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1. вступнА чАстинА

Заявнuк:

Громадська    органiзацiя     «Всеукра.і.нська     асоцiацiя     донорства    крові    та

трансфузiйно.і. допомоги», 61052, м. Харкiв, вул. Велика Панасiвська 67, корп. лiт М1
тел. 337-85-01, е-mаil:Ь1ооdukгаiпе mаil.соm

Завдання..

Експертне   дослiдження   щодо   правомiрностi   господарсько.і.   дiяльностi   та
правового   статусу   ТОВ   «Сумський   обласний   центр   служби   кровi»,   наявностi
правових ризикiв в дiяльностi зазначеного закладу та надання вiдповiдного висновку.

документu, наданi для експертного дослiдження:

Копiя  лiцензi.і.  на  здiйснення  медично.і.  практики  ТОВ  «Сумський  обласний  центр
служби кровi» АГ602667 вiд 28.04.2011 р.



НОрматuвно-правовi актu, якi застосовуються в експертному дослiдженнi:

1.  Конституцiя Укра.і.ни] ;
2.  Основи законодавства Укра.і.ни про охорону здоров'я2;
3.  Постанова  КМУ  «Про  затвердження  ПОложення  про  Мiнiстерство  охорони

здоров'я» вiд 25.03.2015 р. № 2673;
4.  Закон Укра.і.ни «Про центральнi органи виконавчо.і. влади»4;
5.  Закон Укра.і.ни «Про мiсцевi державнi адмiнiстрацi.і.»5;
6.  Закон Укра.і.ни «Про мiсцеве самоврядування в Укра.і.нi»6;
7.  Закон Укра.і.ни «Про запобiгання та протидiю легалiзацi.і. (вiдмиванню) доходiв,

одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню
розповсюдження збро.і. масового знищення»7;

8.  Кримiнальний кодекс Укра.і.ни8;
9.  Наказ  МОЗ  Укра.і.ни  вiд  28.10.2002  р.  №  385  «Про  затвердження  перелiкiв

закладiв    охорони   здоров'я,    лiкарських,    провiзорських   посад,     посад
молодших спецiалiстiв з фармацевтичною освiтою,  посад професiоналiв у
галузi  охорони здоров'я  та  посад фахiвцiв  у галузi  охорони здоров'я з у
закладах охорони здоров'я»9;

10.Наказ МОЗ Укра.і.ни вiд  14.12.2010 р. №  1112  «Про затвердження Положення
для  установи  переливання  кровi  (щодо  органiзацi.і.  управлiння  системою
якостi i безпеки донорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв)»]°.

НОіуковi прщi та довiдкова лiтература, якi використовуються в експертному
дослiдженнi..

1. Гуторова Н.О., Пашков В.М.  Проблеми правового регулювання донорства
кровi та .і-і. компонентiв. Л4еЭ%tf#е 7tрсy6ю.  2019.1(23). С. 45-56.

2. Гуторова Н.О.  Кримiнально-праЁова охорона державних  фiнансiв Укра.і.ни:
монокрафiя. Харкiв: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. 384 с.

3. Берн  1.,  Езер  Т.,  Коен  дж.,  Оверал  дж.,  Сенюта  1.  Права людини  у  сферi
охорони здоров'я: практичний посiбник / за наук. ред.1. Сенюти. Львiв: Вид-во ЛОБФ
«Медицина i право». 2012. 552 с.

4. Пашков  В.М.  Господарсько-правовий  статус  закладiв  охорони  здоров'я.
Щотижневик АПТЕКА . 2ОО9 . №_З і(Гі О2,) . С . і2
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5. Пашков В.М. державний сектор медичних послуг та забезпечення медичною
цопомогою. Пiдприсмництво, господарство i право. 2ОО6. Ng_ 12. С.14 -17

6.  Vitaliy   М.    РаShkоV,1гупа   А.    GоlоVапоVа,    Реtго   Р.   Nоhа.   Ргiпсiр1е   of
sегViсеаЬilitу and gгаtuitоuSпеSS  in tгапsрlапtаtiоп.  И717.с7с7o77€оs'с7. Lеkсzгsд7.е.  2016.  Т.  LХIХ.

Nг 3  (сz.11). Р.  565-568.

7. Vitaliy  М.  РаShkоV.  Immuпоргорhуlахis  in  Неа1thсаге:  Human  Rights  Сопtехt.
Sосгс7fеs.  2018. Nг.2 (11). Р. 9~18.

8. Пашков В.М. Проблеми донорства кровi та .і-і. компонентiв, або Iндетермiнiзм
нацiонально.і. служби кровi. Щоиzюю7+е6z4к ЛЛГЕК4.  2018. № 50 (1171). С.  10-11.

11. досл1дницькА чАстинА

Фактuчнi обставuнu..

Заявник  наголошус,  що  ТОВ  «Сумський  обласний  центр  служби  кровi»
3дiйснюс свою дiяльнiсть, зокрема щодо взяття кровi та .і-і. компонентiв поза межами
3аконодавства i просить в,iдповiсти на такi запитання :

1)  Чи  може  ТОВ   «Сумський  обласний  центр   служби  кровi»  здiйснювати
дiяльнiсть щодо взяпя та реалiзацi.і. донорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв?

2)  Чи надас лiцензiя, що видана МОЗ Укра.і.ни ТОВ «Сумський обласний центр
служби   кровi»,    право   здiйснювати   дiяльнiсть   iз   взяття   та   реалiзацi.і.
донорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв?

3)  Чи с правомiрним оприлюднення на сайтi МОЗ Укра.і.ни iнформацi.і. щодо
включення   в  Перелiк  медичних  закладiв,   де  можна  здати  кров,   ТОВ
«Сумський  обласний  центр  служби  кровi»?  Якщо  оприлюднення  тако.і.
iнформацi.і. с неправомiрним, то якi' заходи щодо винних осiб можуть бути
застосованi?

4)  Якщо  суб'€кт  господарювання  здiйсню€  незаконну  дiяльнiсть  iз  взяття  та
реалiзацi.і. донорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв, то чи може бути заподiяна в
такий спосiб матерiальна шкода державi, фiзичним або юридичним особам?

