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Рівненська обласна рада

на № вх-8360/0/01 -34/14 від 25.12.2014

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 18 грудня 2014 року 
№1373 «Про підтримку Проекту Світового банку «Підвищення ефективності лі
кування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області на 
період з 2015 по 2019 роки» Рівненська обласна державна адміністрація інфор
мує: станом на 31 грудня 2019 року в рамках реалізації субпроекту укладено 46 
з 59 запланованих договорів, що складає 78% від запланованої кількості контра
ктів.

Зокрема, серед найбільших договорів варто зазначити: договори на ремонт та 
реконструкцію лікарських амбулаторій, постачання медичного обладнання для 
серцево-судинного центру, постачання медичного обладнання для районних та 
міських лікарень, договір на постачання комп’ютерного та серверного облад
нання, розробка програмного забезпечення для супроводу пацієнтів груп ризику 
та інше.

Протягом 2019 року Група управління Субпроектом здійснила такі заходи:

• 25.09.203 9 року підписано договірну угоду по лоту 2.3 (Березнівський 
район, 10 лікарських амбулаторій) в рамках закупівлі NCB 8.1.2 «Ре
конструкція лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерського пу
нктів під лікарські амбулаторії та капітальний ремонт лікарських ам
булаторій (2 етап): 25 об’єктів» з ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» на суму 
1 020 000 дол. США; проводяться роботи з ремонту та реконструкції 
лікарських амбулаторій;

* 25.09.2019 року підписано договірну угоду по лоту 2.4 (Костопільсь- 
кий район, 5 лікарських амбулаторій) в рамках закупівлі NCB 8.1.2 
«Реконструкція лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерського 
пунктів під лікарські амбулаторії та капітальний ремонт лікарських 
амбулаторій (2 етап): 25 об’єктів» з ТОВ «РЕЕЮМЕ-ЄВРОБУД» на 
суму 680 000 дол. США; проводяться роботи з ремонту та реконстру
кції лікарських амбулаторій;
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зель-генераторна установка та надання послуг зі встановлення облад
нання та навчання персоналу) закупівлі ІСВ 8.2.8 «Закупівля медично
го обладнання, дизель-генераторної установки для відділення інтерве
нційної радіології на базі комунального закладу «Сарненська центра
льна районна лікарня» Сарненської районної ради як філії відділення 
інтервенційної радіології комунального підприємства «Рівненська об
ласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради та надання послуг 
зі встановлення обладнання та навчання персоналу» з компанією АФС 
Медицинтехнік Гмбх та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«АФС Медицинтехнік» на суму 483 800 дол. США; обладнання доста
влено в комунальний заклад «Сарненська центральна районна лікар
ня»;

23.04.2019 року підписано договірну угоду по лоту 2 (установка для 
проведення електрофізіологічного дослідження серця для радіо
частотних абляцій з помпою та програмованою ЕКС з набором роз
хідних матеріалів, надання послуг із встановлення обладнання та нав
чання персоналу) закупівлі ІСВ 8.2.8 «Закупівля медичного обладнан
ня, дизель-генераторної установки для відділення інтервенційної ра
діології на базі комунального закладу «Сарненська центральна район
на лікарня» Сарненської районної ради як філії відділення інтервен
ційної радіології комунального підприємства «Рівненська обласна клі
нічна лікарня» Рівненської обласної ради та надання послуг зі встано
влення обладнання та навчання персоналу» з ТОВ «Флауер» на суму 
213 496 дол. США; обладнання встановлено у відділенні інтервенцій
ної радіології комунального підприємства «Рівненська обласна клініч
на лікарня» Рівненської обласної ради;

01.03.2019 року підписано договірну угоду по лоту 4 (закупівля сис
теми для проведення тредміл-тесту, та надання послуг зі встановлення 
обладнання та навчання персоналу) закупівлі ІСВ 8.2.1.2 «Медичне 
обладнання для вторинного рівня» з ТОВ «Медгарант» на суму 379 
000 дол. США; обладнання поставлено та розподілено між закладами 
охорони здоров’я Рівненської області;

