
Додаток 
до обласної програми розвитку та 
підтримки комунальних закладів 
охорони здоров’я Хмельницької 
обласної ради на 2023 рік 
(Розділ 4) 

 
ЗАХОДИ  

обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я  
Хмельницької обласної ради на 2023 рік 

 

№  
з/п 

Назва напряму 
діяльності (пріоритетні 

завдання) 
Перелік заходів програми Відповідальні 

виконавці 
Строк 

виконання
Джерела 

фінансування 

Обсяги 
фінансування 

на 2023 рік 
(тис. грн) 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Створення належних 
умов для лікування та 
надання якісної допо-
моги населенню об-
ласті, військовослуж-
бовцям, внутрішньо 
переміщеним особам 
у закладі охорони здо-
ров’я, визначеному 
базовим закладом для 
надання високоспеціа-
лізованої медичної 
допомоги 

Проведення капітальних ремонтів та 
реконструкцій у закладі, облаштування 

захисних споруд  цивільного захисту, у тому 
числі подвійного призначення, укриттів 

КНП “Хмель-
ницька обласна 

лікарня” 
Хмельницької 
обласної ради 

2023рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

5 517,71 Забезпечено 
безпечні умови 
перебування в 
закладі пацієн-
тів та персона-
лу, дотримано 

будівельні 
норми 

Створення сучасної лабораторії, у тому 
числі забезпечення лабораторним 

обладнанням 

7 020,00 Покращено 
діагностику ши-
рокого спектру 
вірусних захво-
рювань, залу-
чено додаткові 
кошти Націо-

нальної служби 
здоров’я України 
(далі – НСЗУ) 

 



 
2

Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  Закупівля послуги з проведення магнітно-
резонансної томографії 

   500,00 Забезпечено 
ефективну діаг-
ностику інсуль-
тів у пацієнтів 
(зокрема війсь-

ковослужбовців) 

Виготовлення проєктно-кошторисної 
документації та проведення капітального 
ремонту приміщення для встановлення 
апарату магнітно-резонансної терапії

2 500,00 Забезпечено біль-
ший спектр 

надання послуг 
населенню області 
та ранньої діагнос-

ти хвороб, залу-
чено додаткові 
кошти НСЗУ 

Придбання медичного обладнання (апарат 
магнітно-резонансної терапії, система 
ендоскопічної візуалізації у комплекті, 

наркозно-дихальний апарат та інше)

53 700,00 

2 Боротьба з онкологіч-
ними захворюваннями 

Проведення робіт по об’єкту: “Реконструкція 
приміщення лікувальної  кімнати під вста-

новлення апарату для брахітерапії з високою 
дозою BRAVOS КНП “Хмельницький 

обласний протипухлинний центр” ХОР по 
вул. Пілотській, 1, у м. Хмельницькому”

КНП “Хмель-
ницький облас-
ний протипух-
линний центр” 
Хмельницької 
обласної ради 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела 
не заборонені 

законодавством

45 000,00 Поліпшено умови 
перебування па-

цієнтів та забезпе-
чено комплексну 
терапію лікування 
хворих зі злоякіс-
ними пухлинами 
відповідно до су-

часних вимог шля-
хом переплану-

вання і переосна-
щення приміщень 
відповідно до ви-
мог всесвітньої 
організації охо-

рони здоров’я та 
протоколам на-
дання медичної 

допомоги ЕSMO 
та NCCN 

Проведення робіт по об’єкту: 
“Реконструкція приміщень структурних  
підрозділів будівлі КНП “Хмельницький 

обласний протипухлинний центр”  ХОР, м. 
Хмельницький, вул. Пілотська, 1” 

24 000,00 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Надання медичної 
допомоги ветеранам 
війни в обласному 
госпіталі ветеранів 
війни 

Придбання медичного обладнання (апарат 
електронейроміографії, компресор для за-
безпечення роботи дихальної апаратури, 
фібро-гастроскоп, автоматичний дозатор 

лікувальних речовин, електрокардіостиму-
лятор зовнішній, аудіометр та інше)

КНП “Хмель-
ницький облас-
ний госпіталь 

ветеранів 
війни” 

Хмельницької 
обласної ради 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела 
не заборонені 

законодавством

2 400,00 Покращено 
якість діагнос-
тики та медич-
ної допомоги 

пацієнтам  

Придбання допоміжного медичного 
обладнання: (протипролежневі матраци, 
протипролежневі подушки, пристрої для 
підняття пацієнта в ліжку, стільці-туалети 

та інше)

