
 

Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення за предметом закупівлі 

«Реконструкція приміщень 1, 3, 4 поверхів кардіологічного та фасаду кардіологічного та 

господарського корпусів Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я 

України» за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5а (ДК 021:2015: 45454000-4 — 

Реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі ID: UA-2021-03-05-010315-c) 

 

Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України» з метою 

підвищення якості надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання та 

поєднану патологію в умовах клініки установи розробила та подала до участі у відборі державний 

інвестиційний проект «Реконструкція приміщень 1, 3 та 4-го поверхів кардіологічного та фасадів 

кардіологічного та господарського корпусів державної установи «Інститут серця Міністерства 

охорони здоров’я України» за адресою вул. Братиславська, буд. 5-а, м. Київ» (далі –Проект), в 

частині зміцнення діагностичного та лікувального векторів радіологічної та стерилізаційної 

служб; з позитивним висновком державної експертизи державного інвестиційного проекту 

відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2015  № 571. Термін реалізації  Проекту – 2021 рік. Мета 

проєкту – створити високотехнологічний медичний комплекс європейського рівня з метою 

зробити сучасну цифрову діагностику здоров’я доступною для населення країни; для 

забезпечення сучасними методиками лікування вітчизняних медиків; для надання якісної 

медичної послуги пацієнтам з усієї країни. 

Проєкт розглянуто Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проєктів та 

визначений таким, що відповідає критеріям відбору (протокол Міжвідомчої комісії від 

04.06.2020), підтримано Комісією до розроблення та реалізації за рахунок державних капітальних 

вкладень за результатами відбору та, відповідно, включено до Переліку відібраних нових 

державних інвестиційних проектів на 2021 рік (протокол Міжвідомчої комісії від 16.11.2020).  

У державному бюджеті 2021 року Державній установі «Інститут серця Міністерства 

охорони здоров’я України» (далі – ДУ «Інститут серця МОЗ України») через головного 

розпорядника бюджетних коштів – Міністерство охорони здоров’я України, виділено кошти на 

реалізацію інвестиційного проекту: «Реконструкція приміщень 1, 3, 4 поверхів кардіологічного 

та фасаду кардіологічного та господарського корпусів Державної установи «Інститут серця МОЗ 

України» за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5А».  

За даними Розділу ІІІ Проекту вартість становить 332 197 976 грн, в тому числі  - 

інвестиційний етап (розроблення)  - 922 625,00 грн та інвестиційний етап (реалізація)  - 331 275 

351,00 грн. 

За даним Проектом передбачене фінансування у розмірі 332 198,0 тис. грн за бюджетною 

програмою КПКВК 2301880 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція 

приміщень 1, 3, 4 поверхів кардіологічного та фасадів кардіологічного та господарського 

корпусів Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України» за 

адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5а»» (далі – КПКВК 2301880). 

За Проектом завершено інвестиційний етап (розроблення), а саме розроблено проектну 

документацію ТОВ «МЕПАЛ-ПРОЕКТ»  на підставі укладеного договору від 03.02.2021 №7132-

06Т  за результатами публічної закупівлі, а також, отримано експертний звіт (позитивний) щодо 

розгляду проектної документації від 03.03. 2021 № 00-0065/01-21 виданий державним 

підприємством «Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба української 

державної будівельної експертизи» та наказом МОЗ України від 04.03.2021 № 393 «Про 

затвердження проекту будівництва «Реконструкція приміщень 1, 3, 4 поверхів кардіологічного 



та фасаду кардіологічного та господарського корпусів Державної установи «Інститут серця МОЗ 

України» за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5А» затверджено проектно-кошторисну 

документацію та розпочато інвестиційний етап (реалізація). На підставі затвердженої проектно-

кошторисної документації та Проекту замовником було визначено технічні  та якісні 

характеристики предмета закупівлі. 