Обгрунтування вuсновкiв
Аналiз   документiв   та   iнформацi.і.,   наданих   Заявником,   свiдчить   та

]оводить такi Обставини:

Питання правового регулювання донорства кровi та .і-і. компонентiв належать до
вельми актуальних питань, що розробляються дослiдниками в рамках проблематики
прав  людини   у   сферi   охорони   здоров'я,   бiоетики   та   бiомедицини,   правового
регулювання та охорони медично.і. дiяльностi тощо.  При пiдготовцi цього науково-
правового   висновку   врахований   багаторiчний   досвiд   наукових   дослiджень,   якi



проводились, у тому числi, його авторами та результати яких опублiкованi у наукових
статгях, монографiях, повiдомленнях тощо.

Беручи до уваги мiжнародно-правовi зобов'язання Укра.і.ни щодо iмплементацi.і.
тютіожень Угоди про  асоцiацiю мiж Украtною, з о]щiёi сторо"э та Свропейським
Союзом,  Свропейськ:uм  спiвтовариством  з  атомно.{  енергi.{  i  .tхнiми  державами-
чле#сUи24,   З   другО.1.   СтОронИ,   при   прОведеннi   дОслiдження,   окрiм   нацiонального
3аконодавства, необхiдно враховувати :

-  директиву  №  2002/98/€С  €вропейського  Парламенту  та  Ради  вiд  27  сiчня
2003  р.,  що  встановлюс  стандарти  якостi  та  безпеки  забору,  тестування,  обробки,
зберiгання та розповсюдження кровi людини та .і-і. компонентiв, а також вносить змiни
]о директиви № 2001/83/СС;

-  директиву  Комiсi.і.  №  2004/33/€С  вiд  22  березня  2004  р.  про  виконання

]нрективи  №  2002/98/(СС)  Свропейського  Парламенту  та  Ради  стосовно  певних
технiчних вимог до кровi та .і-і. компонентiв;

-  директиву  Комiсi.і.  №  2005/62/€С  вiд  30  вересня  2005  р.,  що  впроваджу€

JIIрективу № 2002/98/СС Свропейського Парламенту та Ради стосовно стандартiв та
специфiкацiй  Спiвтовариства  щодо  системи  якостi  для  установ,  що  працюють  з
г`ров'ю;

-директиву  Комiсi.і.  №  2005/61/СС  вiд30  вересня  2005  р.,  що  впроваджуе

Jнрективу   №   2002/98/СС   Свропейського  Парламенту   та   Ради   стосовно   вимог
зiJстеження та повiдомлення про серйознi побiчнi реакцi.і. та подi.і..

Аналiз нормативно-правових актiв Укра.і.ни дозволяс встановити таке.

Зт.ід:по $і ст. 46 Основ законодавства Укра.{ни про охорону здоров 'я:
-     здавання   кровi,   .і-і.   компонентiв   для   подальшого   використання   .і.х   для

лiкування,     виготовлення     вiдповiдних     лiкарських     препаратiв     або
використання    в    наукових    дослiдженнях    здiйснюсться    повнолiтнiми
дi€здатними фiзичними особами добровiльно.  Заборонясться насильчицьке
або шляхом обману вилучення кровi у фiзично.і. особи з метою використання
•і-і. як донора;

-    донорство кровi,.і-і. компонентiв здiйснюсться вiдповiдно до закону;
-    донорам надаються пiльги, передбаченi законодавством Укра.і.ни.

до  спецiаJIьного  законодавчого  акта,  що  регламентус  дiяльнiсть  в  цiй
с+р.і, нiілежшть Зат€Он УкрЖ" «Про донорство кровi та .Пi компонентiв».

1. Чи  може  ТОВ  «Сумський  обласний  центр  служби  кровi» здiйснювати
hіьнiсть щодо взяття  та реалiзацi.і. донорсько.1. кровi та .і-і. компоIIентiв?



Перелiк  суб'€ктiв,  що  здiйснюють  взяпя,  переробку,  зберiгання,  реалiзацiю
]онорсько.і. кровi, .і-і. компонентiв та препаратiв,  установлений  в  ст.  15  Закону  «Про
]онорство кровi та .і-і. компонентiв», а саме:

«Стат1`я   15.   Установи,   заклади   та   iншi   суб'€кти,   що   здiйснюють   взяття,
переробку, зберiгання, реалiзацiю донорсько.і. кровi, .і-і. компонентiв та препаратiв.

Взяття, переробку i зберiгання донорсько.і. кровi та   .і-і. компонентiв, реалiзацiю
•і.х та виготовлених з  них  препаратiв  здiйснюють  спецiалiзованi  установи  i  заклади

переливання кровi та вiдповiднi пiдроздiли закладiв  охорони здоров'я, що належать
]о   сфери   управлiння   центрального   органу   виконавчо.і.   влади,   що   забезпечу€
формування державно.і. полiтики у сферi охорони здоров'я, iнших державних органiв
та органу виконавчо.і. влади Автономно.і. Республiки Крим у сферi охорони здоров'я,
Lб.часних, Ки.і.всько.і., Севастопольсько.і. мiських державних адмiнiстрацiй.

Переробку   i   зберiгання   донорсько.і.   кровi   та   .і-і.   компонентiв,   реалiзацiю
внготовлених з них препаратiв можуть також здiйснювати суб'€кти пiдпри€мницько.і.
]iя.іьностi.

ВЗЯПЯ, ПеРерОбКа, Зберiгання доноРСЬКО.1. КРОвi та   .1-1. компонентiв, реалiЗаЦiя .1.Х
та  виготовлених з  них  препаратiв  закладами  охорони  здоров'я  та .і.х  пiдроздiлами,
i`азначеними у частинi першiй цi€.і. статтi, а також переробка i зберiгання донорсько.і.
г`?овi   та  .і-і.  компонентi'в,   реалiзацiя   виготовлених   з   них   препаратiв   суб'сктами,
L3Lзначеними у частинi другiй цi€.і. статтi, дозволя€ться лише за наявностi вiдповiдно.і.
.-.шензi.і.,  видано.і.  центральним  органом  виконавчо.і.  влади,   що  реалiзу€  державну
=.`.іiтику у сферi охорони здоров'я».