300,00 

Придбання реабілітаційного обладнання 
(реабілітаційна доріжка NORDIC TRAINER 
та інше) та обладнання для функціональної 

електростимуляції (фізіотерапевтичний 
комплекс) 

1 850,00 Поліпшено 
реабілітаційну 

допомогу 
пацієнтам  

Закупівля послуги з проведення магнітно-
резонансної томографії 

750,00 Забезпечено 
ефективну 

діагностику 
пацієнтів – 

військовослужб
овців та/або 

ветеранів війни 

Придбання медикаментів та продуктів 
харчування відповідно до постанови Кабі-

нету Міністрів України від 27.01.2016 № 34 

5 000,00 Забезпечено 
якісну медичну 
допомогу па-
цієнтам, які 

потребують три-
валого стаціо-
нарного ліку-

вання 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Запобігання та ліку-
вання серцево-судин-
них захворювань 

Придбання медичного обладнання (апарат 
штучного кровообігу, апарат ультразвукової 
діагностики з черезстравохідним датчиком, 

операційні столи, операційні лампи, 
монітори пацієнта та інше) 

КНП “Хмель-
ницький облас-
ний серцево-су-
динний центр” 
Хмельницької 
обласної ради 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела 
не заборонені 

законодавством

41 000,00 Наближено 
своєчасну висо-
кокваліфіковану 
допомогу пацієн-

там з гострим 
інфарктом та 

іншими серцево-
судинними 

захворюваннями 

Ремонт апарату для рентгенографії та 
рентгеноскопії 

1 000,00 Зниження 
смертності від 

інсультів та 
інфарктів 

5 Забезпечення надання 
високоспеціалізованої 
медичної допомоги 
дорослим та дітям  з 
дерматовенерології 

Забезпечення ефективної роботи клініко-
діагностичної лабораторії (придбання 

імуноферментного планшетного аналіза-
тора, придбання мікроскопа люмінесцент-
ного, мікроскопу бінокулярного, розхідних 
матеріалів для лабораторної діагностики та 

інше обладнання) 

КНП “Хмель-
ницький облас-
ний дермато-

венерологічний 
центр” Хмель-

ницької обласної 
ради 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела 
не заборонені 

законодавством

650,00 Забезпечено 
якісну діагнос-
тику інфекцій, 

що передаються 
статевим шля-

хом, та гостроза-
разних і заразних 

захворювань 
шкіри та під-

шкірної клітко-
вини 

Придбання люмінесцентних ламп для 
апарату Daavlin для проведення 

вузькохвильової фототерапії 311нм 

380,00 Забезпечено 
проведення 
фототерапії 
пацієнтам з 
хронічними 
захворюван-
нями шкіри 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Забезпечення надання 
стоматологічної допо-
моги окремим катюго-
ріям населення області 

Придбання стоматологічного обладнання 
(стоматологічні установки, цифровий 

рентген апарат та інше)

КНП “Хмель-
ницька обласна 
стоматологічна 

поліклініка” 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела 
не заборонені 

законодавством

3 000,00 Оновлено 
матеріально-
технічну базу 

Невідкладна допомога до виведення з 
гострого стану

191,70 Забезпечено 
надання невід-
кладної стома-
тологічної до-
помоги насе-

ленню та збіль-
шено відсоток 
забезпечення 

пільгової кате-
горії населення 

безоплатним 
зубопротезу-

ванням 

Надання невідкладної стоматологічної 
допомоги (до закінчення лікування цього 

захворювання): ветеранам війни (учасникам 
бойових дій, особам з інвалідністю 

внаслідок війни, учасникам війни), сім’ям 
загиблих (померлих) ветеранів війни, сім’ям 

загиблих (померлих) Захисників та 
Захисниць України, ветеранам праці, 

пенсіонерам за віком, учасникам бойових 
дій, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, учасникам 
бойових дій, які брали безпосередню участь 

у заходах, необхідних для забезпечення 
оборони України, захисту безпеки 

населення та інтересів держави у зв’язку з 
військовою агресією російської федерації 

проти України, особам, нагородженим 
знаком “Почесний донор України”, 

ветеранам військової служби та ветеранам 
органів Міністерства внутрішніх справ 

України, їх вдовам 

279,50 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Профілактичні дії, огляд, санація 
порожнини рота надається підопічним 

будинків-інтернатів для людей похилого 
віку, психоневрологічних інтернатів, 

реабілітаційних центрів, спеціалізованих 
шкіл-інтернатів Хмельницької області та 
таким пільговим категоріям: ветеранам  
війни (учасникам бойових дій, особам з 
інвалідністю внаслідок війни, учасникам 

