
Аверянов Євгеній Валентинович м.Київ Україна вул.Ризька, 1 -

Вигодська Олена Володимирівна м.Кременчук Україна вул.Пушкіна, 17

Гаврилюк Володимир Михайлович м.Івано-Франковськ Україна вул.Федьковича, 91

Гродзінська Галина Григорівна м.Коломия Україна вул.Київська, 2

Кайдашева Ельвіра Іллівна м.Полтава Україна вул. Монастирська, 7а

Кравченко Юрій Євгенович м.Київ Україна вул.Шота Руставелі, 39-41

Красівська Валерія Валеріївна м.Львів Україна вул. Ген. Чупринки, 45

Логвінов Дмитро Валентинович м.Дніпро Україна пр.Мануйлівський, 29а

Маляр Катерина Юріївна м.Дніпро Україна пл.Соборна,14

Олексик Ольга Фомівна м.Ужгород Україна вул.Капушанська,22

Пашковська Наталія Вікторівна м.Чернівці Україна вул.Ю.Федьковича,50

Петровська Лілея Романівна м.Івано-Франковськ Україна вул.Довга,42

Серденко Елеонора Олександрівна м.Мукачево Україна вул.Пирогова,4а

Середюк Нестор Миколайович м.Івано-Франковськ Україна вул.Гетьмана Мазепи 114

Співак Жанна Сергіївна м.Суми Україна вул.Троїцька 48

Стасишин Олександра Василівна м.Львів Україна вул. Ген. Чупринки, 45

Стаховська Вікторія Павлівна м.Житомир Україна вул.Червоного Хреста 3

Чернікова Вікторія Василівна м.Запоріжжя Україна Оріхівське шоссе,10

-

-

-

Асоціація дитячих ендокринологів України м.Київ Україна вул.Чорновола,28/1

Асоціація акушерів - гінекологів України м.Київ Україна пр.Червонозоряний,2

Асоціація кардіологів України м.Київ Україна вул.Народного ополчення,2

Асоціація Превентивної та Антиейджинг Медицини м.Київ Україна

БФ Розвитку інновацій медицини "Рімон" м.Київ Україна пр.Червонозоряний,4г, 22

Вінницька обласна асоціація ендокринологів м.Вінниця Україна вул.Мічуріна,32 17870,00

Всеукраїнське товариство гемофілії ВГОІ м.Київ Україна вул.Ризька, 1

Житомирська обласна клінічна лікарня м.Житомир Україна вул.Червоного Хреста 3 11700,00

Інститут ендокрінної патології ім.Данілевського м.Харків Україна вул.Артема,10

Інститут ендокрінології ім. Комісаренка м.Київ Україна вул.Вишгородська,69

Обласна дитяча клінічна лікарня м.Харків м.Харків Україна 5000,00

Одеська Обласна Дитяча Клінічна лікарня м.Одеса Україна вул.Муранова,5 7550,00

Одеська Обласна Клінічна лікарня м.Одеса Україна вул.Академіка Воробйова,3 20000,00

Одеський обласний ендокрінологічний діспансер м.Одеса Україна вул.Винниченка,3 30000,00

Рівненська обласна дитяча лікарня м.Рівне Україна вул.Київська, 60 122000,00

Українська Діабетологічна асоціація
м.Київ Україна вул.Кудрявський узвіз,5Б, оф.209 95000,00

Херсонська обласна клінічна лікарня м.Херсон Україна пр.Ушакова,67 25721,65

Хмельницька обласна лікарня м.Хмельницький Україна вул.Пілотська,1 15649,92

і т.д. 350491,57
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б Переказ цінностей у зв'язку з проведенням досліджень і розробок, як це визначено у Пункті 14.3.6

Загальна сума, що відноситься до передачі цінностей наданих на користь таких отримувачів (ПОЗ) -

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

ДОДАТОК 3 - ШАБЛОН
UKR.NN.30.06.2014

Повне ім'я

(Пп. 14.1.1)

Професіонали сфери охорони здоров'я (ПОЗ): 

місто основної практики  Організації сфери охорони 

здоров'я (ООЗ): місто реєстрації

(Ст.  14.3)

Країна 

основної 

практики

Юридична адреса основного 

місця діяльності

(Ст. 14.3)

(Ст. 14.3)

Ідентифікаційний код 

країни 

ФАКУЛЬТАТИВНО

(Ст.  14.3) Пожертви і гранти, що здійснюються  на 

користь ООЗ   (Пп. 14.3.3)

% від загальної кількості отримувачів, -  Пп. 14.3.4
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ЗАГАЛЬНЕ РОЗКРИТТЯ

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

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)

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

%  від загальної кількості отримувачів  - Пп. 14.3.4
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РОЗКРИТТЯ  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)

ІНШЕ, НЕ ВКАЗАНЕ ВИЩЕ - якщо інформація не може бути розкрита на індивідульній основі через причини правового характеру



Спонсорські угоди з ООЗ або третіми 

особами, залученими ООЗ для 

проведення Заходу 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

- 22600,00 22600,00

1403,73 25517,67 26921,40

4491,93 28357,67 32849,60

1403,73 1403,73

4491,93 4491,93

14879,50 3470,00 18349,50

13211,18 6801,88 20013,06

13475,79 26007,67 39483,46

4491,93 7195,00 11686,93

4913,05 4913,05

4913,05 4913,05

1403,73 31916,40 33320,13

1403,73 1403,73

8983,86 8983,86

30250,35 825,00 31075,35

22600,00 22600,00

13475,79 13475,79

4913,05 4913,05

- 70497,32 393879,16 278460,42 742836,90

- 6 53 19 факультативно

- 8 73 26 -

15000,00 15000,00

20000,00 20000,00

90000,00 90000,00

85000,00 85000,00

20000,00 20000,00

17870,00

40000,00 40000,00

11700,00

130000,00 130000,00

190000,00 190000,00

5000,00

7550,00

20000,00

45050,00 75050,00

122000,00

50000,00 145000,00

25721,65

15649,92

685050,00 Сума за рік

Загальна сума   (на користь ООЗ) Загальна сума   (на користь ООЗ) факультативно

кількість кількість факультативно

% % -

9339286,73 90377,54 ЗАГАЛЬНА СУМА 9429664,27

ДОДАТОК 3 - ШАБЛОН

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)

ЗАГАЛЬНА СУМА

(факультативно)

ЗАГАЛЬНЕ РОЗКРИТТЯ

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

ІНШЕ, НЕ ВКАЗАНЕ ВИЩЕ - якщо інформація не може бути розкрита на індивідульній основі через причини правового характеру

РОЗКРИТТЯ  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)

ІНШЕ, НЕ ВКАЗАНЕ ВИЩЕ - якщо інформація не може бути розкрита на індивідульній основі через причини правового характеру