Системний аналiз положень,  передбачених частинами  1,  2 та 3  ст.  15  Закону
і+Про донорство кровi та .і-і. компонентiв», свiдчить про таке:

1)  взят1`я, переробка, зберiгання донорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв, реалiзацiя
•і.х та виготовлених з  них препаратiв може здiйснюватися лише суб'€ктами,

якi  мають  вiдповiдну  лiцензiю,  видану  центральним  органом  виконавчо.і.
влади, що реалiзус державну полiтику у сферi охорони здоров'я;

2)  переробку   i   зберiгання  донорсько.і.  кровi   та  .і-і.  компонентiв,  реалiзацiю
виготовлених    з    них    препаратiв    можуть    здiйснювати    як    суб'€кти
пiдприсмницько.і.   дiяльностi,   так   i   спецiалiзованi   установи   i   заклади
переливання кровi та вiдповiднi пiдроздiли закладiв охорони здоров'я,  що
належать до сфери управлiння центрального органу   виконавчо.і. влади, що
забезпечус формування державно.і. полiтики у сферi охорони здоров'я, iнших
державних  органiв  та  органу  виконавчо.і.  влади  Автономно.і.  Республiки
Крим  у  сферi  охорони  здоров'я,  обласних,  Ки.і.всько.і.,   Севастопольсько.і.
мiських державних адмiнiстрацiй;

3)  взятгя та реалiзацiю донорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв можуть здiйснювати
виключно спецiалiзованi установи i заклади переливання кровi та вiдповiднi
пiдроздiли  закладiв  охорони  здоров'я,  що  належать  до  сфери  управлiння
центрального    органу    виконавчо.і.   влади,    що    забезпечус    формування
державно.і. полiтики у сферi охорони здоров'я, iнших  державних  органiв  та



органу   виконавчо.і. влади Автономно.і. Республiки  Крим  у  сферi  охорони
Здоров'я,    обласних,    Ки.1.всько.1.,    Севастопольсько.1.    мiських    державних
адмiнiстрацiй.

У  зв'язку  з  установленими  законодавцем  обмеженнями  щодо  суб'€ктiв,  якi
`іожуть  здiйснювати  взяпя  та  реалiзацiю  донорсько.і.  кровi  та  .і-і.  компонентiв,  для
вi]повiдi   на  запитання,   чи  може  таку   дiяльнiсть   здiйснювати   ТОВ   «Сумський
с6.іасний центр служби кровi», необхiдно з'ясувати:

1)  чи належить цей суб'скт господарювання до сфери управлiння центрального
органу виконавчо.і. влади, що забезпечус формування державно.і. полiтики у
сферi  охорони  здоров'я,  iнших  державних  органiв  та  органу  виконавчо.і.
влади    АР    Крим    у    сферi    охорони    здоров'я,    обласних,    Ки.і.всько.і.,
Севастопольсько.і. мiських державних адмiнiстрацiй?

2)   чи  вiдповiда€  вiн  ознакам  спецiалiзовано.і. установи,  закладу  переливання
кровi  або  вiдповiдного  пiдроздiлу  закладу  охорони  здоров'я,  який  на
пiдставi ч.  1  ст.  15  Закону  «Про донорство кровi та .і-і. компонентiв»  може
здiйснювати   дiяльнiсть   з   взятгя   та   реалiзацi.і.   донорсько.і.   кровi   та   .і-і.
компонентiв?

Вiдповiдно до Поjlоження  про Мiнiстерство  охорони  здоров'я  (далi - МОЗ
}-кра.і.ни), що затверджено постановою КМУ вiд 25.03.2015 р. № 267, МОЗ с саме тим
іттганом,  який  забезпечу€  формування  та  реалiзацiю  державно.і.  полiтики  у  сферi
Lг`\Lірони здоров'я  i  вiдповiдно  до  п.  12  ч.  2  ст.  8  Закону  Укра.і.ни  «Про  центральнi
L`тгани виконавчо.і. влади» здiйснюс у межах сво.і.х повноважень функцi.і. з управлiння
L{.сктами державно.і. власностi, що належать до сфери його управлiння.

Згiдно зi ст.15 Закону Укра.і.ни «Про мiсцевi державнi адмiнiстрацi.і.»:
-     в  управлiннi  вiдповiдних мiсцевих державних  адмiнiстрацiй  перебувають

об'€кти державно.і. власностi, переданi .і.м в установленому законом порядку;
-    у  разi  делегування  мiсцевим  державним   адмiнiстрацiям  районними  чи

обласними радами  вiдповiдних  повноважень  в .і.х  управлiннi  перебувають
також об ' €кти спiльно.і. власностi територiальних громад.

У свою чергу,  статгi  17  i  26  Закону Укра.і.ни  «Про  мiсцеве  самоврядування  в
Ъ-юа.і.нi»     регламентують     вiдносини     органiв     мiсцевого     самоврядування     з
Ешри€мствами,   установами  та   органiзацiями,   що   перебувають   у   комунальнiй
шсностi  вiдповiдних  територiальних  громад,  а  ст.  43  цього  Закону  регламенту€
ггЕ`ядок  делегування  повноважень  щодо  управлiння  об'€ктами  спiльно.і.  власностi
ФЕFЕпорiальних   громад   сiл,   селищ,   мiст,   районiв   у   мiстах,   що   перебувають   в
.тFп;авлiннi районних i обласних рад мiським державним адмiнiстрацiям.

Тобто,  до  сфери  управлiння  центрального  органу  виконавчо.і. влади,  що
+р`т'с полiтику у сферi Охорони здоров'я, а саме МОЗ, у тому числi мiсцевих
дкрвних  адмiнiстрацiй,  користуючись  принципами,  викладеними  у  ст.  19
Ыстнтуцi.і. Укра.і.ни,  вiдповiдно  до  якого  органи  державно.і. влади  та  органи
П±uевОго самОврядуванНя, .1.Х ПОсадОвi ОСОби ЗОбов'язанi дiяти лише на ПiдстаВi,



•  `1ежах  повноважень  та у  спосiб,  що  передбаченi  Конституцiсю та  законами
}-кра.і.ни,  належать  лише  державнi  та  комунальнi  спецiалiзованi  установи  i
3зклади переливання кровi та вiдповiднi пiдроздiли закладiв охорони здоров'я.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сумський обласний центр служби
цювi»  (далi  -скорочено  ТОВ  «СОЦСК»),  вiдповiдно  СдР']  (копiя  додаеться)  за
[L`]ами КВЕд здiйсню€ такi види дiяльностi:

Код КВЕд 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв;
Код КВЕд 46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами;
Код КВЕд 86.901нша дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я (основний);
Код    КВЕд    47.73     Роздрiбна    торгiвля    фармацевтичними    товарами    в

спецiалiзованих магазинах
Перелiк  засновникiв  (учасникiв)  юридично.і.  особи  (ТОВ  «СОЦСК»),  у  тому

ч]{с.іi частки кожного i3 засновникiв (учасникiв):
Сумська обласна рада, Код €дРПОУ засновника:  23826636; розмiр внеску до

•іатутного фонду (грн.): 320 244.23 (кiнцевий бенефiцiарний власник);
€фименко К.С. Ки.і.вська обл., м. Бiла Церква вул. Лугова, 47; розмiр внеску до

`татутного фонду (грн.): 0.00 (кiнцевий бенефiцiарний власник);
ТОВ  «Бiофарма-Плазма-Iнвест»,  Код  СдРПОУ  засновника:  39183285;  розмiр

внеску до статутного фОнду (грн.): 960 732,77;
Нiобера 1нвестментс Лiмiтед, Хмельницький В.1.,  м.  Ки.і.в,  вул  Вишгородська,

J5-А, кв.151 ; розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 0.00 (кiнцевий бенефiцiарний
i-Lасник).