війни), сім’ям загиблих (померлих) 
ветеранів війни, сім’ям загиблих (померлих) 

Захисників та Захисниць України, 
ветеранам праці, пенсіонерам  за  віком, 

учасникам бойових дій, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, учасникам бойових дій, які брали 
безпосередню участь у заходах, необхідних 
для забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави у 
зв’язку з військовою агресією російської 

федерації проти України, особам, 
нагородженим знаком “Почесний донор 

України”, ветеранам  військової служби та 
ветеранам органів Міністерства внутрішніх 

справ України, їх вдовам, шляхом виїздів 
бригад лікарів пересувним стоматологічним 

кабінетом

   271,70  
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Надання терапевтичної, хірургічної, у тому 
числі невідкладної, ортопедичної 

стоматологічної допомоги безкоштовно за 
маловитратними технологіями шляхом 

обслуговування викликів на дому, таким 
пільговим категоріям: ветеранам війни 

(учасникам бойових дій, особам з 
інвалідністю внаслідок війни, учасникам 

війни), сім’ям загиблих (померлих) 
ветеранів війни, сім’ям загиблих (померлих) 

Захисників та Захисниць України, 
ветеранам праці, пенсіонерам за віком, 

учасникам бойових дій, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, учасникам бойових дій, які брали 
безпосередню участь у заходах, необхідних 
для забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави у 
зв’язку з військовою агресією російської 

федерації проти України, особам, 
нагородженим знаком “Почесний донор 

України”, ветеранам військової служби та 
ветеранам органів Міністерства внутрішніх 

справ України, їх вдовам.

   35,20  

Профілактичний огляд, санація порожнини 
рота за маловитратними технологіями 

допризовників

436,80 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Надання терапевтичної  та  хірургічної 
стоматологічної допомоги за 

маловитратними технологіями: ветеранам  
війни (учасникам бойових дій, особам з 
інвалідністю внаслідок війни, учасникам 

війни), сім’ям загиблих (померлих) 
ветеранів війни, сім’ям загиблих (померлих) 

Захисників та Захисниць України, 
ветеранам праці, пенсіонерам  за  віком, 

учасникам бойових дій, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, учасникам бойових дій, які брали 
безпосередню участь у заходах, необхідних 
для забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави у 
зв’язку з військовою агресією російської 

федерації проти України, особам, 
нагородженим знаком “Почесний  донор  

України”, ветеранам  військової  служби  та  
ветеранам органів Міністерства внутрішніх 

справ України, їх вдовам

   2 494,00  
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Надання ортопедичної стоматологічної допо-
моги з поновленням жувальної спроможності із 

застосуванням зубних протезів (за винятком 
протезування із дорогоцінних металів, кера-
міки, металокераміки, цільнолитих, метало-
пластмаси, нітрит-титанового покриття, бю-
гельного протезування, імплантів) за медич-

ними показниками таким категоріям 
пільговиків: ветеранам війни (учасникам 

бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок 
війни, учасникам війни), сім’ям загиблих 

(померлих) ветеранів війни, сім’ям загиблих 
(померлих) Захисників та Захисниць України, 
ветеранам праці, пенсіонерам за віком, учас-
никам бойових дій, які брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, учасникам 
бойових дій, які брали безпосередню участь у 
заходах, необхідних для забезпечення оборони 

України, захисту безпеки населення та інтересів 
держави у зв’язку з військовою агресією росій-
ської федерації проти України, особам, нагород-
женим знаком “Почесний донор України”, вете-
ранам  військової служби та ветеранам органів 

Міністерства внутрішніх справ України, їх вдовам

   1 899,00  

7 Надання якісної високо-
спеціалізованої допо-
моги дітям області 

Придбання діагностичного обладнання 
(відео гастроскоп, колоноскоп, бронхоскоп,  

система ультразвукової діагностики 
експертного (преміум)  класу з набором 

датчиків, комп’ютерний томограф та інше)

КНП “Хмель-
ницька обласна 
дитяча лікарня”
Хмельницької 
обласної ради 

 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

31 850,00 Покращено якість 
надання  реабі-

літаційних послуг 
стаціонарної 

невідкладної та 
паліативної допо-
моги, дитячому 

населенню облас-
ті та підписано 

пакети медичних 
гарантій з НСЗУ 

Придбання у хірургічне відділення 
медичного обладнання (офтальмологічний 

операційний мікроскоп та інше) 

1 000,00 
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Продовження додатка 
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8 Надання психіатрич-
ної допомоги 