26.02.2019 року підписано договірну угоду по лоту 3 (закупівля елект
рокардіографа 12-канального з автоматичною обробкою даних. При
лади для комбінованого добового Холтерівського моніторування ЕКГ 
та AT з програмним забезпеченням та 2 додатковими ЕКЕ реєстрато
рами, надання послуг зі встановлення обладнання та навчання персо
налу) по закупівлі ІСВ 8.2.1.2 «Медичне обладнання для вторинного 
рівня» з об’єднанням підприємств TOB «ІМЕСК» та TOB «ІКС- 
ТЕХНО» на суму 97 441 дол. США; обладнання поставлено та розпо
ділено між закладами охорони здоров’я Рівненської області;

22.02.2019 року підписано договірну угоду по закупівлі SH 8.2.5.1 
«Впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та на
вчання» з ТОВ «АЙ ТІ ІНЖИШРІНГ» на суму 20 443 дол. США; здій
снюється впровадження системи в закладах охорони здоров’я.



Група управління субпроектом працює над проведенням таких закупівель то
варів, робіт і послуг, що знаходяться на етапах проведення процедур закупівель 
(оголошення, оцінки та підписання договору) по наступних пакетах.

■ На етапі оцінки пропозіщій знаходяться:

-  2 договори по закупівлі NCB 8.1.1 «Реконструкція лікарських ам
булаторій, фельдшерсько-акушерського пунктів під лікарські амбу
латорії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (1 етап): 23 
об’єкти» на проектну суму 1 170 000 дол. США;

-  1 договір по закупівлі NCB 8.1.2 «Реконструкція лікарських амбу
латорій, фельдшерсько-акушерського пунктів під лікарські амбула
торії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (2 етап): 25 
об’єктів» на проектну суму 580 000 дол. СІЛА;

-  5 договорів по закупівлі NCB 8.1.2.1 «Реконструкція лікарських ам
булаторій, фельдшерсько-акушерського пунктів під лікарські амбу
латорії та капітальний ремонт лікарських амбулаторій (3 етап): 29 
об’єктів» на проектну суму 4 785 000 дол. США;

-  З договори по закупівлі ІСВ 8.2.1.3 «Медичне обладнання для лі
карських амбулаторій» на проектну суму 1 550 000 дол. CUM;

-  2 договори по закупівлі NCB 8.2.9 «Закупівля медичного обладнан
ня для відділення інтервенційної радіології на базі комунального не- 
комерційного підприємства «Сарненська центральна районна лікар
ня» Сарненської районної ради як філії відділення інтервенційної ра
діології комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лі
карня» Рівненської обласної ради та надання послуг зі встановлення 
обладнання і навчання персоналу» на проектну суму 150 000 дол. 
США.

Групою управління субпроектом постійно проводиться інформування насе
лення про реалізацію субпроекту через ЗМІ, на сайтах Проекту, обласної держа
вної адміністрації та управління охорони здоров’я; проводяться прес- 
конференції, робота з громадськими активістами. Представники групи впрова
дження, керівництво управління охорони здоров’я та керівники закладів охоро
ни здоров’я, заклади яких задіяні в реалізації Проекту, приймають участь у пря
мих ефірах на телебаченні та радіо щодо реалізації Субпроекту.

У рамках співфінансування Рівненською областю забезпечується розробка 
проектно-кошторисної документації, технічний та авторський нагляд за вико
нанням робіт на об’єктах, реконструкція яких здійснюється за рахунок коштів 
позики Світового банку, закупівля медичного обладнання, ремонт та адаптація 
приміщень для встановлення медичного обладнання, сплата зборів до Пенсійно
го фонду за набуття права власності та інше. Станом на 31.12.2019 року загаль
на сума видатків співфінансування становить 41 120,7 тис. грн. або в еквіваленті 
1 520,6 тис. доларів США.