Розмiр  статутного  капiталу  ТОВ  «СОЦСК»   1 280 977.00  грн.,  тобто  частка
IL``[Vнально.і. власностi дорiвню€ близько 25 вiдсоткiв, що не да€ право вирiшального
эLі_іиву на господарську дiяльнiсть ТОВ «СОЦСК». Крiм того, вiдповiдно до п. 20 ст.
1  3акону  Укра.і.ни  «Про  запобiгання  та  протидiю  легалiзацi.і.  (вiдмиванню)  доходiв,
с\Ёержаних    злочинним    шляхом,    фiнансуванню    тероризму    та    фiнансуванню
рі`3повсюдження  збро.і.  масового  знищення»t2,  кiнцевий  бенефiцiарний  власник
іЕюнтролер)   -   це   завжди   фiзична   особа,   яка   незалежно   вiд   формального
mіодiння мас можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння або
ГснmодарСьку  дiяльнiСть  ЮРидично.1.  оСОби  безпосередньо  або  череЗ  iншИХ  ОСiб.
Т,:бто мова не  йде  про  юридичнi  особи.  Це  ж  саме  пiдтверджено  у  новiй редакцi.і.
Жону  Укра.і.ни  «Про  запобiгання  та  протидiю  легалiзацi.і.  (вiдмиванню)  доходiв,
аі=€ржаних    злочинним    шляхом,    фiнансуванню    тероризму    та    фiнансуванню
р.іI3повсюдження   збро.і.  масового   знищення»]3,   п.   30   ст.1   якого   наголошус,   що
[ні1евим бенефiцiарним власником для юридичних осiб € завжди будь-яка фiзична
сL`сба. яка здiйснюе вирiшальний вплив на дiяльнiсть юридично.і. особи (в тому числi
qнр€3 .іанцюг контролю/володiння).

і і URL: httрs:ііusг.miрj ust.gоv.uа/ііа/ftееsеагсh
'!URL:httрs://zаkоп.гаdа.gоv.uа/lаWS/shоW/1702-18
'З URL:  httDs:ііzаkоп.гаdа.яоv.щкі/lаWs/ShоW/361 -20



Варто зауважити, що вiдповiдно до ч. 3 ст. 29 Закону Укра.і.ни «Про товариства
з  обмеженою  вiдповiдальнiстю»  кожен  учасник  товариства  на  загальних  зборах
}часникiв ма€ кiлькiсть голосiв, пропорцiйну до розмiру його частки у статутному
Епiталi товариства, якщо iнше не передбачено статутом. А вiдповiдно до ч. 3 ст. 24
Гі`.подарського кодексу Укра.і.ни суб'€ктами господарювання комунального сектора
са:ііномiки  €  суб'€кти,  що  дiють  на  основi  лише  комунально.і.  власностi,  а  також
q-б.скти, у статутному капiталi яких частка комунально.і. власностi перевищус
г.qт]есят  вiдсоткiв  чи  становить  величину,  яка  забезпечус  органам  мiсцевого
ачоврядування  право  вирiшального  впливу  на  господарську  дiяльнiсть  цих
с}б`сктiв. Навiть при наявностi вирiшального впливу на дiяльнiсть ТОВ  «СОЦСК»
mповiдно  до  ст.  43   Закону  Укра.і.ни  «Про  мiсцеве  самоврядування  в  Укра.і.нi»
m`вннно бути вирiшено питання в частинi делегування повноважень щодо управлiння
с[Т.€ктом  спiльно.і.  власностi  територiальних  громад  Сумськiй  обласнiй  державнiй
u`іiнiстрацi.і.. Однак самого об'€кта комунально.і. власностi як такого вже не iснус.

Таким   чином,   ТОвариство   з   обмеженою   вiдповiдальнiстIо   «Сумський
dіасний   центр   служби   кровi»,   незважаючи   на   наявнiсть   серед   кiнцевих
-нефiцiарiв  (контролерiв)  Сумсько.і.  обласно.і.  ради,  11е  належить  до  суб'сктiв
mЧ?'наЛЬнОго абО деРжавного СектОрiв еконОмiки, тобто 11е належить до сфери
г-равлiння центральноГо органу виконавчо.і. влади, що забезпечус формування
ЛР-ЖавНО.1.  пОлiтики  У  Сферi  охорони  здоРов'я,  iнших  державних  органiв  та
чгану   виконавчо.і.   влади   АР   Крим   у   сферi   охорони   здоров'я,   Обласних,
Швсько.і., Севастопольсько.і. мiських державних адмiнiстрацiй.

З'ясування питання про те, якi суб'скти належать до спецiалiзованих установ,
зшпа]iв переливання кровi та вiдповiдних пiдроздiлiв закладiв  охорони здоров'я  в
рг3}`Iiннi  ч.   1  ст.   15  Закону  «Про  донорство  кровi  та  .і-і.  компонентiв»,  потребус
€=z``те\Iного тлумачення чинного законодавства.

Так,  вiдповiдно до  ст.  3  Основ законодавства Укра.і.ни  про  охорону здоров'я
]r.=:аd   охоро#и  зЭороG'я   -   це   юридична   особа   будь,яко.і.   форми   власностi   та
Фmнi3ацiйнО-правовО.і. фоРМи або .і-і. вiдокремлений пiдроздiл, що забезпечу€ медичне
hі}товування  населення  на  основi  вiдповiдно.і. лiцензi.і. та  професiйно.і. дiяльностi
шшгчних  (фармацевтичних)  працiвникiв.  У  перелiку  закладiв  охорони  здоров'я,

'§,ЁзБ=твгріжених   наказом   МОЗ   вiд    12.11.2002   р.   М_о   385   (ті.    1.З),,  сере?  .з&к"д1в

{ IЁ.і11вання кровi можна вiдокремити: 1 ) станцi.і. переливання кровi (республiканська,
*.тзсна, мiська); 2) центр заготiвлi та переробки плазми (республiканський, обласний,
пm`ьюIй, районний);  3)  центр  служби  кровi  (республiканський,  обласний,  мiський).
Тuiто. поняпя закладу охорони здоров'я, який здiйснюс дiяльнiсть у сферi донорства
р`іэi та .і-і. компонентiв, € бiльш широким, нiж передбачено в ч.1  ст.15 Закону «Про
jрЕнL`рство кровi та .і-і. компонентiв»,  оскiльки до таких закладiв  можуть  належати  й
iш= с\-б'скти господарювання, у тому числi суб'скти пiдприсмницько.і. дiяльностi, якi
Lш`ть вiдповiдно до ч.  2  ст.  15  цього Закону здiйснювати  переробку  i  зберiгання

•і. кровi та .і-і. компонентiв, а також реалізацію виготовлених з них препаратів.



