
Додаток 
 
до розпорядження голови  
обласної  державної адміністрації  
 
 
20.04.2018                            № 206 

 
ПЕРЕЛІК 

вантажів, визнаних гуманітарною допомогою 
 

 
№  
з/п 

Країна 
- донор 

Донор Отримувач Адреса 
 
 

№ 
в ЄР 

Код 
ЄДРПОУ 

Вантаж Вага 
(кг) 

Супровідні документи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Швейцарія Christliche 

Ostmission 
Запорізька обласна 
організація 
Всеукраїнської 
молодіжної 
громадської 
організації «Спілка 
молодих християн 
України» 

69027, 
Україна,        
м. Запоріжжя, 
вул. 
Культурна, 
буд. 9 

ЄР 1203 36277396 Подарункові набори у складі: 
канцтовари в картонних 
коробках (олівці, ручки, 
фломастери, блокноти, фарби 
для малювання, пензлики для 
малювання, альбом для 
малювання, 
розфарбовування), іграшки, 
одяг б/в (шапка, шарф, 
рукавички, светр, футболка, 
шкарпетки), свічки, зубна 
щітка, зубна паста, мило, гель 
для душу, шампунь, шоколад 
та шоколадні вироби, 
карамель, печиво, цукор, 
макарони,  суп овочевий 
сухий, борошно, рис, 
консервовані овочі, 
консервовані фрукти, кава, 
какао, чай, варення 

2990 Заява від 12.03.2018 № 33/18, 
санітарний сертифікат                           
від 15.12.2017 б/н,    
радіологічний  сертифікат                
від 23.12.2017 б/н,                
дарчий лист від 15.12.2017 б/н, 
некомерційний інвойс                 
від 15.12.2017 № 19-12-
2017/AWP-08/A, план розподілу, 
листи набувачів  
 



Продовження додатка 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       джем, 
сірники, дитячий пластилін, 
серветки, нитки, мотузка, 
листівки, конверти, дитячі 
мильні бульбашки, постільна 
білизна б/в (плед, ковдра) 

  

2 Швейцарія Christliche 
Ostmission 

Запорізька обласна 
організація 
Всеукраїнської 
молодіжної 
громадської 
організації «Спілка 
молодих християн 
України» 

69027, 
Україна,        
м. Запоріжжя, 
вул. 
Культурна, 
буд. 9 

ЄР 1203 36277396 Подарункові набори у складі: 
канцтовари в картонних 
коробках (олівці, ручки, 
фломастери, блокноти, фарби 
для малювання, пензлики для 
малювання, альбом для 
малювання, 
розфарбовування), іграшки, 
одяг б/в (шапка, шарф, 
рукавички, светр, футболка, 
шкарпетки), свічки, зубна 
щітка, зубна паста, мило, гель 
для душу, шампунь, шоколад 
та шоколадні вироби, 
карамель, печиво, цукор, 
макарони,  суп овочевий 
сухий, борошно, рис, 
консервовані овочі, 
консервовані фрукти, кава, 
какао, чай, варення, джем, 
сірники, дитячий пластилін, 
серветки, нитки, мотузка, 
листівки, конверти, дитячі 
мильні бульбашки, постільна 
білизна б/в (плед, ковдра)    

2990 Заява від 12.03.2018 № 33/18, 
санітарний сертифікат                      
від 15.12.2017 б/н,    
радіологічний  сертифікат                
від 23.12.2017 б/н,                      
дарчий лист від 15.12.2017 б/н, 
некомерційний інвойс  
від 15.12.2017            
№ 19-12-2017/AWP-08/ B,  
план розподілу, листи набувачів  
 

3. Швейцарія Christliche 
Ostmission 

Запорізька обласна 
організація 
Всеукраїнської 
молодіжної 
громадської  

69027, 
Україна,        
м. Запоріжжя, 
вул. 
Культурна,  

ЄР 1203 36277396 Подарункові набори у складі: 
канцтовари в картонних 
коробках (олівці, ручки, 
фломастери, блокноти, фарби 
для малювання, пензлики для  

2990 Заява від 12.03.2018 № 33/18, 
санітарний сертифікат  
від 15.12.2017 б/н,  
радіологічний  сертифікат  
від 23.12.2017 б/н,  



Продовження додатка 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   організації «Спілка 
молодих християн 
України» 

буд. 9   малювання, альбом для 
малювання, 
розфарбовування), іграшки, 
одяг б/в (шапка, шарф, 
рукавички, светр, футболка, 
шкарпетки), свічки, зубна 
щітка, зубна паста, мило, гель 
для душу, шампунь, шоколад 
та шоколадні вироби, 
карамель, печиво, цукор, 
макарони,  суп овочевий 
сухий, борошно, рис, 
консервовані овочі, 
консервовані фрукти, кава, 
какао, чай, варення, джем, 
сірники, дитячий пластилін, 
серветки, нитки, мотузка, 
листівки, конверти, дитячі 
мильні бульбашки, постільна 
білизна б/в (плед, ковдра) 

