
 

Додаток 

до наказу Міністерства охорони здоров'я України 

25.07.2017 №  848  
 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб 

 КП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради»  за  1 півріччя  2019 року 
                                                    найменування закладу охорони здоров'я 

 
 

 

 
 

Період 

 

 

Найменування 

юридичної особи 

(або позначення 

фізичної особи) 

Благодійні пожертви, що були 

отримані закладом охорони здоров'я 

від фізичних та юридичних осіб 

 

Всього 

отримано 

благодій- них 

пожертв, тис. 

грн. 

Використання закладом охорони здоров'я 

благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній 

(товари і послуги) формі 

 
Залишок 

невикористаних 

грошових коштів, 

товарів та послуг 

на кінець звітного 

періоду, тис. грн. 

В 

грошо

вій 

формі, 

тис. 

грн. 

В 

натуральній 

формі 

(товари і 

послуги), 

тис. грн. 

Перелік 

товарів і 

послуг в 

натуральній 

формі 

Напрямки 

використання 

у грошовій 

формі (стаття 

витрат) 

 
 

Сума, 

тис. грн. 

Перелік 

використани

х товарів та 

послуг у 

натуральній 

формі 

 
 

Сума, 

тис. 

грн. 

1 

півріччя 

Правденко С.Д. 0,070 ─ ─      0,070        0,070 

Сегеда А.Т. 0,475 ─ ─ 0,475     0,475 

Мартюха М.О. 0,210 ─ ─ 0,210       0,210   

Абакумов Д.В. 0,180 ─ ─ 0,180     0,180 

Коваль Т.О. 0,190 ─ ─ 0,190     0,190 

Сліпець О.В. 0,330 ─ ─ 0,330     0,330 

Дараган Д.Д. 0,140 ─ ─ 0,140     0,140 

Лаган Н.Л. 0,265 ─ ─ 0,265     0,265 

Олепір В.П. 0,190 ─ ─ 0,190     0,190 

Дроздов В.В. 0,140 ─ ─ 0,140     0,140 

Сафонова М.К. 0,140 ─ ─ 0,140     0,140 

Дикань Д.О. 0,140 ─ ─ 0,140     0,140 

Болюбаш А.В. 0,130 ─ ─ 0,130     0,130 

Крнеєєв Л.О. 0,240 ─ ─ 0,240     0,240 



Сварич Н.І. 0,210 ─ ─ 0,210     0,210 

Іваненко В.П. 0,140 ─ ─ 0,140     0,140 

Бутко О.О. 0,405 ─ ─ 0,405     0,405 

Сердюк Є.Я. 0,070 ─ ─ 0,070     0,070 

Чугуєвець Ю.О. 0,120 ─ ─ 0,120     0,120 

Назаренко Д.А. 0,475 ─ ─ 0,475     0,475 

Сіренко В.В. 0,070   0,070     0,070 

Мишун А.О. 0,360   0,360     0,360 

Сіренко В.В. 0,070   0,070     0,070 

Стешенко Л.І. 0,450   0,450     0,450 

Дрючко Л.Л. 0,140   0,140     0,140 

Олійник А.В. 0,450   0,450     0,450 

Підгайний С.В. 0,070   0,070     0,070 

Мишун А.О. 0,190   0,190     0,190 

ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» ─ 32,722   -сангера раствор 
для инъекций 
100 мг/мл по 5 

мл. в ампулах 
№5 

32,722    32,722 -  

ТОВ «Медичний 
центр «М.Т.К» 

─ 791,8 -емаплаг розчин 
для ін’єкцій 
15000 ОД/мл 

1мл у флаконі в 
пачці 

791,8    245,458 -емаплаг розчин для 
ін’єкцій 15000 ОД/мл 
1мл у флаконі в пачці 

546,342 

ТОВ «ЮНСОН»  
─ 

0,400 -аптечка 
універсальна 

0,400    0,400 -- 

ТОВ «БАДМ» 
(«Лікарняна каса 

Полтавщини») 

