
X Звітний Додаток ГД
 - Звітний новий до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД
 - Уточнюючий Звіту про використання доходів (прибутків)

неприбуткової  організації

1 Звітний (податковий)  період Місяць1 X Рік
2021 року

2 Звітний (податковий)  період, що Місяць1  - Рік
уточнюється  - року

Код за ЄДРПОУ
13962367

Інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою

I. Залишок нерозподіленої гуманітарної допомоги на початок звітного (податкового) року 2

№

з/п
Найменування організації,

яка надала гуманітарну допомогу, країна

Дата, номер наказу про
визнання гуманітарної

допомоги, за яким
відбувся її розподіл

Найменування гуманітарної допомоги (транспортні
засоби, товари, кошти, виконані роботи, надані послуги

тощо)

Одиниця
виміру
(кг, шт.
тощо)

Кількість
(вага, об'єм,
обсяг тощо)

Вартість гуманітарної
допомоги (грн)

1 2 3 4 5 6 7
1  -  -  -  -  -  -

 -  -
Усього  -

ІІ. Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік



№ Найменування організації, яка Дата, номер наказу Найменування гуманітарної Одиниця Кількість Дані митної декларації, за якою було
з/п  надала гуманітарну допомогу,  про визнання  допомоги (транспортні виміру (вага, об'єм, Вартість гуманітарної допомоги здійснено ввезення товарів на митну

країна гуманітарної засоби, товари, кошти, (кг, шт. обсяг тощо) територію України4

допомоги, за яким виконані роботи, надані тощо) код сума у у грн за офіційним курсом дата номер код товару за
відбувся її розподіл послуги тощо)  валюти валюті3 Національного банку

України на дату отримання
УКТ ЗЕД5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП "Полтавська обласна клінічна

лікарня ім.Скліфосовського
Полтавської обласної ради"

14.07.2021 засоби індивідуального
захисту

шт 3 000,000  -  - 103 475,87  -  -  -

 - Лист МОЗ №26-
04/20570/2-21

Наказ
Мінсоцполітики
від 28.07.2021

№427

2 КП "Полтавська обласна дитяча
клінічна лікарня Полтавської
обласної ради"

13.08.2021 Vaccines(вакцина проти
гострої респіраторної
звороби COVID-
19,спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2)
AZD1222LQD 0.5 ML.VI
100.

дози 120,000  -  - 14 091,33  -  -  -

 - наказ МОЗ №458
3 КП "Полтавська обласна дитяча

клінічна лікарня Полтавської
обласної ради"

13.08.2021 Vaccines(вакцина проти
гострої респіраторної
звороби COVID-
19,спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2)
вакцина Vaxzevria

дози 1 000,000  -  - 100 473,96  -  -  -

 - наказ МОЗ №458
4 КП "Полтавська обласна дитяча

клінічна лікарня Полтавської
обласної ради"

12.08.2021 Vaccines(вакцина проти
гострої респіраторної
звороби COVID-
19,спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2)
AZD1222LQD 0.5 ML.VI
100.

дози 30,000  -  - 2 732,71  -  -  -

 - наказ МОЗ №456
5 КП "Полтавська обласна дитяча

клінічна лікарня Полтавської
обласної ради"

19.08.2021 Vaccines(вакцина проти
гострої респіраторної
звороби COVID-19)
Vaxzevria

дози 800,000  -  - 99 740,80  -  -  -

 - наказ МОЗ №468



6 КП "Полтавська обласна дитяча
клінічна лікарня Полтавської
обласної ради"

13.08.2021 Vaccines(вакцина проти
гострої респіраторної
звороби COVID-
19,спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2)
AZD1222LQD 0.5 ML.VI
100.

дози 50,000  -  - 5 871,39  -  -  -

 - наказ МОЗ №458
7 КП "Полтавська обласна дитяча

клінічна лікарня Полтавської
обласної ради"

12.08.2021 Vaccines(вакцина проти
гострої респіраторної
звороби COVID-
19,спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2)
вакцина Vaxzevria

дози 290,000  -  - 26 361,66  -  -  -

 - наказ МОЗ №456
8 КП "Полтавська обласна дитяча

клінічна лікарня Полтавської
обласної ради"

06.08.2021 Шприци інєкційні
стерильні,одноразові для
інєкцій з автоматичним
блокуванням повторного
використання,АD,0,5 ml
soloshol mini

шт 1 390,000  -  - 1 711,39  -  -  -

 - наказ МОЗ №444
9 КП "Полтавська обласна дитяча

клінічна лікарня Полтавської
обласної ради"

06.08.2021 Шприци інєкційні
стерильні,одноразові для
інєкцій з автоматичним
блокуванням повторного
використання,АD,0,5 ml
soloshol mini

шт 820,000  -  - 1 016,61  -  -  -

 - наказ МОЗ №444
10 КП "Полтавська обласна дитяча

клінічна лікарня Полтавської
обласної ради"

