
Додаток  
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
від 25.05.2021 № 518/2021-р

 
 

ПЕРЕЛІК 
вантажів вагою до 3 тонн, визнаних гуманітарною допомогою 

 
№ 
з/п Країна Донор Отримувач Адреса ЄДРПОУ № в 

ЄР Вантаж Вага 
(кг) Супровідні документи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Голландія Stichting 

сaritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний 
благодійний 
фонд “Карітас - 
Чемерівці” 

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

35800339 ЄР440 Одяг б/в, ліжка з матраца-
ми, намет, підгузки, кухон-
ний посуд, іграшки, 
постільна білизна, сушка, 
сумки, матеріали для 
лікарні, газова духовка 

2970 заява про визнання вантажу гумані-
тарною допомогою;  
дарчий документ №1 від 14.01.2021р.; 
план розподілу гуманітарної допо-
моги; 
листи-звернення набувачів; 
міжнародна товарно-транспортна нак-
ладна (CMR); 
довідка про проведення санітарної 
обробки (дезінфекції), стану та якості 
речей. 

2 Голландія Stichting 
сaritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний 
благодійний 
фонд “Карітас - 
Чемерівці” 

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

35800339 ЄР440 Дитячі сидіння, інстру-
менти, штори та килими, 
продукти харчування, 
шарфи, пральні машинки, 
меблі (столи, шафи, 
стільці), ходунки роля-
тори, телевізори, іграшки 
(ляльки з ліжечками), 
дитячі коляски, радіо, 
електротехніка 

2960 заява про визнання вантажу гумані-
тарною допомогою;  
дарчий документ №2 від 14.01.2021р.; 
план розподілу гуманітарної допо-
моги; 
листи-звернення набувачів; 
міжнародна товарно-транспортна нак-
ладна (CMR); 
довідка про проведення санітарної 
обробки (дезінфекції), стану та якості 
речей.



2 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Голландія Stichting 

сaritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний 
благодійний 
фонд “Карітас - 
Чемерівці” 

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

35800339 ЄР440 Канцелярські товари, са-
дові інструменти, ліжка, 
лікарняні ліжка (програма 
боротьби з короновіру-
сом), взуття, спортивний 
одяг, ковдри, освітлю-
вальна техніка (лампи), 
занавіски, дитячий ма-
неж, рушники 

2975 заява про визнання вантажу гума-
нітарною допомогою;  
дарчий документ № 3 від 14.01.2021р.; 
план розподілу гуманітарної допо-
моги; 
листи-звернення набувачів; 
міжнародна товарно-транспортна нак-
ладна (CMR); 
довідка про проведення санітарної 
обробки (дезінфекції), стану та якості 
речей. 

4 Голландія Stichting 
сaritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний 
благодійний 
фонд “Карітас - 
Чемерівці” 

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

35800339 ЄР440 Велосипеди, шкільні столи 
і стільці, тостери, різдвяні 
іграшки, швейні машинки, 
фарба, харчовий продукт 
(масло/маргарин) 

2820 заява про визнання вантажу гума-
нітарною допомогою;  
дарчий документ №4 від 14.01.2021р.; 
план розподілу гуманітарної допо-
моги; 
листи-звернення набувачів; 
міжнародна товарно-транспортна нак-
ладна (CMR); 
довідка про проведення санітарної 
обробки (дезінфекції), стану та якості 
речей.

5 Голландія Stichting 
сaritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний 
благодійний 
фонд “Карітас - 
Чемерівці” 

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

35800339 ЄР440 Одяг б/в, ліжка з матраца-
ми, підгузки, садова подуш-
ка, речі для інвалідів, 
іграшки, постільна білиз-
на, матраци, сумки, ма-
теріали для лікарні 

2771 заява про визнання вантажу гума-
нітарною допомогою;  
дарчий документ №1 від 09.02.2021р.; 
план розподілу гуманітарної допо-
моги; 
листи-звернення набувачів; 
міжнародна товарно-транспортна 
накладна (CMR); 
довідка про проведення санітарної 
обробки (дезінфекції), стану та якості 
речей. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 Голландія Stichting 

сaritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний 
благодійний 
фонд “Карітас - 
Чемерівці” 

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

35800339 ЄР440 Дитяче сидіння, інстру-
менти, штори і килими, 
продукти харчування, 
шарфи, мікрохвильові пе-
чі, меблі (столи, шафи, 
стільці), ходунки рола-
тори, телевізор, дитяча 
коляска, радіо, електро-
техніка 

2594 заява про визнання вантажу гум-
анітарною допомогою;  
дарчий документ № 2 від 09.02.2021р.; 
план розподілу гуманітарної допо-
моги; 
листи-звернення набувачів; 
міжнародна товарно-транспортна нак-
ладна (CMR); 
довідка про проведення санітарної 
обробки (дезінфекції), стану та якості 
речей. 

7 Голландія Stichting 
сaritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний 
благодійний 
фонд “Карітас - 
Чемерівці” 

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

35800339 ЄР440 Драбини, садові інструмен-
ти, матеріали для новона-
роджених (підгузки), лі-
карняні ліжка (програма 
боротьби з короновіру-
сом), взуття, умивальники 
та унітази, спортивний 
одяг, ковдри, освітлю-
вальні прилади, занавіски 

1841 заява про визнання вантажу гумані-
тарною допомогою;  
дарчий документ № 3 від 09.02.2021р.; 
план розподілу гуманітарної допо-
моги; 
листи-звернення набувачів; 
міжнародна товарно-транспортна 
накладна (CMR); 
довідка про проведення санітарної 
обробки (дезінфекції), стану та якості 
речей.

8 Голландія Stichting 
сaritas 
Ukraine-
Holland 

Чемеровецький 
районний 
благодійний 
фонд “Карітас - 
Чемерівці” 

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

35800339 ЄР440 Велосипеди, шкільні столи/ 
стільці, кухонний посуд, 
рушники, канцелярське 
приладдя, дерев’яна церква 
(макет), шампунь і мило, 
речі для офісу “Карітас” 
(безрукавки), різдвяні іграш-
ки, швейні машини, шо-
лом пожежника, будівельні 
матеріали (вагонка)  

2964 заява про визнання вантажу гума-
нітарною допомогою;  
дарчий документ № 4 від 09.02.2021р.; 
план розподілу гуманітарної допомоги; 
листи-звернення набувачів; 
міжнародна товарно-транспортна нак-
ладна (CMR); 
довідка про проведення санітарної 
обробки (дезінфекції), стану та якості 
речей. 

 
 

Керівник апарату  



4 
 

адміністрації                                                                                                                   Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