─ 0,502 -анальгін-
здлров’я (розчин 

д/ін'єкцій, 50% 
по 2мл в 
ампулах 

0,502   -анальгін (розчин 
д/ін'єкцій, 50% по 

2мл в ампулах 

0,403 0,099 

─ 0,538 -аспаркам 
(розчин 
д/ін'єкцій, по 
10мл в 
ампулах№10) 

0,538   -аспаркам (розчин 
д/ін'єкцій, 10мл в 
ампулах №10) 

0,384 0,154 



─ 0,883 -глюкози розчин 
5 % для інфузій, 
розчин для 

інфузій 5% по 
400 мл у 
пляшках 

0,883   -глюкози розчин 5 
% для інфузій, 
розчин для інфузій 

5% по 400 мл у 
пляшках 

0,883 - 

─ 0,971 -глюкози розчин 
5 % для інфузій, 

розчин для 
інфузій 5% по 
400 мл у 
пляшках 

0,971   -глюкози розчин 5 
% для інфузій, 

розчин для інфузій 
5% по 400 мл у 
пляшках 

0,971 ─ 

─ 0,537 -глюкози розчин 
5 % для інфузій, 
розчин для 
інфузій 5% по 
200 мл у 

0,537   -глюкози розчин 5 
% для інфузій, 
розчин для інфузій 
5% по 200 мл у 

0,146 0,391 

─ 0,282 -глюкози розчин 
50 мг/мл  для 
інфузій, по 200 

мл у пляшках 

0,282   -глюкози розчин 
50 мг/мл  для 
інфузій, по 200 мл 

у пляшках 

0,164 0,118 

─ 0,441 -глюкози розчин 
50 мг/мл  для 
інфузій, розчин 
для інфузій по 
400 мл флакон 
поліпропиленов
ий 

0,441   -глюкози розчин 
50 мг/мл  для 
інфузій, розчин 
для інфузій по 400 
мл флакон 
поліпропиленовий 

0,233  

0,208 

─ 0,135 -димедрол 
(розчин 
д/ін'єкцій 1% по 
1мл в ампулах 
№10 

0,135   -димедрол (розчин 
д/ін'єкцій, 10мг/мл 
по 1мл в амп., по 
10 амп. в уп.) 

0,135 ─ 

─ 0,223 -димедрол 
розчин д/ін'єкцій 

10 мг/мл по 1мл 
тв. Ампулі, по 
10 ампул у 
контурній 
чарунковій 
упаковці  

0,223   -димедрол розчин 
д/ін'єкцій 10 мг/мл 

по 1мл тв. Ампулі, 
по 10 ампул у 
контурній 
чарунковій 
упаковці 

0,193  

0,030 

─ 3,264 -кеторолак- 
здлров’я розчин 
для ін’єкцій 3% 
по 1 мл. В 

ампулах №10 

3,264   -кеторолак- 
здлров’я розчин 
для ін’єкцій 3% по 
1 мл. В ампулах 

№10 

3,264 ─ 



─ 3,473 -левофлоксацин 
(розчин 
д/інфузій 0,5% 

по 100мл у 
пляшках №1 у 
пачці 
 
 -
левофлоксацин 
(розчин 
д/інфузій 0,5% 

по 100мл у 
пляшках №1 у 
пачці) 2,46
 1,47 

3,473   -левофлоксацин 
(розчин д/інфузій 
0,5% по 100мл у 

пляшках №1 у 
пачці  

2,699 0,774 

─ 0,166 -метоклопрамід-
здоров’я (розчин 
д/ін'єкцій, 0,5%  
по 2мл в 
ампулах №10) 

0,166 
 
 
 
 

 

  -метоклопраміду 
гідрохлорид 
(розчин д/ін'єкцій, 
5мг/мл по 2мл в 
амп. №10) 

