
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

19.05.2021 № 523/од-2021 

 

 Про визнання вантажів гуманітарною 

допомогою 

 

 

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

адміністрації», статті 5, частини 2 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 17 травня  

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. 

 

 

 

Голова  Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 



 Додаток  

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації  

19 травня 2021 року № 523/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. Англія Rotari 

Shoebox 

Scheme, 10 

Gpeenshak 

Close 

Rochdale 

OL11 50.E 

England 

Благодійний 

фонд 

«Міжнародна 

допомога 

«Добрий 

самарянин» 

65005, 

м. Одеса, 

сквер 

Г.Гамова, 3 

25883822 ЄР640 Подарункові набори 

(канцелярські товари, 

іграшки, зубна паста та 

щітка, шапка, шарф, 

рукавиці, мило, книги, 

гребінець, рушник) 

2989,00 Заява Благодійного 

фонду «Міжнародна 

допомога «Добрий 

самарянин» від 

06.05.2021 № 41, 

завірена копія дарчого 

листа Rotari Shoebox 

Scheme, 10 Gpeenshak 

Close Rochdale OL11 

50.E England від 

03.02.2021, завірена 

копія некомерційного 

інвойсу від 03.02.2021 

№ 21/001, план 

розподілу вантажу 

між набувачами № 1 

від 12.04.2021. 

2. Англія Rotari 

Shoebox 

Scheme, 10 

Gpeenshak 

Close 

Rochdale 

OL11 50.E 

Благодійний 

фонд 

«Міжнародна 

допомога 

«Добрий 

самарянин» 

65005, 

м. Одеса, 

сквер 

Г.Гамова, 3 

25883822 ЄР640 Подарункові набори 

(канцелярські товари, 

іграшки, зубна паста та 

щітка, шапка, шарф, 

рукавиці, мило, книги, 

гребінець, рушник) 

2916,00 Заява Благодійного 

фонду «Міжнародна 

допомога «Добрий 

самарянин» від 

06.05.2021 № 40, 

завірена копія дарчого 

листа Rotari Shoebox 



England Scheme, 10 Gpeenshak 

Close Rochdale OL11 

50.E England від 

03.02.2021, завірена 

копія некомерційного 

інвойсу від 03.02.2021 

№ 21/003, план 

розподілу вантажу 

між набувачами № 3 

від 12.04.2021. 

3. Англія Rotari 

Shoebox 

Scheme, 10 

Gpeenshak 

Close 

Rochdale 

OL11 50.E 

England 

Благодійний 

фонд 

«Міжнародна  

допомога 

«Добрий 

самарянин» 

65005, 

м. Одеса, 

сквер 

Г.Гамова, 3 

25883822 ЄР640 Подарункові набори 

(канцелярські товари, 

іграшки, зубна паста та 

щітка, шапка, шарф, 

рукавиці, мило, книги, 

гребінець, рушник) 

2921,00 Заява Благодійного 

фонду «Міжнародна 

допомога «Добрий 

самарянин» від 

06.05.2021 № 39, 

завірена копія дарчого 

листа Rotari Shoebox 

Scheme, 10 Gpeenshak 

Close Rochdale OL11 

50.E England від 

03.02.2021, завірена 

копія некомерційного 

інвойсу від 03.02.2021 

№ 21/005, план 

розподілу вантажу 

між набувачами № 5 

від 12.04.2021. 

4. Англія Rotari 

Shoebox 

Scheme, 10 

Gpeenshak 

Close 

Rochdale 

OL11 50.E 

England 

Благодійний 

фонд 

«Міжнародна 

допомога 

«Добрий 

самарянин» 

65005, 

м. Одеса, 

сквер 

Г.Гамова, 3 

25883822 ЄР640 Подарункові набори 

(канцелярські товари, 

іграшки, зубна паста та 

щітка, шапка, шарф, 

рукавиці, мило, книги, 

гребінець, рушник) 

2860,00 Заява Благодійного 

фонду «Міжнародна 

допомога «Добрий 

самарянин» від 

06.05.2021 № 38, 

завірена копія дарчого 

листа Rotari Shoebox 

Scheme, 10 Gpeenshak 

Close Rochdale OL11 



50.E England від 

03.02.2021, завірена 

копія некомерційного 

інвойсу від 03.02.2021 

№ 21/002, план 

розподілу вантажу 

між набувачами № 2 

від 12.04.2021. 

