
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 22.01.2021 № 159/2021-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 

caritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний благодій-
ний фонд “Карітас-
Чемерівці” 

вул. Пушкіна, 8, 
смт Чемерівці, 
Хмельницька обл., 
31600 

35800339 ЄР440 матеріали для новона-
роджених (памперси, 
пеленки), канцелярія, 
садові інструменти, 
лампи, ліжка, взуття, 
одяг, ковдри 

1620 заява про визнання 
вантажу гуманітар-
ною допомогою; 
дарчий документ № 3 
від 18.11.2020 р.; 
план розподілу гума-
нітарної допомоги; 
листи-звернення 
набувачів; 
міжнародна товарно-
транспортна накладна 
(CMR);  
довідка про прове-
дення санітарної об-
робки (дезінфекції), 
стану та якості речей 



 
2

 

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

caritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний благодій-
ний фонд “Карітас-
Чемерівці” 

вул. Пушкіна, 8, 
смт Чемерівці, 
Хмельницька обл., 
31600 

35800339 ЄР440 матеріали для інвалідів, 
інвалідні візки, велоси-
педи, пральна машинка, 
шкільні столи та стіль-
ці, костюми пожежни-
ка, подарунки на день 
Св. Миколая (іграшки), 
речі для офісу Карітас 
(жилетки), дитячі ліжка, 
різдвяні іграшки, швейні 
машинки 

2850 заява про визнання 
вантажу гуманітар-
ною допомогою; 
дарчий документ № 4 
від 18.11.2020 р.; 
план розподілу гума-
нітарної допомоги; 
листи-звернення на-
бувачів;  
міжнародна товарно-
транспортна накладна 
(CMR);  
довідка про прове-
дення санітарної об-
робки (дезінфекції), 
стану та якості речей 

3 Голландія Stichting 
caritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний благодій-
ний фонд “Карітас-
Чемерівці” 

вул. Пушкіна, 8, 
смт Чемерівці, 
Хмельницька обл., 
31600 

35800339 ЄР440 дитячі сидіння, інстру-
менти, штори, килим, 
мікрохвильова піч, 
продукти харчування 
(мука для пончиків), 
шарфи, шоколадні бук-
ви, меблі (столи, шафи, 
стільці), ходунок-рола-
тор, телевізор, іграшки, 
спортивний тренажер, 
дитячі коляски 

2960 заява про визнання 
вантажу гуманітар-
ною допомогою; 
дарчий документ № 2 
від 18.11.2020 р.; 
план розподілу гума-
нітарної допомоги; 
листи-звернення на-
бувачів;  
міжнародна товарно-
транспортна накладна 
(CMR);  
довідка про прове-
дення санітарної об-
робки (дезінфекції), 
стану та якості речей 



 
3

 

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

caritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний благодій-
ний фонд “Карітас-
Чемерівці” 

вул. Пушкіна, 8, 
смт Чемерівці, 
Хмельницька обл., 
31600 

35800339 ЄР440 одяг, матраци і ліжка, 
палатки, духовка, під-
гузки, кухонний посуд, 
іграшки, постільна бі-
лизна, сушка, сумки, 
матеріали для лікарні, 
електроприлади, газова 
духовка 

2973 заява про визнання 
вантажу гуманітар-
ною допомогою; 
дарчий документ № 1 
від 18.11.2020 р.; 
план розподілу гума-
нітарної допомоги; 
листи-звернення 
набувачів; 
міжнародна товарно-
транспортна накладна 
(CMR);  
довідка про прове-
дення санітарної об-
робки (дезінфекції), 
стану та якості речей 

 
 
   Керівник апарату  
   адміністрації         Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


