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укрАїнА
зАпорізькА міськА рАдА

дЕпАртАмЕнт охорони здоров'я
вуті.  Патріотична, 20/а,    м.Запоріжжя, 69001  телефон  224-10-79    е-mаіl: zgоz©ukг.пеt      Код ЄдРПОУ 3759і4і7

наNg від
Голові Правління
ГО «Народний захист»
Заболотній Н.О.
ZаЬо166ZаЬоl@,gmаіl.соm

департамент охорони
здоров'я ЗапорізькоЇ
облдержадміністраці.і.

Про надання інформаці.і.

департамент  охорони  здоров'я    міськоЇ  ради  на  Ваш  інформацій  запит
стосовно переліку апаратів для проведення флюорографі.і. в м. Запоріжжя, адреси•і.х  знаходження,  найменування  медичних  закладів,  можливість  безкоштовного

обстеження,  дати  і  джерела  придбання  та  перелік  непрацюючого  обладнання
надає інформацію в наведеному додатку.

Відповідальна  особа  за  розгляд  інформаційного  запиту  Бондар  Олена
Юрі.1.вна   начальниК   ПЛаНОВО-еКОНОМіЧНОГО   ВіддіЛУ   ЦеНТРаЛіЗОВаНО.1.  бухгалтері.1.
при департаменті охорони здоров'я Запорізько.і. місько.і. ради, телефон 22410 71.

Надану відповідь на даний інформаційний запит Ви маєте право оскаржити
у  порядку  визначеному  у  ст.  23  Закону  УкраЇни  «Про  доступ  до  публічноЇ
інформаці.1.».
додаток: на 1 арк. в 1 прим.

+   В.о. директора департаменту

Бондар 22410 71

:fzт1,. М.М. Ситникова



Інформація по апаратам для проведення флюорографіЇ

Найменуван" ЛПУ Переліі{   апаратів для
Адрсса Їх 3находження дата і`а д>і(ерело

Можливістьбе3коштОвнОгОобстеження В робочомустаніічині+/-

проведення фліоорографіі придбання апаратів

КУ  "Міська л ікарня № і "

Аларат рентгенівський вул   Чумачєнка2І
І 989р.  бюджет бе3коштовне +

флюрографічний стаLііонарний поліклін|ка

Апаратt|tлюрографічний вул.  Чумаченка,  21  а 20|1р    бюджет безкоштовне +

Система рентгенограtІіічна тафлюороскопічна
вул.  Чумаченка, 21  а 20|7р.   бюджет безкоштовне +

Апарат(|)jііорографі`чний вул.  Запізнична,  І 1997р   бюд>кет бсзкоштовне +

К3„М іська  і{л і ні.ч налі`карня№3"
Апаратqtлюрограt|іічний пр Моталургів. 9 2О!6р.   бюджет бе3коштовне +

КУ„Центральнакліні.іналі`карня№4Заводськогорайону" Апаратt|tлюрограt|іічний
вул.Перспективна, 36поліклініка

1983  рік   бюдtкет безкоштовне +

Ком плекс рентген і вськи й вул.Оптимістична,1
20і6р.   бюджет безкоштові+е +

діагностичний стаціонар

КУ„6-а  міська  клі.ііі..1ііалікарня„

Аппараі`фjіюроі`раt|tlчний пр  СОборний, 88 20іЗр.   біоджет безкоштовне +

Апаратфлюрограt|іічний вул.  Сталсварів,  34

20|7р.   за  рахуііоквііаснихкошті.вустанови

бе3коштовне +

КУ"Міська лікарня № 7" Апаратt|tлюорограdtіііний вул.  Привок3апьна, 9
І 986р , (сtрснованов3дп"радіоприJlад")

безкоulтовііе +

|(У„М|ська л ікарня №8"

Апарат рентгенівськийфлюрограdtіііннйстаці.онарний
вул.  Харчова,2 і986р.    бюд>кет безкоштовне +

Комплексрентгенівськийдіагі1Остиііі1ий
вул.  Авраменко`4 20l5р.   бюдt!tст безкоштовне +

КУ„3апорізька міськабагатопрофі'льнакліні.чна
Апаратфліорографічний вуJl.дудикі,,а6 2004р     бюджет безкоштовне +

Апаратфлюрограt|tічніій
вул.3апорізі,кого

2016р    бюджет бе3коштовне +
лjкарня №9" козацтва, 25 а

Апаратфліорографічний
вул. дні.провське шосе,1

|992р.   бюд>іtет бе3коштовне +

КУ  "3апорjзька  місьі{аіtліі-]іLіііаііікарня№ІО"

Апарат рентгенівськіійt|tлюрограt|іі.чниі-і
бул.Шевчеііка.25 |987р   бюд>іtет бе3коштовне +

tІ>люорограф цифровий бул.Шсвчеііка,25 2005р`   бюджет безкошїовно +

начальник планово-економічного відділу -..:     .- о.ю.Бондар