Положення  для  установи  переливання  кровi  (щодо  органiзацi.t  управлiння
г:.,:темою  якостi  i  безпеки  донорсько.{  кровi  та  .t.t  компонентiв),  затвердженого
и'чсі3ом МОЗ Укра.tни вiд  14.12.2010 р. №  1112 (ті.L .1), тзизна,чг+€ за;:кпгLд сIтужби кров1
п  спецiалiзований  заклад  охорони  здоров'я,  який  забезпечу€  взяття,  тестування,
пЕр€робку   i   зберiгання   донорсько.і.   кровi   та   .і-і.   компонентiв,   реалiзацiю   .і.х   та
•нготовлених з них препаратiв. Пункти 2.1.  i 2.2.  цього наказу  фактично дублюють
н_\1оги  ст.   15   Закону   Укра.і.ни   «Про   донорство   кровi   та  .і-і.  компонентiв».   Так,
-i±повiдно до п. 2.1. взятгя, переробка i зберiгання донорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв,
реііiзацiю .і.х та виготовлених з них препаратiв здiйснюють спецiалiзованi установи i
заiLіади переливання  кровi та  вiдповiднi  пiдроздiли  закладiв  охорони  здоров'я,  що
знаходяться  у  вiданнi  Мiнiстерства  охорони  здоров'я  Укра.і.ни,  iнших  мiнiстерств  i
шоі1ств та органiв охорони здоров'я Автономно.і. Республiки Крим,  областей, мiст
Kнсва та Севастополя, а вiдповiдно до п.  2.2.  господарську дiяльнiсть з переробки i
зб€рiгання   донорсько.і.      кровi,   .і-і.   компонентiв,   реалiзацiю   виготовлених   з   них
щепаратiв, крiм дiяльностi банкiв пуповинно.і. кровi, iнших тканин i клiтин людини,
зLliйснюють   суб'скти   господарювання   за   наявностi   вiдповiдно.і.  лiцензi.і.,   видано.і.
.`1iнiстерством охорони здоров'я Укра.і.ни.

Таким чином,  системне тлумачення законодавства Укра.і.ни дозволя€ зробити
шсновок, що дiяльнiсть iз Гвзяття та реалiзацi.і. донорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв на
шс`тавi  ч.   1   ст.   15   Закону   «Про  донорство   кровi   та  .і-і.  компонентiв»   можуть
з±Г{снювати не будь-якi заклади охорони здоров'я, а лише спецiалiзованi установи i
зЕiіади переливання кровi та вiдповiднi   пiдроздiли закладiв   охорони здоров'я, що
ыіежать до сфери управлiння центрального органу виконавчо.і. влади, що забезпечу€
фLір`Iування державно.і. полiтики у сферi охорони здоров'я, iнших державних органiв
п ііргану виконавчо.і. влади Автономно.і. Республiки Крим у сферi охорони здоров'я,
mТ.іасних, Ки.і.всько.і., Севастопольсько.і. мiських державних адмiнiстрацiй.

Оскiльки Товариство з обмеженою вiдповiдалыIiстю «Сумський обласний
•е.нтр   служби   кровi»   не   належить   до   спецiалiзованих   установ,   закладiв
-.Ре.1ивання  Кровi  або  вiдповiдних  пiдроздiли  закладiв  охорони  здоров'я,  що
Iціежать  до  сфери  управjliння  центрального  органу  виконавчо.і.  влади,  що
Гбе3печУС  фоРмуванНя  державнО.1.  Полiтики  у  Сферi  охорони  здоров'я,  iншиХ
-р.жавних органiв та органу виконавчо.і. влади Авто11омно.1. РеспубтIiки Крим у
ЦеРi    ОхОРОни    здОрОв'я,    Обласних,    Ки.1.всько.1.,    Севастопольсько.1.    мiських
•іЕ-р-jкавних  адмiнiстрацiй,  то  вiдповiдно  до  ч. 1  ст.   15  Закону  Укра.і.ни  «Про
-норство  кровi  та  .і.і.  компонентiв»  цей  суб'скт  не  мас  1оридич11Ого   права
шiЁснювати дiяльнiсть з взяття та реалiзацi.і. донорсько.1. кровi та .і-і. компонентiв.

2. Чи надас jliцензiя, що видана МОЗ Укра.і.ни ТОВ «Сумський обласний
-нтр  служби  кровi»,  право  здiйснювати  дiяльнiсть  ь1з  взяття  та  реалiзацi.і.
рнорсько.]. кровi та .і-]. компонентiв?

Вiдповiдно до ч. 3 ст.15 Закону «Про донорство кровi та .і-і. компонентiв взятгя,
-рЕробка,    зберiгання   донорсько.і.   кровi   та   .і-і.   компонентiв,    реалiзацiя   .і.х   та



шготовлених  з  них  препаратiв  закладами  охорони  здоров'я  та  .і.х  пiдроздiлами,
Iазначеними у частинi першiй цi€.і. статтi, а також переробка i зберiгання донорсько.і.
т`.`вi   та  .і-і.  компонентiв,   реалiзацiя   виготовлених   з   них   препаратiв   суб'сктами,
[:азначеними у частинi другiй цi€.і. статтi, дозволя€ться лише за наявностi вiдповiдно.і.
Ънензi.і.,  видано.і.  центральним  органом  виконавчо.і.  влади,  що  реалiзу€  державну
Lі.іiтику у сферi охорони здоров'я.

