
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Миколаївської міської 
ради щодо співфінансування будівництва 
боксованого корпусу Миколаївської  
обласної інфекційної лікарні Миколаївської 
обласної ради  

Двадцять дев’ята сесія  
сьомого скликання 

 
 

На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою забезпечення надання якісної медичної допомоги пацієнтам дорослого та 
дитячого віку Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської 
обласної ради обласна рада  

 
  

ВИРІШИЛА: 
  
 
1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Миколаївської міської ради щодо співфінансування будівництва боксованого 
корпусу Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної 
ради (додається). 

  
2. Надіслати текст цього Звернення Миколаївській міській раді. 

 
  
 
 
Голова обласної ради                                                         Вікторія МОСКАЛЕНКО 

 



 
ЗВЕРНЕННЯ  

депутатів Миколаївської обласної ради  
до Миколаївської міської ради 

щодо співфінансування будівництва боксованого корпусу 
Миколаївської обласної інфекційної лікарні Миколаївської обласної ради 

 
 

У структурі інфекційних хвороб значна питома вага – це захворюваність 
на грип та ГРВІ, яка носить епідемічний характер є важкопрогнозованою та 
здебільшого некерованою. Також повітряно-крапельні інфекції займають 
провідне місце серед загальної інфекційної захворюваності. Протягом двох 
років тривав епідемічний підйом кору, який за своєю інтенсивністю перевищив 
попередні роки, з переважною кількістю хворих дорослого віку. 

Миколаївська обласна інфекційна лікарня Миколаївської обласної ради – 
єдиний заклад третинного рівня у області, де надається високоспеціалізована 
медична допомога пацієнтам з різноманітними інфекційними патологіями. У 
зв’язку із загрозою руйнування будівлі обласної дитячої інфекційної лікарні з 
02 квітня 2019 року обласна інфекційна лікарня почала надавати  якісну 
медичну допомогу пацієнтам дитячого віку. Миколаївською обласною радою 
10 вересня 2019 року прийнято рішення про реорганізацію інфекційної та 
дитячої інфекційної лікарні у Комунальне некомерційне підприємство 
«Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» Миколаївської 
обласної ради.  

Враховуючи наявну епідемічну ситуацію в області протягом останніх 
років, слід зазначити, що лікування в інфекційному стаціонарі щорічно 
потребують понад 8 тис. пацієнтів (дорослих та дітей). Так, всього за 3 роки 
проліковано 24869 пацієнтів, а саме: 2016 р. – 3415 дорослих та 5153 дитини,        
2017 р. – 3990 дорослих та 4798 дітей, 2018 р. – 3625 дорослих та 3888 дітей. З 
них 18154 хворих (73 відсотки) - це мешканці м. Миколаїв.  

На сьогодні  в Миколаївській обласній інфекційній лікарні в наявності  
лише 7 боксів, що є вкрай недостатнім для надання якісної медичної допомоги 
пацієнтам дорослого та дитячого віку.  

Таким чином, будівництво нового сучасного корпусу дасть можливість 
збільшити боксованість наявного ліжкового фонду, дозволить більш ефективно 
виконувати вимоги санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів 
(розмежування контактів між хворими з різною інфекційною патологією з 
метою попередження виникнення внутрішньо-лікарняного інфікування). У разі 
необхідності сучасні норми будівництва дозволять розгортати додаткові ліжка 
на наявних площах у 2-3 рази. Новий корпус передбачає наявність        
30 ліжко-місць, які можна розгортати до 65 ліжок. 

За станом на 22 жовтня 2019 року проєктно-кошторисна документація 
знаходиться на завершальному етапі. Вартість зазначеної документації 
становить 1 млн 497 тис. гривень. Виконавцем робіт з виготовлення        
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проєктно-кошторисної документації є ТОВ «Миколаївоблпроєкт». На сьогодні 
згідно з договором виконано такі види робіт: генеральний план, архітектурні та 
технологічні рішення, геодезичні та геологічні вишукування.  

За розрахунками проєктно-кошторисної документації загальна вартість 
будівництва нового корпусу  становить 110 млн гривень.  

Пропонуємо долучитись до будівництва корпусу обласної інфекційної 
лікарні  на умовах співфінансування та розглянути можливість передачі 
субвенції до обласного бюджету. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прийнято на тридцятій сесії обласної 
ради сьомого скликання  
_____________ 2019 року 
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