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

26.06.2019Останнє оновлення звіту: 

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)

Ідентифікацій
ний код 
країни 

ФАКУЛЬТАТИ
ВНО

(Ст. 14.3)

Пожертви і 
гранти, що 

здійснюютьс
я на користь 

ООЗ 

(Пп. 14.3.3)

Спонсорські 
угоди з ООЗ 
або третіми 

особами, 
залученими 

ООЗ для 
проведення 

Заходу

Реєстраційні 
внески

Проїзд та 
проживання

Повне ім'я

(Пп. 14.1.1)

Покриття витрат, пов’язаних із проведенням 
Заходів

(Пп. 14.3.3)

Платежі за 
надання 
послуг і 

консультуван
ня

Платежі за надання послуг і 
консультування

(Пп. 14.3.2 і 14.3.3)

ЗАГАЛЬНА 
СУМА 

(факультативно)

Витрати, 
повязані з 

договорами 
надання 

послуг та 
консультуван

ня, в тому 
числі витрати 

на проїзд і 
проживання, 
що узгоджені 

в договорі

2018

ДОДАТОК 3 - ШАБЛОН

Звітний рік: 

Усі суми звіту відображені у локальній валюті: грн UAH



ІНШЕ, НЕ ВКАЗАНЕ ВИЩЕ - якщо інформація не може бути розкрита на індивідульній основі через причини правового характеру
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Загальна сума, що відноситься до передачі цінностей наданих на користь таких 
отримувачів (ПОЗ) - Пп.14.3.4 - - 0 0 0 0 0

Кількість отримувачів, інформація про яких розкривається на загальній основі - 
Пп.14.3.4 - - 0 0 0 0

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

26.06.2019Останнє оновлення звіту: 

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)

Ідентифікацій
ний код 
країни 

ФАКУЛЬТАТИ
ВНО

(Ст. 14.3)

Пожертви і 
гранти, що 

здійснюютьс
я на користь 

ООЗ 

(Пп. 14.3.3)

Спонсорські 
угоди з ООЗ 
або третіми 

особами, 
залученими 

ООЗ для 
проведення 

Заходу

Реєстраційні 
внески

Проїзд та 
проживання

Повне ім'я

(Пп. 14.1.1)

Покриття витрат, пов’язаних із проведенням 
Заходів

(Пп. 14.3.3)

Платежі за 
надання 
послуг і 

консультуван
ня

Платежі за надання послуг і 
консультування

(Пп. 14.3.2 і 14.3.3)

ЗАГАЛЬНА 
СУМА 

(факультативно)

Витрати, 
повязані з 

договорами 
надання 

послуг та 
консультуван

ня, в тому 
числі витрати 

на проїзд і 
проживання, 
що узгоджені 

в договорі

2018

ДОДАТОК 3 - ШАБЛОН

Звітний рік: 

Усі суми звіту відображені у локальній валюті: грн UAH



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)

26.06.2019Останнє оновлення звіту: 

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)

Ідентифікацій
ний код 
країни 

ФАКУЛЬТАТИ
ВНО

(Ст. 14.3)

Пожертви і 
гранти, що 

здійснюютьс
я на користь 

ООЗ 

(Пп. 14.3.3)

Спонсорські 
угоди з ООЗ 
або третіми 

особами, 
залученими 

ООЗ для 
проведення 

Заходу

Реєстраційні 
внески

Проїзд та 
проживання

Повне ім'я

(Пп. 14.1.1)

Покриття витрат, пов’язаних із проведенням 
Заходів

(Пп. 14.3.3)

Платежі за 
надання 
послуг і 

консультуван
ня

Платежі за надання послуг і 
консультування

(Пп. 14.3.2 і 14.3.3)

ЗАГАЛЬНА 
СУМА 

(факультативно)

Витрати, 
повязані з 

договорами 
надання 

послуг та 
консультуван

ня, в тому 
числі витрати 

на проїзд і 
проживання, 
що узгоджені 

в договорі

2018

ДОДАТОК 3 - ШАБЛОН

Звітний рік: 

Усі суми звіту відображені у локальній валюті: грн UAH



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

О
рг

ан
із

ац
ії 

сф
ер

и 
ох

ор
он

и 
зд

ор
ов

'я
 

(О
О

З)

Загальна сума, що відноситься до передачі цінностей наданих на користь таких 
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Переказ цінностей у зв'язку з проведенням досліджень і розробок, як це визначено у Пункті 14.3.6 43 969 865
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