Це положення вiдповiда€ i стандартам €С у цiй сферi. Так, вiдповiдно до ч.  1
п. 5 директиви № 2002/98/СС Свропейського Парламенту та Ради вiд 27 сiчня 2003
р`_   що   встановлюе   стандарти   якостi   та   безпеки   забору,   тестування,   обробки,
I-€рiгання та розповсюдження кровi людини та .і-і. компонентiв, а також вносить змiни
і` ]11рективи № 2001/83/€С, держави-члени повиннi гарантувати, що дiяльнiсть, яка
пі``\.еться заготiвлi  i тестування  кровi людини та .і-і. компонентiв,  незалежно  вiд .і.х
штъового  призначення,  а  також  .і.х  обробки,  зберiгання  та  розподiлу,  якщо  вони
тЕI3наченi для трансфузi.і.; здiйсню€ться виключно закладами служби кровi, якi були
IФіЕ3наченi, уповноваженi, акредитованi або лiцензованi компетентним органом для
-ll-,. цiлi.

Аналiз  чинного  законодавства  Укра.і.ни  свiдчить  про  те,  що,  на  вiдмiну  вiд
щіпейських  стандартiв  у  сферi  донорства  кровi  та  .і-і.  компонентiв,  на  сьогоднi
•ш:,Lінодавець  iгноруе вимоги ч. 3  ст.  15  Закону Укра.і.ни  «Про  донорство кровi та .і-і.
пі±tпонентiв»  в  частинi  лiцензування  такого  виду  дiяльностi.  Як  наслiдок,  МОЗ
•Г"-і.ни  нада€  закладам  служби  кровi  та  iншим  суб'€ктам  господарювання,  що
-шi``нюють дiяльнiсть з переробки i зберiгання донорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв,
]mgн3i.і. на  окремi  види  медично.і. практики,  що  мають  повнiстю  охопити  всi  види
дш-.ьностi, якi заклад охорони здоров'я або iнший суб'€кт буде здiйснювати.

Слiд зробити застереження, що вiдповiдь на поставлене запитання щодо того,
-  на]ае  лiцензiя,  видана  МОЗ  Укра.і.ни  ТОВ  «Сумський  обласний  центр  служби
Цр].зi >>.  право  здiйснювати  дiяльнiсть  ыз  взят1`я  та  реалiзацi.і.  донорсько.і.  кровi  та  .і-і.

Г"піінентiв,    буде    надана,    абстрагуючись   вiд   того    факту,    що   цей   суб'€кт
\]арювання, як було доведено у вiдповiдi на попередн€ запитання, не мас права
нювати таку дiяльнiсть через його органiзацiйно-правову форму.
Вiдповiдно до Лiцензiйного ре€стру МОЗ Укра.і.ни]4 Товариство з обмеженою

ч``вi]альнiстю  «Сумський  обласний  центр  служби  кровi»,  iдентифiкацiйний  код
5i81027  отримав  лiцензiю  АГ602667  вiд  28.04.2011  р.  на  медичну  практику  за

ііьнiстю:    трансфузiологiя,    вiрусологiя,    клiнiчна   лабораторна   дiагностика,
чна бiохiмiя.  Номенклатура спецiальностей молодших спецiалiстiв з медичною
і`ю: лабораторна справа (клiнiка), сестринська справа (операцiйна).
О]нак,    аналiзуючи    довiдник    квалiфiкацiйних    характеристик    професiй

вннкiв  ВИПУСК  78  Охорона  здоров'я,  затверджений  наказом  МОЗ  Укра.і.ни
j::`.=002   р.   № 117[5,   можна   дiйти   висновку   про   неможливiсть   забезпечити

l-RL:httрs://mоz.gоv.uа/uрlоаds/0/1529-sumу.рdf
l-RL : httDs ://zаkоп.гаdа.gоv. uаJгаdа/shоw/Vа ] 172 82-02



шонання вимог нормативно-правових актiв в частинi взяття кровi та .і-і. компонентів
IніпI видами спецiальностi медично.і. практики, що отримав ТОВ «СОЦСК».

Так, вiдповiдно до п. 2.7. Порядку медичного обстеження донорiв кровi та (або)
f кіі`Iпонентiв, затвердженого наказом МОЗ Укра.і.ни вiд о1.08.2005 р. № 385, огляд
дLTнорiв  проводить  квалiфiкований  лiкар,  який  заповнюс  облiкову  документацiю,
Ф±itету донора,  визнача€ кiлькiсть  плазми,  клiтин кровi,  кровi,  що вилучасться,  при
пЕt+бхiдностi направля€ на додатковi дослiдження i консультацi.і.. Лiкар згiдно з п. 3.1.
шьііго  наказу  оглядае  шкiрянi  покриви,  видимi  слизовi,  склери,  пальпус  доступнi
i`іфатичнi вузли та органи черевно.і. порожнини, аускульту€ легенi.

Тобто, мова йде про дiагностику органiзму потенцiального донора, яку повиннi
пЕііводити спецiалiсти iнших спецiальностей та квалiфiкацi.1., нiж зазначенi в лiцензi.і.
т-сtв «соцск».

Таким  чином,  лiцензiя  на  медичну  практику,  що  видана  МОЗ  Укра.і.ни
Товариству з  обмеженою  вiдповiдальнiстю «Сумський  обласний  центр  служби
фвi», не  надас йому  право  на здiйснення такого  виду дiяльностi,  як взяття
]юнорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв навiть у випадку вiдсутностi перешкод щодо
шiйснення  тако.і.  дiяльностi  через  органiзацiйно-правову  форму  зазначеного
с}-б. скта господарювання.

3.  Чи  с  правомiрним  оприлюднення  на  сайтi  МОЗ  Укра.і.ни  iнформацi.і.
-о]о  включення  в  Перелiк  медичних  закладiв,  де  можна  здати  кров,  ТОВ
{`-`1ський   обласний   центр   служби   кровi»?   Якщо   оприл1Однення   тако.і.
-.ормацi.I.  неправомiрним,  то  якi  заходи  щодо  винних  осiб  можуть  бути
-осованi?

На офiцiйному сайтi МОЗ Укра.і.ни оприлюднена iнформацiя про те, що ТОВ
чL-` `іський обласний центр служби кровi» входить до Перелiку медичних закладiв, де
h`-Jкна здати кров16.