0,166 - 
─ 

─ 1,525 -натрію хлориду 
розчин 0,9% 
(розчин 
д/інфузій 0,9% 
по 200мл у 

пляшках) 

1,525   -натрію хлориду 
розчин 0,9% 
(розчин д/інфузій 
0,9% по 200мл у 
пляшках) 

1,525 ─ 

─ 0,594 -натрію хлорид, 
розчин для 
інфузій, 9 мг/мл 
по 200 мл у 
пляшках №1 

0,594   -натрію хлорид, 
розчин для 
інфузій, 9 мг/мл по 
200 мл у пляшках 
№1 

0,594 ─ 

─ 2,196 -натрію хлорид  

(розчин 
д/інфузій 9 
мг/мл  по 400мл 
у пляшках) 

  2,196   -натрію хлорид  

(розчин д/інфузій 
9 мг/мл  по 400мл 
у пляшках) 

2,196  

─ 

─ 1,412 
 
 

 
 

-ондансетрон 
(розчин 
д/ін'єкцій, 

2мг/мл по 4мл в 
амп. №5) 

  1,412   -ондансетрон 
(розчин д/ін'єкцій, 
2мг/мл по 4мл в 

амп. №5) 

1,412 ─ 
 

─ 0,098 -папаверину 
гідрохлорид, 

розчин для 
ін’єкцій, 
20мг/мл по 2 мл 
в ампулах №10 

                        0,098

  
  -папаверину 

гідрохлорид, 

розчин для 
ін’єкцій, 20мг/мл 
по 2 мл в ампулах 
№10 

0,033 0,065 

─ 10,608 -реосорбілакт 

(розчин 
д/ін'єкцій, по 
200мл у 
пляшках) 

                    10,608   -реосорбілакт 

(розчин д/ін'єкцій, 
по 200мл у 
пляшках) 

6,520 4,088 



─ 0,372 -рибоксин-
Дарниця (розчин 
д/ін'єкцій 2% по 

10мл в амп. 
№10) 

0,372   -рибоксин-
Дарниця (розчин 
д/ін'єкцій 2% по 

10мл в амп. №10) 

0,372    

─ 0,864 -розчин Рінгера 
(розчин 
д/інфузій по 
200мл у 
пляшках) 

0,864   -розчин Рінгера 
(розчин д/інфузій 
по 400мл у 
пляшках) 

0,791 0,073 

─ 1,526 -розчин Рінгера 
(розчин 
д/інфузій по 
400мл у 
пляшках) 

  1,526   -розчин Рінгера 
(розчин д/інфузій 
по 400мл у 
пляшках) 

1,415                              0,111  
  

─ 1,977 -фленокс 
(розчин 

д/інфузій 1000 
анти-Ха МО/мл 
по 0,4мл у (4000 
анти-Ха МО)  
шприцах №10) 

1,977   --фленокс (розчин 
д/інфузій 1000 

анти-Ха МО/мл по 
0,4мл у (4000 
анти-Ха МО)  
шприцах №10) 

1,784 0,193 

─ 3,954 -фленокс 
(розчин 
д/інфузій 1000 
анти-Ха МО/мл 
по 0,4мл у (4000 
анти-Ха МО)  
шприцах №10) 

3,954   --фленокс (розчин 
д/інфузій 1000 
анти-Ха МО/мл по 
0,4мл у (4000 
анти-Ха МО)  
шприцах №10) 

2,702 1,252 

─ 1,958 -цефтум 

порошок для 
розчину для 
ін’єкцій по 1,0 г 
у флаконах № 10 
 у контурних 
чарункових 
упаковках у 
пачці 

1,958   -цефтум порошок 

для розчину для 
ін’єкцій по 1,0 г у 
флаконах № 10 
у контурних 
чарункових 
упаковках у пачці 

1,958 ─ 

 

