Департамент охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації
повідомляє, що відповідно до Закону України «Про ратифікацію Фінансової угоди між
Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна
програма для відновлення України»)» від 22 квітня 2015 р., постанови Кабінету Міністрів
України від 25 листопада 2015 року № 1068 «Деякі питання використання коштів для
реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»
(із змінами) та розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації № 739/5-18 «Перелік проектів, що
фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та
співфінансуються з місцевих бюджетів на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної
кредитної програми для відновлення України (Пул 2а)» (із змінами) Департамент охорони
здоров’я Донецької облдержадміністрації виступає кінцевим бенефіціаром (замовником)
за трьома проєктами:
Назва проєкту
Вартість проєкту,
(тис. грн)
«Капітальний
ремонт
(термомодернізація)
будівель
24282,774
Комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська
інфекційна лікарня м. Костянтинівки" по вул Європейська, буд.
17, м. Костянтинівка, Донецька обл.» (Коригування).
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Комунального
30234,010
закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя"
по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область
(Коригування)
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Комунальної
31069,438
лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична
лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул.
Пашковського, буд. 4, м. Маріуполя, Донецької обл.
07 жовтня 2020 року між Департаментом охорони здоров’я Донецької
облдержадміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю «Промін Буд
Сервіс» було укладено договір підряду на виконання робіт за проектом: «Капітальний
ремонт (термомодернізація) будівель Комунальної лікувально-профілактичної установи
"Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" по вул Європейська, буд. 17, м.
Костянтинівка, Донецька обл.» (Коригування) на суму 21 170 608,39 грн. з ПДВ.
Після отримання резолюції «без заперечень» від Європейського інвестиційного
банку та Дозволу на початок будівельних робіт від 27.05.2021 р., виданого Державною
архітектурно-будівельною інспекцією України, 28 травня 2021 року розпочато будівельні
роботи на даному об’єкті.
Проєкт капітального ремонту (термомодернізації) будівель Комунальної
лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівка"
розроблено на основі технічного завдання замовника, технічного обстеження та обмірних
креслень. Проєктом у будівлях головного, інфекційного, господарчого корпусів та
харчоблоку КЛПУ "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" передбачено утеплення
покрівлі з повною заміною шарів покриття; утеплення зовнішніх стін фасаду, у тому числі
цоколя та стін підвалу, з влаштуванням зовнішнього опорядження та відновленням

вимощення навколо будівлі; заміну зовнішніх дверей і деяких вікон; влаштування
пандусів для маломобільних груп населення, кожен з котрих має поручні, вироблені з
урахуванням технічних вимог до опорних стаціонарних пристроїв; відновлення ґанків з
опорядженням; ремонт пошкоджених зовнішніх елементів будівлі; модернізацію системи
опалення лікарні та інші роботи.
Тривалість капітального ремонту за проєктом (строк виконання робіт) – 12 місяців,
наразі договір підряду подовжено до 30.10.2021 року. Після виконання всіх робіт з
термомодернізації будівлі клас енергоефективності повинен бути не нижче ніж С (що
відповідає вимогам ДСТУ-Н Б А.2.2-5 ~ 2007).
Авторський та технічний нагляд є невід’ємною складовою кожного процесу
створення об’єкту архітектури, не зважаючи на те, чи нове це будівництво, реконструкція,
реставрація або капітальний ремонт об’єкту.
Договір про виконання робіт з авторського нагляду за даним проєктом від
11.03.2021 р. на суму 54 000 грн. (без ПДВ) укладено з Товариством з обмеженою
відповідальністю «СІНТЕЗ ЕКОЕНЕРГО». Договір про надання послуг з технічного
нагляду за процесом будівництва від 04.12.2020 р. на суму 300 459,16 грн. (з ПДВ)
укладено з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інжинірингова компанія
«Стратегія».
Важливою умовою фінансування та успішної реалізації проєктів, які фінансуються
Європейським інвестиційним банком у рамках Надзвичайної кредитної програми для
відновлення України, є залучення до впровадження проєкту широкого кола зацікавлених
сторін, на яких він безпосередньо впливає, а також дотримання екологічних та соціальних
стандартів Європейського інвестиційного банку замовником та підрядною організацією.
Слід відзначити, що даний проєкт має важливу соціальну спрямованість та передбачає
значні позитивні ефекти для місцевого населення. Його реалізація в лікувальному закладі
на території м. Костянтинівка, матиме безпосередній вплив на мешканців м.
Костянтинівка, а також 18 сіл та 15 селищ, які увійшли до складу Костянтинівської
міської громади, а також інших населених пунктів Краматорського району і Донецької
області. Реалізація проєкту підвищить соціальну значимість закладу для міської громади
та прилеглих сіл, стимулює жителів до лікування та отримання медичних послуг саме в
даному закладі. Очікується, що від реалізації проєкту отримають безпосередню вигоду
75000 осіб (середня кількість пацієнтів лікарні за останні три роки), включаючи 10000 осіб
зі статусом ВПО та з інших уразливих груп населення. Так, для пацієнтів лікарні будуть
створені комфортні умови перебування та лікування. Крім того, будуть покращені умови
праці для 88 осіб персоналу лікарні, створено нові робочі місця, загалом 10 нових
постійних робочих місць.
Проєкт капітального ремонту лікарні розроблений з урахуванням проведення
будівельних робіт без призупинення функціонування закладу, отже лікування хворих та
надання медичних послуг буде проводитися безперервно, а у разі змін у порядку
функціонування закладу – про такі зміни буде попереджено додатково.
Разом з цим, відповідно до законодавства України та соціальних стандартів
Європейського інвестиційного банку, у разі наявності пропозицій чи скарг, що пов’язані з
реалізацією проєкту, будь-хто має право звернутися до замовника проєкту та отримати
відповідь чи вирішення питання у встановлені терміни.
Контакти для звернень: тел. +38 0500438054, електронна пошта: tndzdrav@ukr.net

