
Додаток 2 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
від 28.12.2019 № 919/2019-р 

 
 

ПЕРЕЛІК 
вантажів вагою до 3 тонн, визнаних гуманітарною допомогою 

 
 

№ 
з/п Країна Донор Отримувач Адреса ЄДРПОУ № в ЄР Вантаж Вага (кг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Голландія Stichting 

сaritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний благодій-
ний фонд “Карітас - 
Чемерівці” 

31600, Хмельниць-
ка обл., смт Чемерівці, 
вул. Пушкіна, 8 

35800339 ЄР440 Сумки, різдвяні прикраси, ходунки-ролатори, 
пластирі, матеріали для лікарні (стаканчики 
для ліків), пральна машинка, стільці та столи 
для школи, стіл і стільці, штори, килим, 
ліжка 

1859 

2 Голландія Stichting 
сaritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний благодій-
ний фонд “Карітас - 
Чемерівці” 

31600, Хмельниць-
ка обл., смт Чемерівці, 
вул. Пушкіна, 8 

35800339 ЄР440 Подарунки до дня Св.Миколая (канцелярське 
приладдя для школярів), матраци, лампи, 
постільна білизна, одяг та взуття, меблі для 
лікарні (тумбочки), іграшки, підгузки, кухон-
не приладдя 

2576 

3 Голландія Stichting 
сaritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний благодій-
ний фонд “Карітас - 
Чемерівці” 

31600, Хмельниць-
ка обл., смт Чемерівці, 
вул. Пушкіна, 8 

35800339 ЄР440 Матеріали для лікарні (система для перели-
вання крові), машина для чищення підлоги, 
велосипеди, телевізори, шоколадні букви, га-
зова плита, столи та стільці для школи 

2580 

4 Голландія Stichting 
сaritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний благодій-
ний фонд “Карітас - 
Чемерівці” 

31600, Хмельниць-
ка обл., смт Чемерівці, 
вул. Пушкіна, 8 

35800339 ЄР440 Одяг та взуття, матраци та ліжка, шкільні 
дошки, підгузки, кухонне приладдя, іграшки, 
постільна білизна, штори, килим, сумки, меб-
лі для лікарні (тумбочки), електроапарати 
(мікрохвильова піч, пилосос). 

2780 
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5 Голландія Stichting 

сaritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний благодій-
ний фонд “Карітас - 
Чемерівці” 

31600, Хмельниць-
ка обл., смт Чемерівці, 
вул. Пушкіна, 8 

35800339 ЄР440 Одяг, іграшки, постільна білизна, підгузки, 
диван, кухонне приладдя, машина для чищен-
ня підлоги, ролатор, шампунь, матеріали для 
лікарні, меблі для лікарні (тумбочки), дитя-
чий стільчик, взуття, ковдри, спортивний ін-
вентар (ковзани, роликові ковзани), різдвяні 
прикраси, штори, лампа, килим, пазли, сум-
ки, меблі (шафа, стіл, стільці), інструменти 
(гайкові ключі), швейна машинка, ліжко, ди-
тяча коляска 

2896 

6 Польща Feniks 
Sp. z o.o. 

Благодійна організа-
ція “Благодійний 
фонд “Пакс ет Бонум” 

31000, Хмельницька 
обл., м. Красилів, 
вул. Кондріна, 13 

42035177 ЄР1360 Ковдри, рушники 234 

 
 
   Керівник апарату  
   адміністрації              Оксана САМОЛЮК 


