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Кошти міського бюджету виділені лікувально -

профілактичним закладам м. Горішні Плавні 

у 2019 році

• 15 061,1 тис. грн.

КНП “ЛІЛ І рівня”

• 2 400,0 тис. грн.

КНП Центр ПМСД

• 1 592,0 тис. грн.

КНП “Стоматологічна 

поліклініка”

• 65 тис. грн.

Управління охорони

здоров’я



КНП «Лікарня інтенсивного лікування I рівня 

м. Горішні Плавні»



Капітальний ремонт соляної кімнати 
(галокамера)

Загальна вартість –

1,3 млн. грн.

Кошти Благодійного 

фонду “ПГЗК” –

300 тис. грн.



• Облицювання природним 

мінералом галітом

• Система кондиціонування 

• Галогенератор 

аерозольний

• Бактерицидні фільтри

• Соляні фільтри



• Спеціальні шезлонги

• Крісла з підігрівом

• LED-телевізор

• 3-D дзеркало

• Дитячий столик та стільці

• Дитяча пісочниця із сіллю 

та іграшками



Капітальний ремонт ІІІ поверху головного 
корпусу (жіноча консультація)



Загальна вартість об’єкту – 2,8 млн. грн. 

(з них кошти міського бюджету – 2,0 млн. грн.)



• Закуплено меблі



• Оновлено прилади обігріву, 

сантехніку

• Заміна мережі опалення, 

водопостачання й 

водовідведення, 

електромережі



• Закуплено медичне 

обладнання

• Усі кабінети лікарів 

комп’ютеризовані



Реконструкція рентгенологічного кабінету 
(IV поверх Центру ПМСД)



Вартість системи – 2 млн. грн.

(з них 700 тис. грн. – міський бюджет)

Цифрова рентгенографічна система JUMONG C 
(південнокорейська компанія SG HealthCare)



Реконструкцію приміщень профінансовано 

з БФ “ПГЗК” – 1,3 млн. грн.



Відкриття рентгенологічного кабінету 
(IV поверх міської лікарні)



Вартість системи – 5,5 млн. грн.

(з них 3,3 млн. грн. – міський бюджет)

Система рентгенівська діагностична 
Calypso F MTObs



• Капітальний ремонт 

приміщень здійснено за 

підтримки БФ “ПГЗК” –

1 млн. грн.

• Загальна вартість 

проекту – 6,5 млн. грн.



Додатково 

придбано 

обладнання та 

медичну 

апаратуру на суму 

6,6 млн. грн.



Вартість системи – 2,1 млн. грн.

Відеоендоскопічна система типу Pentax Medical



• Апарат неінвазійної 

штучної вентиляції легень 

для новонароджених –

685 тис. грн.

• Наркозна станція –

1,9 млн. грн.



• Комплект пристосувань 

для ортопедії –

259 тис. грн.

• Комплект для 

проведення гістероскопії –

209 тис. грн.



• Легковий автомобіль 

Renault Lodgy – 481 тис. 

грн.

• 32 персональних 

комп’ютери – 341 тис. грн.

• 8 кондиціонерів, 

промислова пральна 

машина, інше – 590 тис. грн.



КНП «Стоматологічна поліклініка
м. Горішні Плавні» 



Капітальний ремонт приміщень хірургічного 
кабінету на IV поверсі

Ремонт приміщень – 300 тис. грн., 

стоматологічна установка – 90 тис. грн.



Загальна вартість установок – 180 тис. грн.

Придбано дві установки для стоматологічного 
кабінету на IІ поверсі



Ремонт рентгенкабінету на IІІ поверсі, з 
придбанням нової апаратури



• Рентгенологічний 

панорамний цифровий 

апарат – 575 тис. грн.

• Апарат дентальний 

рентгенівський 

внутріоральний – 87 тис. грн.

• Цифровий сканер 

дентальних фосфорних 

рентген-пластин – 174 тис. 

грн.



Капітальний ремонт системи водопостачання

Заміна труб водопостачання, 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації, технагляд – 87 тис. грн.



Додатково 

придбано 

обладнання та 

медичну 

апаратуру на суму 

279 тис. грн.



• Апарат УВЧ –

40 тис. грн.

• Мікромотори (4 шт.) –

22 тис. грн.



• Компресор –

22 тис. грн.

• Стерилізатор 

повітряний ГП-80 –

16 тис. грн.



• Ноутбук (9 шт.) – 98 тис. грн.

• Холодильник, кондиціонер, тумба-мийка, комп’ютерний стіл 

та шафа офісна - 81 тис. грн.



КНП «Центр ПМСД м. Горішні Плавні»



Реконструкція та капітальний ремонт вхідної 
групи

• Облаштовано вхідні автоматичні розсувні двері, які 

оснащені повітряними тепловими завісами



• Облаштовано хол та прилеглі кабінети



• Облаштовано нову реєстратуру



• Кабінети виписки 

лікарняних листів, 

долікарського обстеження 

та обслуговування людей 

з обмеженими фізичними 

можливостями 

• Оснащено туалет



• Придбано сучасні меблі, 

телевізори із плазменим 

екраном, миючу машину



Капітальний ремонт IV поверху



Вартість проекту – 2 млн. грн. 

(за кошти Благодійного Фонду “ПГЗК”)



Додатково 

придбано 

обладнання та 

медичну 

апаратуру на суму 

900 тис. грн.



• Автоматичний 

біохімічний аналізатор –

276 тис. грн.

• Електрокардіограф (2шт.) 

– 70 тис. грн.



• Стерилізатор паровий 

ГК-20 (2шт.) –

140 тис. грн.

• Кондиціонер (9шт.) –

197 тис. грн.



• Багатофункціональний 

пристрій, системний 

блок та монітор –

37 тис. грн.

• Автоматичний 

гематологічний 

аналізатор –

180 тис. грн.
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Придбано персональні 

комп’ютери (5 шт.), 

багатофункціональний 

пристрій, принтер, 

кондиціонер на суму 

65 тис. грн.




