
 

 Про засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги 

 
Відповідно до статті 4 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 25.03.2013  

№ 241 (із змінами), 06 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв. відбудеться засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги для прийняття рішення щодо 

визнання гуманітарною допомогою вантажу вагою до 3 тонн наданого донором Рятувальним департаментом Естонії благодійній організації “Благодійний 
Фонд “Об’єднані заради миру”. 
  

                                                                                                                     ПЕРЕЛІК 

вантажу (легкового автомобіля), який розглядатиметься на засіданні робочої групи щодо визнання його гуманітарною допомогою 
 

№ 
з/
п 

Країна 
донор 

Донор Отримувач 
автомобіля/ванта

жу 

№ в ЄР  Код 
ЄДРПОУ 

   Адреса П.І.Б. набувача Дані на вантаж Супровідні документи 

1  Естонія Рятувальний 
департамент 
Естонії 

благодійна 
організація 
“Благодійний 
Фонд “Об’єднані 
заради миру” 

1414   40098806  49080, 
України  
м. Дніпро, 
вул. Марії 
Лисиченко 
буд.2 кв.70 

Комунальне 
підприємство 
“Муніципаль-
на варта” 
Дніпровської 
міської ради  
 
 

 
 
 
 
 
Комунальний 
заклад  
“Стародоброві-

льський психо-
неврологічний 
інтернат” 
Дніпропетров-
ської обласної 
ради 
 
Благодійна 

організація 
“Благодійний 
Фонд 
“Об’єднані 
заради миру” 
 
Комунальний 
заклад  

“Могилівський 

Захисний костюм для пожежників 
Tiger Plus XL/182 - 10 шт. 
Захисний костюм для пожежників 
Tiger Plus* XL/182 - 5 шт. 
Пожежні рукавиці - 15шт. 
Пожежні чоботи: 
 «Harvik 42 розміру» - 1 шт., 
 «Harvik 43 розміру» - 5 шт., 

 «Jolly 42 розміру» - 4 шт., 
 «YDS 44 розміру» - 5 шт.  
Підшоломник пожежний - 15шт. 
Пожежний шолом - 15шт.  
 
Польова куртка - 100 шт. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Польова куртка - 53 шт. 

 
 
 
 
 
 
Польова куртка - 100 шт. 

   Заява благодійної організації “Благодійний 
Фонд “Об’єднані заради миру” про визнання 
вантажу (товарів), коштів, у тому числі в 
іноземній валюті, виконаних робіт, надання 
послуг гуманітарною допомогою. 
   Копія: 
   Проформа-рахунок від 15.03.2021 № 1.1-3.1/176 
рятувального департаменту Естонії;  

   Пакувальний лист гуманітарного вантажу        
від 15.03.2021 рятувального департаменту 
Естонії; 
   Дарчий лист від 15.03.2021 рятувального 
департаменту Естонії; 
   Довідка від 15.03.2021 рятувального 
департаменту Естонії про підтвердження, що 
надіслане спорядження до “Благодійного Фонду 

“Об’єднані заради миру” м. Дніпро Україна 
дезінфіковано засобам виробництва АТ Хемі-
Фарм; 
   План розподілу гуманітарної допомоги між 
набувачами від 24.03.2021 № 10 благодійної 
організації “Благодійний Фонд “Об’єднані заради 
миру”;   
   Лист від 23.03.2021 № 3/3 21 департаменту 

громадського порятунку і цивільного захисту 
Дніпровської міської ради; 
   Лист від 23.03.2021 № 11/9-15 департаменту 
громадського порятунку і цивільного захисту 
Дніпровської міської ради; 
   Лист від 24.03.2021 № 159 комунального 
закладу “Стародобровільський 
психоневрологічний інтернат” Дніпропетровської 

обласної ради 



геріатричний 
пансіонат” 

Дніпропетров-
ської обласної 
ради 
 

   Лист від 24.03.2021 № 61 комунального закладу 
“Могилівський геріатричний пансіонат”  

Дніпропетровської обласної ради 
   Лист від 30.03.2021 № 49 02-2439/4907 
Головного управління державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській 
області; 
 

 