 ─ 0,229 -дексаметазон 
розчин для 
ін’єкцій, 4 мг/мл 
по 1 мл в 
ампулах №5 
 

 
 

0,229   -дексаметазон 
розчин для 
ін.’єкцій, 4 мг/мл 
по 1 мл в ампулах 
№5 

0,148 0,081 



 ─ 1,808 -омепразол 
ліофілізат для 
розчину для 

інфузій по 40 мг 
у флаконах №1 

1,808   -омепразол 
ліофілізат для 
розчину для 

інфузій по 40 мг у 
флаконах №1 

1,808 ─ 

 ─ 0,880 -тівомакс-
дарниця, розчин 
для інфузій, 42 

мг/мл по 100 мл 
№1 флакон 
поліпропіленови
й у пачці 

0,880   -тівомакс-дарниця, 
розчин для 
інфузій, 42 мг/мл 

по 100 мл №1 
флакон 
поліпропіленовий 
у пачці 

0,320 0,560 

 ─ 6,885 Контролок, 
порошок для 
приготування 
розчину для 
ін’єкцій по 40 мг 
у флаконах №1 

6,885   Контролок, 
порошок для 
приготування 
розчину для 
ін’єкцій по 40 мг у 
флаконах №1 

4,303 2,582 

 ─ 0,650 -натрію хлориду 
розчин 0,9% 

(розчин 
д/інфузій 0,9% 
по 400мл у 
пляшках) 

0,650   -натрію хлориду 
розчин 0,9% 

(розчин д/інфузій 
0,9% по 200мл у 
пляшках) 

0,650 - 

─ 

 ─ 1,310 -цефтріаксон-
БХФЗ Порошок 
для розчину для 
інєкцій по 1000 
мг у флаконі №1 
у пачці 

1,310   -цефтріаксон-
БХФЗ Порошок 
для розчину для 
інєкцій по 1000 мг 
у флаконі №1 у 
пачці 

1,063 0,247 
 

 ─ 1,651 -Квамател. 
Ліофізілат для 

розчину для 
інєкцій, 20 мг, 5 
флаконів з 
ліофізілатом в 
картонній 
упаковці 

1,651   -Квамател, 
Ліофізілат для 

розчину для 
інєкцій, 20 мг, 5 
флаконів з 
ліофізілатом в 
картонній 

1,651  

─ 

 ─ 6,497 -Томогексол 
розчин для 
ін’єкцій 350 мг 
йоду/мл по 50 
мл у флаконах 

№1 

6,497   -Томогексол 
розчин для 
ін’єкцій 350 мг 
йоду/мл по 50 мл у 
флаконах №1 

6,497  

─ 



 ─ 0,131 -еуфілін-
дарниця, розчин 
для ін’єкцій 2% 

по 5 мл в 
ампулах №10 

0,131   -еуфілін-дарниця, 
розчин для 
ін’єкцій 2% по 5 

мл в ампулах №10 

0,042  

0,089 

ТОВ «Тотус-Фарм» 
(«Лікарняна каса 
Полтавщини») 

─ 0,790 -марлевий відріз 
5м Білосніжка 
(УМТ) 

0,790   -марлевий відріз 
5м Білосніжка 
(УМТ) 