Викладена вище у  цьому науково-правовому  висновку  iнформацiя доводить,
шL1:

-по-перше, ТОВ «Сумський обласний центр служби кровi», що дi€ як суб'скт
п=при€мницько.і. дiяльностi з метою отримання прибутку, не вiдноситься до суб'сктiв
нч`r` нального або державного секторiв економiки i не належить до сфери управлiння
штрального  органу  виконавчо.і.  влади,   що  формус  полiтику  у  сферi  охорони
шhііров'я,  а саме МОЗ  Укра.і.ни,  в тому  числi  мiських  державних  адмiнiстрацiй.  Як
ыіi]ок,  вiдповiдно  до  ч.1   ст.   15  Закону  Укра.і.ни  «Про  донорство  кровi  та  .і-і.
Еhчпонентiв»  цей  суб'ект  господарювання  не  мас  юридичного  права  здiйснювати
шіьнiсть з взяття донорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв;

-по-друге, лiцензiя АГ602667 вiд 28.04.2011 р., що видана на медичну практику

ТСіВ  «Сумський  обласний  ценкр  служби  кровi»  за  спецiальнiстю:  трансфузiологiя,

ч} со.іогiя,   клiнiчна   лабораторна   дiагностика,   клiнiчна   бiохiмiя.   Номенклатура

16                             URL:
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ыецiальностей  молодших  спецiалiстiв  з  медичною  освiтою:   лабораторна  справа
|шiнiка), сестринська справа (операцiйна), не нада€ йому право на здiйснення такого
нщ  дiяльностi, як взяття донорсько.і. кровi та .і-і. компонентiв.  Навiть, якщо б МОЗ
!-кра.і.ни i надав би таку лiцензiю, такий дозвiл мав би нiкчемний характер в силу ч. 1
г  15 Закону Укра.і.ни «Про донорство кровi та .і-і. компонентiв».

У зв'язку з цим iнформацiя щодо включення ТОВ «Сумський обласний центр
ст:``;кби кровi» до Перелiку медичних закладiв, де можна здати кров, оприлюдненому
ш сайтi МОЗ Укра.і.ни, мас неправдивий характер i пiдляга€ негайному скасуванню.

Залежно вiд того, яка саме службова особа МОЗ Укра.і.ни прийняла рiшення про
кріпюднення тако.і. iнформацi.і. та (або) була зобов'язана перевiрити .і-і. достовiрнiсть
тт. зi]повiднiсть чинному законодавству, а також .і-і. суб'€ктивного ставлення до свого
д{ння`     мотивiв     тако.і.     поведiнки,     вона    може     пiдлягати     дисциплiнарнiй,
ш`!iнiстративнiй або кримiнальнiй вiдповiдальностi. В разi вчинення такою особою
=чнсно протиправних дiянь з метою одержання неправомiрно.і. вигоди для себе або
аЕіі.і. фiзично.і. або юридично.і. особи такi дiяння можуть мiстити склад корупцiйних
тавопорушень, передбачених Кримiнальним кодексом Укра.і.ни.

4.   Якщо   суб'скт   господарювання   здiйснюс   незаконну   дiяльнiсть   з
-іатного взяття та реалiзацi.I. донорсько.і. кровi або .і-і. компонентiв, то чи може
ф  заподiяна  в  такий  спосiб  матерiальна  шкода  державi,  фiзичним  або
щшI1чним особам?

Вiдповiдно до ч. 3  ст. 46 Основ законодавства Укра.і.ни про охорону здоров'я
ішіірам   надаються   пiльги,   передбаченi   законодавством   Укра.і.ни.   Такий   пiдхiд
шз.я3аний, з одного боку, з тим, що держава виходить з того, що розвиток донорства
і€   зжіивим   i   соцiально   необхiдним,   iз  другого  -  з   необхiдностi   вiдновлення

Ф[3 ;{чного стану донора.
Аналiз Закону Укра.і.ни «Про донорство ,кровi та .і-і. компонентiв» показус,  що

®:`.т5I1.  якi  €  донорами  кровi  або  .і-і.  компонентiв,  мають  значну  кiлькiсть  пiльг,  що
шаються за рахунок коштiв держави,  органiв  мiсцевого  самоврядування,  а також
гLт5`ітодавцiв.

Вiдповiдно до п. 2.8. Порядку медичного обстеження донорiв кровi та (або) .і-і.
`Цр"понентiв,  затвердженого  наказом  МОЗ  Укра.і.ни  вiд  о1.08.2005  р.  № 385,  пiсля

Ёння кровi або .і-і. компонентiв донору видасться довiдка щодо надання пiльг (ф.
dE 5  L` ) .

Пiльги, якi надаються донорам, можуть бути подiленi на 2 групи:  1) пiльги, що
ться  лише  донорам,  якi  безоплатно  здають  кров  та(або)  .і-і.  компоненти;  2)

.і1. якi надаються будь-яким донорам незалежно вiд того, чи здають вони кров
дбіі)  .і-і.  компоненти   за   плату   або   безоплатно.   Враховуючи,   що   замовником

но питання лише щодо випадкiв здiйснення донорства на оплатнiй основi, то
на надання пiльг, якi належать до першо.і. групи, в межах цього дослiдження
атися не будуть.



]о пiльг, якi надаються будь-яким донорам незалежно від того, чи здають вони
або  .і-і.  компоненти  за  плату  або  безоплатно,  на  пiдставi  ст.  9  Закону  «Про

рство кровi та .і-і. компонентiв» належать:
1)  звiльнення вiд роботи в день давання кровi та (або) .і-і. компонентiв та в день

медичного обстеження, а також  додатковий день вiдпочинку пiсля кожного
дня    давання  кровi  та  (або)  .і-і.  компонентiв  зi  збереженням  середнього
заробiтку - за рахунок коштiв власника пiдпри€мства, установи, органiзацi.і.,
де  працю€  донор,   або  уповноваженого   ним   органу.   Зазначенi   кошти
належать до таких, що спрямованi на благодiйну дiяльнiсть;

Ё          2)  забезпечення  в  день  давання  кровi  та(або).і-і.  компонентiв  безкоштовним
снiданком та обiдом, а у разi неможливостi забезпечити таке харчування -
вiдшкодування  готiвково.і.  вартостi  вiдповiдного  набору  харчування  -  за
рахунок  коштiв  закладу  охорони  здоров'я,  що  здiйсню€  взяття  у  донора
кровi  та (або) .і-і.  компонентiв.

