMOCE 

(International 

Ministry of 

Charite 

Emmanuel 

Благодійний 

фонд 

«Міжнародної 

допомоги 

«Добрий 

самарянин» 

65005, 

м. Одеса, 

сквер 

Г.Гамова, 3 

25883822 ЄР640 Меблі (столи, 

каркаси ліжок, 

узголів’я ліжок, 

комоди) б/в – 20 

шт., інвалідний 

візок б/в – 1 шт., 

велосипеди б/в – 3 

шт., дзеркала б/в – 8 

шт., пано б/в - 16 

шт., палатка б/в – 1 

шт. 

1860,66  Заява Благодійного 

фонду 

«Міжнародної 

допомоги «Добрий 

самарянин» від 

09.09.2021 №107, 

завірена копія 

дарчого листа 

Міжнародного 

Служіння 

Благодійності 



«Еммануїл» - 

IMOCE 

(International 

Ministry of Charite 

Emmanuel від 

07.03.2021, 

завірена копія 

некомерційного 

інвойсу від 

07.03.2021 № 48.4, 

план розподілу 

вантажу між 

набувачами № 4 

від 30.06.2021. 

5. США Міжнародне 

Служіння 

Благодійності 

«Еммануїл» - 

IMOCE 

(International 

Ministry of 

Charite 

Emmanuel 

Благодійний 

фонд 

«Міжнародної 

допомоги 

«Добрий 

самарянин» 

65005, 

м. Одеса, 

сквер 

Г.Гамова, 3 

25883822 ЄР640 Меблі (столи, 

дивани, крісла, 

комоди) б/в – 21 

шт., інвалідні 

принади (ходунки) 

б/в – 1 шт., 

велосипеди б/в – 6 

шт., дзеркала б/в – 5 

шт., одяг б/в – 34 

кор./пак., постільні 

принади (подушки, 

ковдри) б/в – 22 

пак., памперси – 68 

пак., матраси б/в – 

11 шт., дитячі 

принади (матрасик, 

ванночка) б/в – 4 

шт., бензопила б/в – 

1 шт., взуття б/в – 3 

1845,69  Заява Благодійного 

фонду 

«Міжнародної 

допомоги «Добрий 

самарянин» від 

09.09.2021 №108, 

завірена копія 

дарчого листа 

Міжнародне 

Служіння 

Благодійності 

«Еммануїл» - 

IMOCE 

(International 

Ministry of Charite 

Emmanuel від 

07.03.2021, 

завірена копія 

некомерційного 



пак. інвойсу від 

07.03.2021 № 48.5, 

план розподілу 

гуманітарної 

допомоги між 

набувачами № 5 

від 30.06.2021. 

 

 

 

Директор Департаменту соціальної та сімейної 

політики обласної державної адміністрації 

 

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА 

 