0,790 - 

─ 
 

0,351 

─ 1,301 -канюля в/в 20G 
Венфлон 1,0*32 

1,301   -канюля в/в 20G 
Венфлон 1,0*32 

1,301 - 

─ 
0,17 

─ 1,301 -канюля в/в 22G 
Венфлон 
0,8*25мм 

1,301   -канюля в/в 22G 
Венфлон 0,8*25мм 

0,725 
0,576 

 
0,771 

─ 1,538 -марлевий відріз 
5м Білосніжка 

1,538   -марлевий відріз 
5м Білосніжка 

1,538 - 
0,126 

─ 0,727 -рукавички стер. 
хірургічні 
ГОСПІТАЛЬНІ 
7,5 Rivergloves 
т.м. IGAR 

0.727   -рукавички стер. 
хірургічні 
ГОСПІТАЛЬНІ 7,5 
Rivergloves т.м. 
IGAR 

0,625 0,102 

 
0,201 

─ 0.212 -рукавички лат. 
н/ст.огляд. 
припуд. р.М 
Medicare 

0.212   -рукавички лат. 
н/ст.огляд. припуд. 
р.М Medicare 

0,113   0,099 
0,139 

─ 0,672 -пристрій для 
вливання 

інфузійних 
розчинів та 
кровозамінників 

0,672   -пристрій для 
вливання 

інфузійних 
розчинів та 
кровозамінників 

0,672 - 
_ 

─ 0,410 -пристрої для 
переливання 
крові, 
кровозамінників 
та інфузійних 

розчинів ПК 21-
02 з мет. гол. 
(блістер) 

 

0,410   -пристрої для 
переливання крові, 
кровозамінників та 
інфузійних 
розчинів ПК 21-02 

з мет. гол. 
(блістер) 

 

0,342 
0,068 0,269 



─ 0,501 -шприц ін. 10мл, 
двокомпонент., з 
гол.0,8мм*38мм(

(21G*1,1/2) Луєр 
груп. уп 

0,501   -шприц ін. 10мл, 
двокомпонент., з 
гол.0,8мм*38мм((2

1G*1,1/2) Луєр 
груп. уп 

0,337  0,164 

 

 

_ 

─ 0,880 -шприц ін. 20мл, 
двокомпонент., з 
гол.0,8мм*38мм(
(21G*1,1/2) Луєр 
груп. уп 

0,880   -шприц ін. 20мл, 
двокомпонент., з 
гол.0,8мм*38мм((2
1G*1,1/2) Луєр 
груп. уп 

0,621 0,259 0,048 

─ 0,396 - шприц ін. 5мл, 
двокомпонент., з 
гол.0,7мм*38мм(

(22G*1,1/2) Луєр 
груп. уп 

0,396   - шприц ін. 5мл, 
двокомпонент., з 
гол.0,7мм*38мм((2

2G*1,1/2) Луєр 
груп. уп 

0,281 0,115 0,116 

─ 1,878 -метронідазол р-

н д/інф. 0,5% 
100мл конт. 

1,878   -метронідазол р-н 

д/інф. 0,5% 100мл 
конт. 

1,611 0,267  

─ 0,358 -бинт н/стер. 
7*14 тип 17 
«Білосніжка» 

0,358   -бинт н/стер. 7*14 
тип 17 
«Білосніжка» 

0,328 0,030  

─ 1,835 -барію сульфат 
пор.д/рентгеноск
опії 80г 

1,835   -барію сульфат 
пор.д/рентгеноско
пії 80г 

1,499 0,336  

─ 1,749 -спирт етиловий 
70% 100мл (р-н 
для зовн. 
Застосування)ЧЗ 

1,749   -спирт етиловий 
70% 100мл (р-н 
для зовн. 
Застосування)ЧЗ 

1,574 0,175  

─ 0,148 - шприц ін. 2мл, 
двокомпонент., з 
гол.0,6мм*25мм(
(23G*1) Луєр 
груп. уп 

0,148   - шприц ін. 2мл, 
двокомпонент., з 
гол.0,6мм*25мм((2
3G*1) Луєр груп. 
уп 

0,003 0,145  



─  
0,506 

-пласт. 
«MEDENA»тм 
мед. тканинна 

основа, котушка 
5м*2см 

0,506   - пласт. 
«MEDENA»тм 
мед. тканинна 

основа, котушка 
5м*2см 

0,263 0,243  

0,382 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Всього за 

1 півріччя  

 6,060 898,664 х 904,724 х 0,0 х 338,628 566,096 

 
 

 

 

 

Головний лікар                                                           О.Я. Вовк  