06.08.2021 Контейнер для збору
(утилізації) медичних
відходів(контейнер для
безпечної утилізації
використаних
шприців/голок/5л)

шт 16,000  -  - 196,91  -  -  -

 - наказ МОЗ №444
11 КП "Полтавська обласна дитяча

клінічна лікарня Полтавської
обласної ради"

21.10.2021 Influeza vaccines(вакцина
для профілактики грипу)
вакцина Джисі Флю

дози 20,000  -  - 2 297,74  -  -  -

 - наказ МОЗ №603
12 КП "Полтавська обласна дитяча

клінічна лікарня Полтавської
обласної ради"

30.11.2021 Vaccines(вакцина проти
гострої респіраторної
звороби COVID-
19,спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2)
вакцина Vaxzevria 5 мл в 10-
дозовому флаконі

дози 50,000  -  - 4 486,85  -  -  -

 - наказ МОЗ №675



13 КП "Полтавська обласна дитяча
клінічна лікарня Полтавської
обласної ради"

04.11.2021 Vaccines(вакцина проти
гострої респіраторної
звороби COVID-
19,спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2)
вакцина mRNA-1273 LDP, 1
мг/5 мл

дози 50,000  -  - 13 095,00  -  -  -

 - наказ МОЗ №630
Усього6 375 552 х х х

ІІІ. Розподілено гуманітарну допомогу за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік

№

з/п

Набувач7 Дата, номер наказу
про визнання

Найменування гуманітарної допомоги
 (транспортні засоби, товари, кошти, виконані

Одиниця
виміру

Кількість
(вага, об'єм,

Вартість
гуманітарної

Дата та номер
акта передачі

гуманітарної
допомоги, за яким

роботи, надані послуги) (кг, шт.
тощо)

обсяг тощо) допомоги (грн)  гуманітарної допомоги

код за ЄДРПОУ найменування відбувся її розподіл
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01204348 КП "Полтавська обласна дитяча

клінічна лікарня ПОР"
19.08.2021 Vaccines(вакцина проти гострої респіраторної

звороби COVID-19)  Vaxzevria
дози 700,000 87 273,20  -

моз№468  -
2 01204348 КП "Полтавська обласна дитяча

клінічна лікарня ПОР"
12.08.2021 Vaccines(вакцина проти гострої респіраторної

звороби COVID-19)  Vaxzevria
дози 240,000 21 816,55  -

моз№456  -
3 01204348 КП "Полтавська обласна дитяча

клінічна лікарня ПОР"
13.08.2021 Vaccines(вакцина проти гострої респіраторної

звороби COVID-19,спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2) AZD1222LQD 0.5 ML.VI 100

дози 60,000 7 045,67  -

моз№458  -
4 01204348 КП "Полтавська обласна дитяча

клінічна лікарня ПОР"
13.08.2021 Vaccines(вакцина проти гострої респіраторної

звороби COVID-19,спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2) AZD1222LQD 0.5 ML.VI 100

дози 50,000 5 871,39  -

моз№458  -
5 37953735 КНП Лохвицький ЦПМСД 13.08.2021 Vaccines(вакцина проти гострої респіраторної

звороби COVID-19,спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2) вакцина Vaxzevria

дози 350,000 35 165,89  -

моз№458  -
6 38319453 КНП Гадяцький ЦПМСД 13.08.2021 Vaccines(вакцина проти гострої респіраторної

звороби COVID-19,спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2) вакцина Vaxzevria

дози 400,000 40 189,58  -

моз№458  -
7 38319453 КНП Гадяцький ЦПМСД 06.08.2021 Шприци інєкційні стерильні,одноразові для

інєкцій з автоматичним блокуванням повторного
використання,АD,0,5 ml soloshol mini

шт 400,000 492,48  -

моз№444  -
8  - 310 13.08.2020 Vaccines(вакцина проти гострої респіраторної

звороби COVID-19,спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2) вакцина Vaxzevria

дози 310,000 32 164,15  -

наказ МОЗ №458  -



9  - 80 12.08.2021 Vaccines(вакцина проти гострої респіраторної
звороби COVID-19,спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2) AZD1222LQD 0.5 ML.VI 100.