Всього з початку реалізації спільного зі Світовим банком Проекту Міністерс
тва охорони здоров’я України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у лю



дей» Субпроекту «Підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб 
системи кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 2019 роки» розпо
рядниками коштів -  Управлінням охорони здоров’я Рівненської обласної дер
жавної адміністрації та Департаментом з питань будівництва та архітектури Рі
вненської обласної державної адміністрації -  здійснено такі заходи:

■ проводяться роботи з виконання договорів з капітального ремонту 
та реконструкції лікарських амбулаторій у Володимирецькому, За- 
річненському, Корецькому, Гощанському, Березнівському та Косто- 
пільському районах (26 об’єктів); будівельні роботи завершені на 5 
об’єктах Володимирецького району та 3 об’єктах Зарічненського 
району. Вартість укладених договорів 5 352 487 дол. США;

■ триває оцінка пропозицій з ремонту та реконструкції лікарських ам
булаторій: І етап (11 об’єктів), II етап (3 об’єкти), III етап (29 
об’єктів) на проектну суму 6 535 000 дол. СІЛА;

■ закуплено та поставлено в заклади охорони здоров’я 18 автомобілів 
швидкої медичної допомоги, вартість -  1 161 000 дол. США;

■ створено серцево-судинний центр на базі комунального підприємс
тва «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної 
ради: закуплено ангіографічний комплекс вартістю 718 800 дол. США; 
спеціалізований кардіоваскулярний УЗД сканер, вартість -  111 800 
дол. США; 22 одиниці обладнання для операційної та палат інтенсив
ної терапії (дефібрилятори, апарати штучної вентиляції легень, кардіо
графи, апарати тимчасової кардіостимуляції, монітори нагляду за ста
ном пацієнта тощо), вартість -  169 400 дол. США;

■ у межах реалізації субпроекту для потреб серцево-судинного цент
ру було закуплено та передано близько 3000 одиниць витратних мате
ріалів для проведення операцій, у тому числі катетери, балони для ан- 
гіогіластики, прилади для тромбоаспірації та майже 700 стентів; за пе
ріод роботи серцево-судинного центру здійснено майже 3000 інтер
венційних втручань;

■ забезпечено медичним обладнанням заклади вторинного рівня. Усі
районні лікарні Рівненської області отримали комплект медичного об
ладнання, а саме: кардіоваскулярні ультразвукові сканери, дефібриля- 
тори-монітори, апарати для визначення тропоніну, D-дімеру та інших 
кардіомаркерів, електрокардіографи 12-канальні з автоматичною обро
бкою даних, прилади для комбінованого добового Холтерівського мо- 
ніторування ЕКГ та АТ, системи для проведення тредміл-тесту;

■ проведено закупівлю комп’ютерної техніки та серверного облад
нання для Центру обробки даних і закладів охорони здоров’я Рівнен
ської області. Закладам охорони здоров’я передано 320 ноутбуків, 260 
БФП, серверне та мережеве обладнання на загальну суму 378 468 дол. 
США; розпочато впровадження системи в закладах охорони здоров’я, 
проводиться навчання медичного персоналу. Інформатизації підляга
ють понад 300 робочих місць;

■ проведено закупівлю програмного комплексу «Реєстр груп ризи
ку». Вартість договору 94 900 дол. США. Охоплення -  усі три рівні



медичних закладів області;
■ проведено закупівлю послуг із розробки комплексної системи за

хисту інформації;
■ завершено заходи з навчання медичного персоналу. Проведено 54 

тренінги та 8 медичних конференцій. Навчання пройшли 1255 меди
чних працівників: сімейні лікарі, терапевти, бригади екстреної швидкої 
допомоги, лікарі-кардіологи;

■ розроблено спеціалізований веб-портал за напрямом хвороб системи 
кровообігу https://riyneca.rdio. info\

■ здійснюються щорічні вивчення громадської думки щодо стану ме
дичної галузі Рівненщини з публічним представленням результатів;

■ у рамках реалізації договору на проведення інформаційної кампа
нії здійснюються заходи з інформування населення щодо профілактики 
хвороб системи кровообігу. Також здійснюються заходи з інформуван-

^  ня населення про реалізацію субпроекту через засоби масової інфор
мації та соціальні мережі, проводяться прес-конференції та робота з 
громадськими активістами. Представники групи впровадження, керів
ництво управління охорони здоров’я та керівники закладів охорони 
здоров’я, заклади яких задіяні в реалізації субпроекту, беруть участь у 
прямих ефірах на телебаченні та радіо про реалізацію субпроекту;