5. Англія Rotari 

Shoebox 

Scheme, 10 

Gpeenshak 

Close 

Rochdale 

OL11 50.E 

England 

Благодійний 

фонд 

«Міжнародна 

допомога 

«Добрий 

самарянин» 

65005, 

м. Одеса, 

сквер 

Г.Гамова, 3 

25883822 ЄР640 Подарункові набори 

(канцелярські товари, 

іграшки, зубна паста та 

щітка, шапка, шарф, 

рукавиці, мило, книги, 

гребінець, рушник) 

2692,00 Заява Благодійного 

фонду «Міжнародна 

допомога «Добрий 

самарянин» від 

06.05.2021 № 37, 

завірена копія дарчого 

листа Rotari Shoebox 

Scheme, 10 Gpeenshak 

Close Rochdale OL11 

50.E England від 

03.02.2021, завірена 

копія некомерційного 

інвойсу від 03.02.2021 

№ 21/004, план 

розподілу 

гуманітарної 

допомоги між 

набувачами № 4 від 

12.04.2021. 

6. Китай Фуцзянь, 

Yingdawo 

Medikal 

Technology 

Co, Ltd, 

China 

Одеська 

обласна 

організація 

Товариства 

Червоного 

Хреста 

України 

65012, 

м. Одеса, 

вул. Канатна, 

83 

02940291 ЄР414 Немедичні маски для 

обличчя – 100000 шт. 

558,00 Заява Одеської 

обласної організації 

Товариства Червоного 

Хреста України від 

11.05.2021 № 67/21, 

завірена копія листа 

про намір 

пожертвувати 

Фуцзянь, Yingdawo 



Medikal Technology 

Co, Ltd, China від 

30.04.2021, завірена 

копія інвойсу від 

27.04.2021, план 

розподілу 

гуманітарної 

допомоги між 

набувачами  

7. Республіка 

Польща 

Воєводська 

комендатура 

Державної 

Пожежної 

Охорони в 

Кракові, 

Республіка 

Польща 

Головне 

управління 

ДСНС 

України в 

Одеській 

області  

65091, 

м. Одеса, 

вул. 

Прохорівська, 

6 

38643633 ЄР1246 Нове і вживане 

протипожежне та 

рятувальне обладнання 

(нове: спеціальне 

взуття – 8 пар, 

протипожежні шоломи 

– 8 шт., набір 

гідравлічних 

інструментів – 1 

комплект, каркасний 

намет з освітленням – 1 

шт., нагрівач для 

намету – 1 шт., 

генератор- 1 шт., 

дезінфікуючий 

пристрій - 

термогенератор туману 

– 2 шт., гідрокостюм 

сухого типу – 4 шт., 

гідрокостюм мокрого 

типу – 1 шт., підводний 

комп’ютер – 5 шт., 

регулятор для дайвінгу 

– 4 шт., водолазний 

жилет – 4 шт., 

повітряні кулі 

плавучості – 1 шт., 

921,55 Заява Головного 

управління ДСНС 

України в Одеській 

області від 11.05.2021  

№ 6001-2583/6008, 

завірена копія акту 

дарування 

Воєводської 

комендатури 

Державної Пожежної 

Охорони в Кракові від 

10.05.2021 

№ZR.0733.1.7.1.2021. 

MB, завірена копія 

проформи-фактури від 

10.05.2021 

№WZR.0733.1.7.2021 

MB, план розподілу 

гуманітарної 

допомоги між 

набувачами від 

11.05.2021  

№ 6001-2576/6008  



захисний хімічний 

костюм – 32 шт., 

хімічно стійке взуття – 

8 пар, газоаналізатор – 

3 шт., лічильник 

іонізуючого 

випромінювання – 1 

шт., протипожежний 

захисний одяг – 8 шт., 

протипожежні краги – 

8 шт., підшоломники 

захисні – 8 шт., ехолот 

– 1 шт., насос для 

кислот – 1 шт., буй 

закритий – 3 шт., 

ліхтар – 2 шт., сумка – 

2 шт., тепловізор – 1 

шт., надувний човен – 

1 шт., підвісний мотор 

– 1 шт.; вживане: 

спеціальний одяг – 7 

комплектів, уніформа – 

3 комплекти, уніформа 

штабного типу – 10 

комплектів, шкіряне 

спеціальне взуття – 5 

пар, взуття штабного 

типу – 4 пари, шоломи 

– 33 шт., кепі – 2 шт.) 

 

 

 
Директор Департаменту соціальної та сімейної 

політики обласної державної адміністрації  

 

Лілія КОВАЛЕНКО 

 