Проведення експертиз на стан алкогольного 
та наркотичного сп’янінь 

КНП “Хмель-
ницький облас-

ний заклад з 
надання психі-
атричної допо-
моги” Хмель-
ницької облас-

ної ради  

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

3 000,00  Надано можли-
вість застосу-
вання адміні-

стративної відпо-
відальності до во-
діїв у стані алко-
гольного та нар-
котичного сп’я-
ніння. Забезпе-
чено економію 
коштів держав-

ного бюджету (не 
сплата грошового 

забезпечення 
військовослуж-
бовцям, які кер-
мували транс-

портним засобом 
у стані сп’яніння) 

9 Проведення медико-
соціальної експертизи 

Ремонти у приміщеннях медико-соціальної 
експертизи 

КЗОЗ “Хмель-
ницький облас-
ний центр ме-

дико-соціальної 
експертизи” 

Хмельницької 
обласної ради 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

920,00 Забезпечено 
належні умови 
для прийняття 
пацієнтів, їх 

безпеку і безпе-
ки персоналу 

Встановлення протипожежної сигналізації 55,00 

10 Зменшення пошире-
ності інфекційних 
хвороб, заходи щодо 
реалізації сталої від-
повіді на епідемію 
туберкульозу 

Придбання медичного обладнання (рентген 
апарат на 3 робочих місця, ендоскопічне 

обладнання (відео-, гастро-, бронхоскоп) та 
інше 

КНП “Хмель-
ницький облас-

ний фтизіо-
пульмонологіч-
ний медичний 

центр” 
Хмельницької 
обласної ради 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

10 500,00 Забезпечено 
ранню діаг-

ностику тубер-
кульозу, надано 
якісну і своє-

часну допомогу 
пацієнтам  
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Продовження додатка 
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  Обов’язкові виплати працівникам відпо-
відно до встановлених чинним законо-
давством умов оплати праці (шкідливі 

умови праці; надбавку за вислугу років у 
протитуберкульозних закладах; доплату до 

мінімальної заробітної плати) тощо

   4 000,00 Виконано вимоги 
законодавства 

(Закону України 
“Про протидію 
захворюваності 
на туберкульоз”) 

Будівництво другої черги пасажирського 
ліфта 

2 500,00 Виконано вимоги 
на відповідність  
державним буді-
вельним нормам, 
правилам і стан-
дартам  по дос-

тупності для осіб 
з інвалідністю та 
інших маломо-
більних  груп 

населення 

11 Забезпечення надання 
екстреної медичної 
допомоги жителям 
області 

Збір за першу реєстрацію транспортного за-
собу згідно із Законом України “Про збір на 

обов’язкове державне пенсійне страхування” 
та реєстрацію спеціального санітарного 

транспорта в органах реєстрації Міністерства 
внутрішніх справ України 

КНП “Хмель-
ницький облас-
ний центр екст-
реної медичної 

допомоги та 
медицини 

катастроф” 
Хмельницької 
обласної ради 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

5 835,43 Забезпечено 
сплату до бюд-

жету обов’язкових 
платежів під час 

придбання та нас-
тупної реєстрації 
нових транспорт-

них засобів 

Обладнання для побудови системи радіо-
зв’язку Moto TRBO (ретранслятори, облад-
нання для базової радіостанції, обладнання 

радіосервера, обладнання автомобільних 
радіостанцій, ліцензія на підключення 

абонента радіостанції, пусконалагоджу-
вальні та монтажні роботи та інше) 

11 735,75 Забезпечено 
функціонування 
закладу та підви-

щено якість та 
оперативність 

надання медичної 
допомоги насе-

ленню 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Зменшення пошире-
ності інфекційних 
хвороб, у тому числі 
хіміорезистентного, 
ВІЛ-інфекції/СНІД 

Діагностика ВІЛ серед населення області. 
Лабораторний моніторинг якості та 
ефективності лікування ВІЛ/СНІДу, 

тестування на ВІЛ-інфекцію методом 
імуноферментного аналізу, зокрема особам, 

які призиваються на військову службу, 
вагітним жінкам та іншим категоріям 

закладів охорони здоров’я області

КНП “Хмель-
ницький облас-
ний центр про-
філактики та 
боротьби зі 
СНІДом” 

Хмельницької 
обласної ради 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

770,70 Зменшено 
кількість хворих 

на ВІЛ-інфек-
цію/СНІД, зни-

жено рівень 
захворюваності 

Технічне обслуговування та повірка обладнання 75,00

Тест-системи 200,00

13 Покращення матері-
ально-технічної бази 
закладів охорони 
здоров’я області 

Покращення матеріально-технічної бази 
закладів охорони здоров’я області (забез-
печення медичною технікою, діагностич-
ним та іншим обладнанням, автотранс-
портом, комп’ютерною технікою тощо) 