Окрiм  пiльг,  що надаються донору, держава передбачас гарантi.і. захисту  прав
L`ра  та  охорони  його  здоров'я.  Зазначенi  гарантi.і.  розповсюджуються  на  всiх

iв незалежно вiд того, чи здають вони кров та(або) .і-і. компоненти за плату або
1атно. Такими гарантiями вiдповiдно до ст. 8 Закону «Про донорство кровi та .і-і.

lLінентiв»€:
-    на випадок  зараження донора iнфекцiйними хворобами або виникнення у

нього iнших хвороб чи розладу здоров'я у зв'язку з виконанням донорсько.і.
функцi.і. донор пiдляга€ обов'язковому державному страхуванню;

-    донору в порядку, встановленому законодавством, вiдшкодовусться шкода,
заподiяна йому ушкодженням здоров'я у зв'язку з виконанням донорсько.і.
функцi.і.,    з   урахуванням   додаткових   витрат   на   лiкування,    посилене
харчування  та  на  iншi  заходи,  спрямованi  на  його  соцiально-трудову  та
професiйну реабiлiтацiю;

-    iнвалiднiсть  донора,  що  настала  у  зв'язку  з  виконанням  ним  донорсько.і.

функцi.і.,  прирiвню€ться  до  iнвалiдностi  внаслiдок  трудового  калiцтва  чи
професiйного захворювання;

-    у разi смертi донора, що настала внаслiдок виконання донорсько.і. функцi.і.,
членам сiм"і. померлого, якi перебували на його утриманнi,  призначасться
пенсiя   у   зв'язку   з   втратою   годувальника.   Призначення   тако.і.   пенсi.і.
здiйснюсться  у  порядку  та  на  умовах,  встановлених  законодавством  для
призначення  пенсi.і.  сiм'.і.  годувальника,  який  помер  внаслiдок  трудового
калiцтва чи професiйного захворювання.

Реалiзацiя зазначених гарантiй у разi  заподiяння  шкоди  здоров'ю  або  життю
юа  \-  зв'язку  з  виконанням  ним  донорсько.і.  функцi.і.  здiйснюсться  за  рахунок

Ш1-ЭТН1`1Х КОШТ1В.



Таким чином, суб'скт господарювання, який здiйсню€ незаконну дiяльнiсть
з  в3яття  донорсько.1.  кровi  та(або)  .і.і.  компоIIентiв,  безпiдставно  використовус
пmштіI, якi спрямованi роботодавцями на благодiйну дiяльнiсть i за рахунок яких
tнп.іачусться  середньомiсячна  заробiтна  плата  донору,  який  звijтьнясться  вiд
) гЬтіі в день медичного обстеження, в день здавання кровi та(або) .].]. компонентiв,
• тзh.о.^^ якому надасться один вихiдIIий день пiсля кожного здаван1Iя кровi та(або)
Е ю`іпонентiв. В разi виникнення пiдстав для реалiзацi.і. гарантiй при заподiяння
ііIшю]II здоров'ю або життю донора, матерiалыIа шкода заподiюсться державi.

IV. дАн1 про ЕкспЕрт1в

L Г.`торова Наталiя Олександрiвна, доктор юридичних наук, професор, академiк
НiПрН Укра.і.ни, професор кафедри кримiнального права та кримiнально-правових
л!Е`: iiіIплiн Полтавського юридичного iнституту Нацiонального юридичного
`:`.

ш=€]ри цивiльного, господарського та фiнансового права Полтавського юридичного
kіL=:іт}'ту Нацiонального юридичного унiверситету iменi Ярослава Мудрого.

В.М. Пашков

БатIIргаресва Владисла
m...+іівIIГIспiвробiтни

ш*:~: ; і нностi iменi акадф`йj:iz`;`а'``в
'ъ-г='1`ш1

к'ди
т.ан,i,флавiвна, доктор юридичних наук, старший
н`аукр\в,о-дослiдного iнституту вивчення проблем
Стаhисф\;\Рацiонально.і. академi.і. правових наук

В.С. Батиргаресва
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• н=.сэмацiя про юридичну особу

[iмэгiування юридично.і. особи та
* .. эа3i його наявностi

зі :рочене найменування
і-=.:оби англiйською мовою у ра3i .I.х

Б'-э-правова форма

=,. ч н о.і. особи

а_ і-tний код юридично.і. Особи

.,-і чи мiсцевий орган виконавчо.і.

д=  =;эери управлiння якого належить-=приемство або частка держави
`і .t капiталi юридично.і. особи, якщо
=-`ановить не менше 25 вiдсоткiв

• =ігtення юридично'і. особи

1/2

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
відповідАльністю "сумський
оБлАсний цЕнтр служБи крові"
(тов "соцск")

LімітЕD LIАвіLітv сомрАNу "sUмv
REGIoNAL вLооD сЕNтЕR"
(LLс "SRвс")

товАриство з оБмЕжЕною
відповідАльністю

"сумський оБлАсний цЕнтр служБи
кровl"

05481027

40021, Сумська обл., мiсто Суми,
ПРОВ.ГРОМАдЯНСЬКИй, будинок 2

сумськА оБлАснА рАдА
Код СдРПОУ засновника: 23826636
Адреса засновника: 40030, Сумська обл.,
мiсто Суми, Зарiчний район, ПЛОЩА
НЕЗАЛЕЖНОСТ|, будинок 2
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.):
320244.23

кінцЕвий БЕнЕФіціАрний влАсник
(КОНТРОЛЕР)-23826636, СУМСЬКА
оБлАснА рАдА
Ро3мiр внеску до статутного фонду (грн.):
0.00

кінцЕвий БЕнЕФіцIАрний влАсник
(КОНТРОЛЕР)-36273281,-еФИМЕНКО
костянтин олЕксійович,укрА.і.нА
ки'і.вськАоБл,м.БілА
ЦЕРКВА,ВУЛ,ЛУГОВА,БУд.47
Ро3мiр внеску до статутного фонду (грн.):
0.00

товАриство з оБмЕжЕною
відповідАльністю "БюФАрмА-плАзмА-
IнвЕст"
Код СдРПОУ 3асновника: 39183285
Адреса 3асновника: 09100, Ки.і.вська обл.,
мiсто Бiла Церква,  ВУЛИЦЯ КИ.1.ВСЬКА,
будинок 37
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.):
960732.77
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кінцЕвий БЕнЕФіціАрний влАсник
(КОНТРОЛЕР) ЯКЩО 3АСНОВНИК
юридичнА осоБА -ніоБЕрА
інвЕстмЕнтс лімітЕд-хмЕльницький
ВАСИЛЬ |ВАНОВИЧ,10.О9.1966 Р.Н.,ТТ О45-
58,УКРА.l.НА,КИ.1.ВСЬКАОБЛ,М.КИ.1.В,
ВУЛ.ВИШГОРОдСЬКА,БУд.45А/5,КВ.151
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.):
0.00

Ро3мiр (грн.):  1280977.00

2/2
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