 дарчий лист від 15.12.2017 б/н, 
некомерційний інвойс                 
від 15.12.2017  
№ 19-12-2017/AWP-08/ С,  
план розподілу, листи набувачів  
 

4. Швейцарія Christliche 
Ostmission 

Запорізька обласна 
організація 
Всеукраїнської 
молодіжної 
громадської 
організації «Спілка 
молодих християн 
України» 

69027, 
Україна,        
м. Запоріжжя, 
вул. 
Культурна, 
буд. 9 

ЄР 1203 36277396 Подарункові набори у складі: 
канцтовари в картонних 
коробках (олівці, ручки, 
фломастери, блокноти, фарби 
для малювання, пензлики для 
малювання, альбом для 
малювання, 
розфарбовування), іграшки, 
одяг б/в (шапка, шарф, 
рукавички, светр, футболка, 
шкарпетки), свічки, зубна 
щітка, зубна паста, мило, гель 
для душу, шампунь, шоколад 
та шоколадні вироби, 
карамель, печиво, цукор,  

2990 Заява від 12.03.2018 № 33/18, 
санітарний сертифікат  
від 15.12.2017 б/н,    
радіологічний  сертифікат  
від 23.12.2017 б/н,     
дарчий лист від 15.12.2017 б/н, 
некомерційний інвойс                 
від 15.12.2017  
№ 19-12-2017/AWP-08/ D,  
план розподілу, листи набувачів  
 



Продовження додатка 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
       макарони,  суп овочевий 

сухий, борошно, рис, 
консервовані овочі, 
консервовані фрукти, кава, 
какао, чай, варення, джем, 
сірники, дитячий пластилін, 
серветки, нитки, мотузка, 
листівки, конверти, дитячі 
мильні бульбашки, постільна 
білизна б/в (плед, ковдра) 

  

5 Швейцарія Christliche 
Ostmission 

Запорізька обласна 
організація 
Всеукраїнської 
молодіжної 
громадської 
організації «Спілка 
молодих християн  
України» 

69027, 
Україна,        
м. Запоріжжя, 
вул. 
Культурна, 
буд. 9 

ЄР 1203 36277396 Подарункові набори у складі: 
канцтовари в картонних 
коробках (олівці, ручки, 
фломастери, блокноти, фарби 
для малювання, пензлики для 
малювання,  
 альбом для малювання, 
розфарбовування), іграшки, 
одяг б/в (шапка, шарф, 
рукавички, светр, футболка, 
шкарпетки), свічки, зубна 
щітка, зубна паста, мило, гель 
для душу, шампунь, шоколад 
та шоколадні вироби, 
карамель, печиво, цукор, 
макарони,  суп овочевий 
сухий, борошно, рис, 
консервовані овочі, 
консервовані фрукти, кава, 
какао, чай, варення, джем, 
сірники, дитячий пластилін, 
серветки, нитки, мотузка, 
листівки, конверти, дитячі 
мильні бульбашки, постільна 
білизна б/в (плед, ковдра) 
 

2990 Заява від 12.03.2018 № 33/18, 
санітарний сертифікат  
від 15.12.2017 б/н,    
радіологічний  сертифікат  
від 23.12.2017 б/н, 
дарчий лист від 15.12.2017 б/н, 
некомерційний інвойс  
від 15.12.2017                        
№ 19-12-2017/AWP-08/ Е,  
план розподілу, листи набувачів  
 



Продовження додатка 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 Швейцарія Christliche 

Ostmission 
Запорізька обласна 
організація 
Всеукраїнської 
молодіжної 
громадської 
організації «Спілка 
молодих християн 
України» 

69027, 
Україна,        
м. Запоріжжя, 
вул. 
Культурна, 
буд. 9 

ЄР 1203 36277396 Подарункові набори у складі: 
канцтовари в картонних 
коробках (олівці, ручки, 
фломастери, блокноти, фарби 
для малювання, пензлики для 
малювання, альбом для 
малювання, 
розфарбовування), іграшки, 
одяг б/в (шапка, шарф, 
рукавички, светр, футболка, 
шкарпетки), свічки, зубна 
щітка, зубна паста, мило, гель 
для душу, шампунь, шоколад 
та шоколадні вироби, 
карамель, печиво, цукор, 
макарони,  суп овочевий 
сухий, борошно, рис, 
консервовані овочі, 
консервовані фрукти, кава, 
какао, чай, варення, джем, 
сірники, дитячий пластилін, 
серветки, нитки, мотузка, 
листівки, конверти, дитячі 
мильні бульбашки, постільна 
білизна б/в (плед, ковдра) 

1807 Заява від 12.03.2018 № 33/18, 
санітарний сертифікат 
від 15.12.2017 б/н,    
радіологічний  сертифікат  
від 23.12.2017 б/н,     
дарчий лист від 15.12.2017 б/н, 
некомерційний інвойс                 
від 15.12.2017                             
№ 19-12-2017/AWP-08/ F,  
план розподілу, листи набувачів  
 

 
 
 
 
Керівник апарату 
обласної державної адміністрації                                                                                                        З.М. Бойко 