дози 80,000 7 277,82  -

наказ МОЗ №456  -
10  - 100 19.08.2021 Vaccines(вакцина проти гострої респіраторної

звороби COVID-19,спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2) вакцина Vaxzevria

дози 100,000 12 467,60  -

моз№468  -
11  -  - 06.08.2021 Контейнер для збору (утилізації) медичних

відходів(контейнер для безпечної утилізації
використаних шприців/голок/5л)

шт 6,000 73,84  -

моз№444  -
12  - 990 06.08.2021 Шприци інєкційні стерильні,одноразові для

інєкцій з автоматичним блокуванням повторного
використання,АD,0,5 ml soloshol mini

шт 990,000 1 218,91  -

моз№444  -
13  - 10 30.11.2021 Vaccines(вакцина проти гострої респіраторної

звороби COVID-19,спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2) вакцина Vaxzevria

дози 10,000 897,37  -

моз.№675  -
14  - 10 21.10.2021 Influeza vaccines(вакцина для профілактики

грипу) вакцина Джисі Флю
дози 10,000 1 148,87  -

моз№603  -
Усього8 253 103 х

ІV. Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням, за звітний (податковий) рік

№ Найменування організації, Дата, номер наказу Найменування гуманітарної допомоги (транспортні Одиниця Кількість Вартість гуманітарної
з/п яка надала гуманітарну допомогу, країна про визнання

гуманітарної допомоги,
за яким відбувся її

розподіл

засоби, товари, кошти, виконані роботи, надані послуги) виміру
(кг, шт.
тощо)

(вага, об'єм,
обсяг тощо)

допомоги (грн)

1 2 3 4 5 6 7
1  -  -  -  -  -  -

 -  -
Усього9  -



V. Залишок нерозподіленої гуманітарної допомоги на кінець звітного (податкового) року 10

№

з/п
Найменування організації,

яка надала гуманітарну допомогу, країна

Дата, номер наказу про
визнання гуманітарної

допомоги, за яким
відбувся її розподіл

Найменування гуманітарної допомоги (транспортні засоби,
товари, кошти, виконані роботи, надані послуги)

Одиниця
виміру
(кг, шт.
тощо)

Кількість
(вага, об'єм,
обсяг тощо)

Вартість гуманітарної
допомоги (грн)

1 2 3 4 5 6 7
1 КП "Полтавська обласна клінічна лікарня ім.Скліфосовського

Полтавської обласної ради"
14.07.2021 засоби індивідуального захисту шт 3 000,000 103 475,87

 - Лист МОЗ №26-
04/20570/2-21 Наказ
Мінсоцполітики від

28.07.2021 №427

2 КП "Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської
обласної ради"

21.10.2021 Influeza vaccines(вакцина для профілактики грипу) вакцина
Джисі Флю

дози 10,000 1 148,87

 - наказ МОЗ №603
3 КП "Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської

обласної ради"
04.11.2021 Vaccines(вакцина проти гострої респіраторної звороби

COVID-19,спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)
вакцина mRNA-1273 LDP, 1 мг/5 мл

дози 50,000 13 095,00

 - наказ МОЗ №630
4 КП "Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської

обласної ради"
06.08.2021 Контейнер для збору (утилізації) медичних

відходів(контейнер для безпечної утилізації використаних
шприців/голок/5л)

шт 10,000 123,07

 - наказ МОЗ №444
5 КП "Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської

обласної ради"
06.08.2021 Шприци інєкційні стерильні,одноразові для інєкцій з

автоматичним блокуванням повторного
використання,АD,0,5 ml soloshol mini

шт 820,000 1 016,61

 - наказ МОЗ №444
6 КП "Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської

обласної ради"
30.11.2021 Vaccines(вакцина проти гострої респіраторної звороби

COVID-19,спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)
вакцина Vaxzevria 5 мл в 10-дозовому флаконі

дози 40,000 3 589,48

 - наказ МОЗ №675
Усього 122 449



1 Зазначається номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4 статті 133 розділу ІІІ Податкового кодексу України та нараховане податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової
організації складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

2 Значення показників розділу І за звітний (податковий) період відповідає показникам розділу V Додатка ГД до рядків 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній звітний (податковий) період.
3 Якщо операція з отримання гуманітарної допомоги не є зовнішньоторговельною, значення графи 8 розділу II відображається в національній валюті та дорівнює графі 9 розділу II.
4 Заповнюється при ввезенні товарів на митну територію України.
5 Зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).
6 Сумарне значення показників графи 9 розділу II переноситься у рядок 1.6.2 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.
7 У разі якщо набувачами гуманітарної допомоги є фізичні особи, у графі 3 розділу III зазначається загальна кількість фізичних осіб – набувачів, які отримали гуманітарну допомогу в звітному (податковому) періоді; графа 2 розділу III не заповнюється.
8 Сумарне значення показників графи 8 розділу III переноситься у рядок 2.4.2 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації.
9 Сумарне значення показників графи 7 розділу IV переноситься у рядок 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації.
10 Значення показників розділу 5 мають дорівнювати позитивному значенню відповідних граф цього розділу, розрахованих за формулою (розділ I+ розділ II) – (розділ III + розділ IV).

Керівник (уповноважена особа) БОНДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(підпис)  (ініціали, прізвище)

 М. П.
(за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку) Гришко Ірина Миколаївна

(підпис)  (ініціали, прізвище)


