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Обґрунтування  доцільності закупівлі: Комунальне некомерційне підприємство 

"Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району м. Києва" з метою 

до оснащення реабілітаційним обладнанням відділення медичної реабілітації КНП «КДЦД 

Дніпровського району м. Києва» створить кардинальні зміни для отримання 

відновлювального лікування дітей з обмеженими можливостями, порушеннями функцій 

нервової та опорно-рухової систем та дітей народженими або захворівшими до 3-х річного 

віку.Основні принципи роботи відділення – це доступність, комплексний підхід та 

безперервність процесів.Недооснащення відділення реабілітації обладнанням, створює 

складність в застосуванні новітніх методик відновлення рухових функцій, що приводить 

до неотримання якісного та повноцінного відновлювального лікування, яке впливає на 

якість життя.Придбання сучасного реабілітаційного обладнання, яке дасть можливість 

застосувати в лікуванні новітні методики реабілітації.Діти з обмеженими можливостями 

зможуть отримати якісну, безкоштовну допомогу із застосуванням сучасних, новітніх 

методик медичної реабілітації не далеко від місця постійного проживання, без виїзду за 

межі міста Києва. 

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги даної закупівлі розраховані виходячи з 

реальної потреби підприємства та відсутності такого обладнання взагалі. Найдієвіше 

обладнання яке потрібно нам інсталювати для забезпечення реабілітаційного процесу 

пацієнтів – це пристрій для реабілітації MOTOmed gracile12 для ніг та рук або еквівалент, 

реабілітаційний стіл для терапії широкий з електричним регулюванням висоти SR-3E-B 

або еквівалент, стельовий підйомник GH1 з підйомним кронштейном, підвісною рейковою 

та зарядною системами (комплектація для активної реабілітації) або еквівалент, Бруси для 

відновлення навиків ходьби з перешкодами T/U або еквівалент, Сходи для відновлення 

навиків ходьби з похилою рампою S/U або еквівалент, Стельовий підйомник GH1 з 

підйомним кронштейном, підвісною рейковою та зарядною системами (комплектація для 

басейну, переміщення з/в басейн) або еквівалент. 

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі: Характеристики та функції 

вказаного реабілітаційного обладнання відповідають сучасним критеріям є 

конкурентними  та одними з найкращих на ринку на даний момент, та відповідають 

технічним можливостям та потребам підприємства. Використання пристрою МОТОmed 

gracile12 дозволяє пацієнтам стати рухливішим, зменшити спастику, поліпшити ходьбу, 

самопочуття, зменшити потребу в сторонній допомозі. Важливою особливістю даного 

тренажеру є мала відстань між педалями (12 см) та регулювання висоти педальної осі. 

Завдяки цьому, навіть маленькі діти без проблем можуть виконувати реабілітаційні 

вправи на пристрої МОТОmed gracile12. Реабілітаційний стіл для терапії широкий з 

електричним регулюванням висоти SR-3E-B забезпечує ідеальну основу для лікування 

пацієнтів з руховими проблемами і порушеннями внаслідок неврологічних захворювань та 

проведення реабілітаційних програм за методом нейророзвиваючої терапії Бобата. 

Стельовий підйомник GH1 в комплектації для активної реабілітації забезпечує 

розвантаження ваги пацієнта, та вправи для відновлення навичок ходьби можна починати 

на самих ранніх етапах реабілітації. За допомогою брусів для відновлення навиків ходьби 

з перешкодами можна відновлювати навички ходьби у дітей та підлітків. Сходи для 

відновлення навиків ходьби з похилою рампою призначені для сприяння у відновленні 

рухових функцій, відновленні навичок ходьби після перенесених травм опорно-рухового 

апарату та нервової системи, тренування сили ніг, для реабілітації. Стельовий підйомник 

GH1 з підйомним кронштейном, підвісною рейковою та зарядною системами 



(комплектація для басейну, переміщення з/в басейн) надає можливість переміщення 

пацієнтів з/в басейн, що, в свою чергу,  забезпечить без бар’єрний доступ в басейні. 

Обґрунтування очікуваної вартості: Для розрахунку очікуваної вартості 

закупівлі використовувалась інформація щодо актуальних цін купівлі-продажу 

реабілітаційного обладнання, бралися до уваги діючі ціни на реабілітаційне у 2022 році. 

Очікувана вартість закупівлі складає 1070000,00 грн. 
 