■ виконуються заходи зі створення серцево-судинного центру в м. 
Сарни: 17 жовтня 2019 року серцево-судинний центр отримав ангіог- 
рафічну систему ALLURA CENTRON (1 шт.) та резервне джерело еле
ктропостачання ангіографа GRUPEL G0165IVLS (1 шт.), вартість -  
483 800 дол. СІІІА. Очікується завершення закупівлі обладнання для 
операційної та палат інтенсивної терапії, у тому числі: електро
кардіографи 12-канальні, монітори нагляду за станом пацієнта, центра
льна станція цілодобового моніторування, дефібрилятори, кардіости- 
мулятори для тимчасової електрокардіостимуляції, апарат штучної ве
нтиляції легень, експрес-аналізатор кардіомаркерів, насоси шприцеві, 
аспіратори медичні.

Також варто зазначити, що за період впровадження Субпроекту в Рівненській 
області було закуплено та розподілено між закладами охорони здоров’я таке об
ладнання:

® кардіоваскулярний ультразвуковий сканер (система ультразвукова діа
гностична Vivid S70) (1 шт.);

• дефібрилятор (Lifepak 15 Дефібрилятор/Монітор, тренди, SP02, NIBP, 
12 відведень Bluetooth) (4 шт.);

• електрокардіограф 12-канальний (електрокардіограф «Юкард 100») (4 
шт.);

• монітор нагляду за станом пацієнта (монітор реанімаційно-хірургічний 
ЮМ 300 1-10) (10 шт.);

• апарат для експрес-діагностики тропонінового тесту (кількісний)- 
експрес аналізатор кардіомаркерів (імунологічний аналізатор i-Chroma 
II) (1 шт.);

https://riyneca.rdio


• апарат для тимчасової кардіостимуляції (однокамерний зовнішній кар- 
діостимулятор 4427 Easypace) (2 шт.);

• аспіратор (аспіратор електричний Minivac 8-С, WY0224 (з комплектую
чими)) (2 шт.);

• апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) транспортний (апарат штуч
ної вентиляції легень «Ювент-Т») (2 піт.);

• ангіографічна система -  Artis one (1 шт.);
• установка для проведення електрофізіологічного дослідження серця 

для радіочастотних абляцій з помпою та програмованою ЕКС -  система 
WorkMateTM Claris, в т.ч.: ЕР-4 Стимулятор серця (1 шт.), ЕР-4 
Комп’ютер з сенсорним екраном (1 шт.), генератор Ampere (1 шт.), 
пульт дистанційного керування для Еенератора Ampere (1 шт.), насос 
іригаційний Cool Point (1 шт.);

• електроди для проведення РЧ абляцій. Катетер абляційний Therapy з 
датчиком температури (ЗО шт.);

• електроди діагностичні для проведення електрофізіологічних дослі
джень серця. Катетер діагностичний керований Inquiry (45 шт.).

• ультразвукова система Affmiti 70 (19 шт.);
• дефібрилятор-монітор Mediana D500 (19 шт.);
• апарат для експрес-визначення тропоніну, D-дімеру та інших кардіома- 

ркерів FIA 8000 (19 шт.);
• електрокардіограф 12-канальний з автоматичною обробкою даних (МІ- 

ДАС 6/12 І) (19 шт.);
• прилади для комбінованого добового Холтерівського моніторування 

ЕКГ та АТз програмним забезпеченням та двома додатковими ЕКЕ ре
єстраторами (Holler ECG Workstation BS6930-12) (19 шт.);

• прилади для комбінованого добового Холтерівського моніторування 
ЕКГ та AT з програмним забезпеченням та двома додатковими ЕКГ ре
єстраторами (вимірювач артеріального тиску ВАТ 41-2) (19 шт.);

• система для проведення тредміл-тесту Monark Medical Treadmill (19 
шт.);

• комп’ютерне обладнання для закладів охорони здоров’я Рівненської 
області: 320 ноутбуків, 260 багатофункціональних пристроїв для скану
вання, копіювання та друку документів;

• серверне та мережеве обладнання для центру обробки даних комуналь
ного підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської 
обласної ради.

Голова ГУС,
перший заступник голови
Рівненської обласної державної адміністрації

Добровольський

Сергій ПОДОЛІН


