
 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

09.03.2021 № 217/од-2021 

 

 Про визнання вантажів гуманітарною 

допомогою 

 

 

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

адміністрації», статті 5 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 22 лютого  

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 вантажу, 

визнаного гуманітарною допомогою відповідно до пункту 1 цього 

розпорядження, покласти на Департамент соціальної та сімейної політики 

Одеської обласної державної адміністрації. 

 

 

 

Голова  Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 

 

 

 

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


 Додаток  

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації  

09 березня 2021 року № 217/од-2021 

 

 ІНФОРМАЦІЯ 

про вантажі, визнані гуманітарною допомогою 

 

 

 

№ 

з/п 

Країна Донор Отримувач Адреса Код 

ЄДРПОУ 

Номер в 

єдиному 

реєстрі 

Вантаж Вага Супровідні 

документи 

1. Великобританія Партнершіп 

фо Гроус 

Благодійний 

фонд 

«Планета 

добрих 

людей» 

65111, м. Одеса, 

вулиця 

Добровольського, 

122/57  

33720854 ЄР438 Різдвяні 

подарункові 

набори – 1500 

шт. 

3000 

кг 

Заява 

Благодійного 

фонду «Планета 

добрих людей» 

від 08.12.2020 

5/12; копія 

дарчого листа 

від 07.10.2020, 

копія рахунку-

фактури від 

07.10.2020, копія 

свідоцтва про 

фітосанітарний 

огляд, план 

розподілу 

гуманітарної 

допомоги між 

набувачами від 

02.12.2020 № 

04/12, листи 

набувачів, 

список кінцевих 



набувачів. 

2. Великобританія Партнершіп 

фо Гроус 

Благодійний 

фонд 

«Планета 

добрих 

людей» 

65111, м. Одеса, 

вулиця 

Добровольського, 

122/57  

33720854 ЄР438 200 шт. 

портфелів з 

навчальним 

приладдям 

400 

кг 

Заява 

Благодійного 

фонду «Планета 

добрих людей» 

від 08.12.2020 

6/12; копія 

дарчого листа 

від 20.11.2020, 

копія рахунку-

фактури від 

20.11.2020, копія 

свідоцтва про 

фітосанітарний 

огляд, план 

розподілу 

гуманітарної 

допомоги між 

набувачами, 

листи набувачів, 

список кінцевих 

набувачів. 

3. Канада Sick Kids The 

hospital for 

sick children, 

Division of 

Neurosurgery 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Одеська 

обласна 

дитяча 

лікарня» 

Одеської 

обласної ради 

65031, м. Одеса, 

вулиця Академіка 

Воробйова, 3 

01998532 ЄР1342 Інтраопераційна 

нейрохірургічна 

діагностична 

ультразвукова 

система «Arietta 

70»  

170 

кг 

Заява 

комунального 

некомерційного 

підприємства 

«Одеська 

обласна дитяча 

лікарня» 

Одеської 

обласної ради» 

від 18.02.2021, 

копія дарчого 

листа від 

22.07.2020, план 

розподілу від 



18.02.2021 № 

151, декларація 

на відповідність. 

 

 

 

 
Директор Департаменту соціальної та сімейної 

політики обласної державної адміністрації 
 

Лілія КОВАЛЕНКО 
 