Обласні заклади 
охорони здоров’я 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

65 000,00 Забезпечено 
надання послуг 

населенню за від-
повідним напря-
мом, ранню діаг-
ностику хвороб, 
залучено додат-

кові кошти НСЗУ 

14 Забезпечення утри-
мання обласних закла-
дів охорони здоров’я 

Поточне утримання закладу КНП “Старо-
ушицький обласний дитячий санаторій 
“Дністер”  Хмельницької обласної ради 

КНП “Старо-
ушицький облас-
ний дитячий са-

наторій “Дністер” 
Хмельницької 
обласної ради 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

9 000,40 Забезпечено 
функціонування 

закладу  

Забезпечити функціонування КНП “Хмель-
ницький обласний інформаційно-аналітич-

ний центр медичної статистики”  
Хмельницької обласної ради 

КНП “Хмель-
ницький облас-
ний інформацій-
но-аналітичний 
центр медичної 

статистики” 
Хмельницької 
обласної ради 

4 184,90 
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Продовження додатка 
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  Проведення гістологічних досліджень 
операційного та біопсійного матеріалів 

КНП “Хмель-
ницький облас-
ний патолого-
анатомічний 

центр” 

  4 300,00 Забезпечено 
надання послуг 
населенню за 
відповідним 

напрямом 

15 Забезпечення заходів 
по призову молоді на 
строкову службу 

Оплата праці працівників, які відряджа-
ються для роботи у складі постійно діючих 

військово-лікарських комісій 

Медичні заклади
КНП “Хмель-

ницька обласна 
стоматологічна 
поліклініка”, 
КНП “Хмель-

ницький облас-
ний заклад з 

надання психі-
атричної 

допомоги” 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

318,40 
 

Проведення 
весняного та 

осіннього 
призову на 

строкову службу 

16 Виплата пільгової 
пенсії 

Забезпечити фінансування видатків на 
виплату пільгової пенсії медичним 

працівникам, що працювали в закладах 
охорони здоров’я 

Медичні заклади 
КНП “Хмель-

ницька обласна 
лікарня” Хмель-
ницької обласної 

ради, КНП 
“Хмельницький 
обласний заклад 
з надання психі-
атричної допо-

моги”, 
КНП “Хмель-

ницький облас-
ний фтизіопуль-
монологічний 

медичний центр” 
Хмельницької 
обласної ради 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

6 177,60 
 

Забезпечено 
виконання 

Закону України 
“Про пенсійне 
забезпечення” 
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Продовження додатка 
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17 Дотримання норм і пра-
вил захисту від надзви-
чайних ситуацій та пра-
вил пожежної безпеки 

Забезпечення заходів у сфері захисту 
населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 

характеру

Обласні заклади 
охорони 
здоров’я 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

3 000,00 Збережено життя 
та здоров’я 

пацієнтів та пер-
соналу медичних 

закладів у над-
звичайних 
ситуаціях  

Забезпечення протипожежних заходів у 
закладах охорони здоров’я комунальної 
власності та виконання приписів органів 

Державної служби з надзвичайних ситуацій 
України у Хмельницькій області

4 600,00 

18 Організація проживан-
ня, харчування тощо 
біженців та внутріш-
ньо переміщених осіб 

Організація харчування, розміщення, 
надання комунальних послуг, забезпечення 

речовим майном, тощо 

Обласні заклади 
охорони 
здоров’я 

2023 рік Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

В межах 
бюджетних 
асигнувань 

Створено умови 
для тимчасового 
перебування у 
комунальних 

закладах охорони 
здоров’я Хмель-
ницької обласної 
ради цієї катего-

рії осіб 

19 Підготовка обласних 
стаціонарних закладів 
охорони здоров’я до 
роботи в надзвичайних 
ситуаціях  

Створення умов для роботи обласних закла-
дів охорони здоров’я у надзвичайних ситуа-
ціях, що пов’язані з тривалою відсутністю 

електропостачання, теплопостачання та 
зв’язку (наявність резервних запасів палив-
но-мастильних матеріалів для автономних 

джерел живлення (генераторів та інше)

Обласні заклади 
охорони 
здоров’я 

2023р Обласний, 
державний 
бюджети, 

інші джерела, 
не заборонені 

законодавством

10 796,80 
 

Забезпечено 
належну та 

безперебійну 
роботу медичних 
закладів для на-
дання допомоги 

пацієнтам 

РАЗОМ:   379 995,69  
        

_______________________________________________________________ 


