ДОДАТОК 3 - ШАБЛОН
Дата публікації: ………………..

Повне ім'я

Професіонали сфери охорони
здоров҆҆'я (ПОЗ)

(Пп. 14.1.1)

Професіонали сфери
охорони здоров'я
(ПОЗ): місто основної
практики Організації
сфери охорони
здоров'я (ООЗ): місто
реєстрації

Країна основної
практики

Юридична адреса
Ідентифікаційний код
основного місця
країни
діяльності
ФАКУЛЬТАТИВНО
(Ст. 14.3)

Покриття витрат, пов’язаних із проведенням Заходів

(Пп. 14.3.3)

Платежі за надання послуг і
консультування
(Пп.
14.3.2 і 14.3.3)

Пожертви і гранти, що
здійснюються на
користь ООЗ (Пп.
14.3.3)

(Ст. 14.3)

(Ст. 14.3)

ЗАГАЛЬНА
СУМА
(факультативно)
Спонсорські угоди з
ООЗ або третіми
особами, залученими
ООЗ для проведення
Заходу

(Ст. 14.3)

Реєстраційні внески

Проїзд та проживання

Платежі за надання
послуг і
консультування

Витрати, повязані з
договорами надання
послуг та консультування,
в тому числі витрати на
проїзд і проживання, що
узгоджені в договорі

Р ОЗКРИТТЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ОСНОВІ - один рядок для окремого ПОЗ ( тобто, всі передачі цінноcтей, що здійснювалися на користь кожного ПОЗ протягом року, будуть сумуватися: деталізація повинна бути доступною кожному отримувачу або органам державної
влади виключно при необхідності)
ПОЗ 1

-

-

ПОЗ 2

-

-

і т.д.

-

-

ІНШЕ, НЕ ВКАЗАНЕ ВИЩЕ - якщо інформація не може бути розкрита на індивідульній основі через причини правового характеру
Загальна сума, що відноситься до передачі цінностей наданих на користь таких отримувачів (ПОЗ) Пп. 14.3.4

-

-

Кількість отримувачів, інформація про яких розкривається на загальній основі - Пп.14.3.4

-

-

-

-

% від загальної кількості отримувачів, - Пп. 14.3.4

1 344 991,65

957 740,88

Загальна сума (на
користь ПОЗ)

78

393

130

кількість

32

100

69

%

29 160,00

факультативно
-

Організації сфери охорони здоров'я (ООЗ)

РОЗКРИТТЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ОСНОВІ-- один рядок для окремої ООЗ (тобто всі передачі цінностей, що здійснювалися на користь окремої ООЗ протягом календарного року, будуть сумуватися: деталізація повинна бути доступною кожному отримувачу або органам
державної влади виключно при необхідності)
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"АСОЦІАЦІЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕНН Київ, Україна
Я ЯКОСТІ
ЛАБОРАТОРНО
Ї МЕДИЦИНИ"

Україна

вул. Чорновола
28.1, Київ

Благодійна
організація
"Благодійний
фонд "За
безпечну
медицину"

Україна

вул. Володимирська
35647551
45, оф. 101, Київ,

2 395 585,01

Громадська
організація
"Центр зі
сприяння в
поширенні
Харків, Україна
соціальних
програм в галузі
охорони
здоров'я "Рівне
право на життя"

Україна

вул. Пушкінська 7,
Харків

36625151

1 324 631,00

Міжнародний
благодійний
фонд сприяння
розвитку
Київ, Україна
медичної та
фармацевтичної
науки і освіти
"Ланцет"

Україна

Крутий узвіз 6/2,
Київ

38105672

3 594 376,77

ВСЕУКРАЇНСЬК
А ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"АСОЦІАЦІЯ
Київ, Україна
ДИТЯЧИХ
ЕНДОКРИНОЛО
ГІВ УКРАЇНИ"

Україна

вул. Рейтарська 37,
33834832
Київ

120 000,00

Львівський
обласний фонд
розвитку
гематології

Львів, Україна

Україна

вул. Генерала
Чупринки 45, Львів

20850723

50 000,00

Всеукраїнська
громадська
організація
онкоінвалідів
"Разом проти
раку"

Київ, Україна

Україна

Оболонський
проспект 16, кв.
112, Київ

26547026

47 800,00

Всеукраїнська
громадська
організація
"Асоціація
допомоги
інвалідам та
Київ, Україна
пацієнтам з
хронічними
лімфопроліфера
тивними
захворюваннями
"

Україна

проспект Перемоги
119/21, Київ

34585385

742 161,00

Благодійна
організація
"Благодійний
фонд розвитку
інновацій
медицини
"Рімон"

Україна

проспект
Червонозоряний 4Г, 39581683
кв. 22, Київ

808 866,42

Київ, Україна

Київ, Україна

38464953

120 000,00

ІНШЕ, НЕ ВКАЗАНЕ ВИЩЕ - якщо інформація не може бути розкрита на індивідульній основі через причини правового характеру
Загальна сума, що відноситься до передачі цінностей наданих на користь таких отримувачів (ООЗ)
- Пп. 14.3.4
Кількість отримувачів, інформація про яких розкривається на загальній основі - Пп.14.3.4

Досліждення
і розробки

% від загальної кількості отримувачів - Пп. 14.3.4

9

Загальна сума (на
користь ООЗ)

Загальна сума (на
користь ООЗ)

Загальна сума (на
користь ООЗ)

Загальна сума (на
користь ООЗ)

Загальна сума (на
користь ООЗ)

кількість

кількість

кількість

кількість

кількість

кількість

%

%

%

%

%

%

факультативно
факультативно
-

ЗАГАЛЬНЕ РОЗКРИТТЯ

Переказ цінностей у зв'язку з проведенням досліджень і розробок, як це визначено у Пункті 14.3.6
Останнє оновлення:13 лютого 2015 р.

57396886,17

