
 

 

 
 

 
«Золотий» перинатальний центр 

 
Садочки, школи, фельдшерсько-акушерські пункти - це перелік соціальних об’єктів, на яких з            

державного бюджету виділяються мільйони гривень. Однак доволі часто багато з них стають            
довгобудами, на які з кожним роком потребують все більшого фінансування. 

Зокрема, одним з таких прикладів проблемного будівництва є перинатальний центр у Чернівцях.            
Почали його реконструкцію ще в січні 2012 року на базі пологового будинку №1. Тоді планували               
витратити 79 мільйонів гривень. У 2013 році гроші виділили і у серпні того ж року розпочали                
реконструкцію. Здати об'єкт в експлуатацію планували того ж року. Однак вже в вересні, через              
затримку коштів у державному казначействі відкриття об'єкту переносять. У 2014 році коштів з             
державного бюджету не виділяли. Обласна рада виділила 995 тисяч на реконструкцію покрівлі, яка             
почала руйнуватися. В 2015 та 2016 роках будівництво об'єкта заморозили. Уже в 2017 році зробили               
перерахунок кошторису. Відтак вартість реконструкції перинатального з 79 мільйонів зросла до 116.            
Тоді в департаменті капітального будівництва сказали, коштів на добудову знову не вистачає, однак             
залишок невикористаних коштів залишився. Зокрема, у 2017 році він склав 12 млн.грн, а у 2018 році –                 
27 млн. грн[i]. Тобто, формально маючи кошти, які надходили з державного бюджету, реконструкція             
так і не завершилась. Так, за 2017 рік освоєно 45,7 млн.грн., а от за 2018 рік, маючи на рахунках 55                    
млн. грн., - тільки 27,8 млн. грн. 

Щодо готовності об'єкта то з кожним місяцем думки чиновників з цього приводу змінювалися. У              
лютому 2018 року Олександр Пуршага публічно заявляв, що об’єкт готовий на 75%[ii]. У грудні 2018               
року на прес-конференції про бюджет на 2019 рік прозвучав відсоток готовності об’єкта 70%[iii].У             
лютому 2019 року інженер з технічного нагляду департаменту капітального будівництва та           
дорожнього господарства Чернівецької ОДА Віталій Шанкович заявив, що центр готовий на 60%[iv]. 

Цікавим є те, що за 6 років чиновники області надсилали 37 звернень до різних державних органів,                
щодо фінансування перинатального центру. Часто обсяг коштів, який запрошувався у зверненнях           
кардинально зростав. Наприклад, у лютому 2015 року в Прем'єр – міністра Арсенія Яценюка просять              
виділити на об'єкт 70 млн.грн., а вже через два місяці цього ж року - 95 млн.грн., у жовтні 2015 року                    
знову 95 млн.грн, а вже у грудні 2015 року – 142,9 млн.грн. У більшості листів-звернень не вказується                 
чітка кошторисна вартість об'єкта. 

Усі ці роки аргументація до виділення коштів  однакова. Чернівецька область єдина в 
Україні, яка не має обласного перинатального центру. Створення такого центру сприяло б 
зниженню малюкової смертності на 12,5%, материнську інвалідність і смертність на 50 
%[v]. Сухі цифри говорять, що з кожним новим губернатором кошторисна вартість 
реконструкції  зростала[vi]. Регіональна координаторка з підтримки реформи охорони 
здоров'я в Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою 

 

 

 

Цей проект фінансується 
Європейським Союзом 

 

 

Цей проект реалізовується  
Фондом Інновацій та Розвитку 

Погляди, висвітлені в цьому документі, можуть не співпадати з поглядами Європейського Союзу. 
 



Наталія Гусак сказала, що довгобуди -  стара схема відмивання бюджетних коштів. 
«Завжди можна використати відговорку щодо подорожчання матеріалів, зарплат і інше. 
Виявити, наскільки це відповідає дійсності, можна лише за рахунок якісного аудиту. Я 
вірю, що за ці роки там щось робилося, і результат є. Але найбільше мене цікавить, коли 
перинатальний центр у Чернівцях здадуть в експлуатацію? Немає «все майже готово» 
перед здачею об’єкта в експлуатацію. Вони так тягнути можуть ще два роки, а тоді знову 
зміниться вартість всього 
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