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Народному депутатові України  

М. БЕЗУГЛІЙ 

 

Про реконструкцію будівлі на 

просп. Героїв Сталінграда, 16 

 

Шановна Мар’яно Володимирівно! 

 

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) на Ваш депутатський запит від 04.12.2019 № 257/12, що 

надійшов з листом першого заступника Голови Верховної Ради України 

Стефанчука Р. О. від 20.12.2019 № 11/10-1024, стосовно реконструкції будівлі 

Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на 

просп. Героїв Сталінграда, 16 повідомляє.  

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 15.01.2013 № 42 «Про реконструкцію 

будівель Київського міського перинатального центру – структурного підрозділу 

Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на 

просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському районі м. Києва» комунальне 

підприємство  «Інженерний  центр» виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) визначено замовником робіт з 

реконструкції будівель Київського міського центру репродуктивної та 

перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському 

районі міста Києва. 

Згідно з позитивним експертним звітом щодо розгляду проєктної 

документації за проєктом «Реконструкція будівель Київського міського 

перинатального центру – структурного підрозділу Київського міського центру 

репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у 
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Оболонському районі м. Києва» від 22.02.2016 № 00-0662-15/ЦБ  кошторисна 

вартість об’єкта становить 140 254,796 тис. грн. 

Рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки» у 

2019 році по об’єкту «Реконструкція будівель Київського міського 

перинатального центру – структурного підрозділу Київського міського центру 

репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у 

Оболонському районі м. Києва» головним розпорядником коштів визначено 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Сума 

виконаних робіт по об’єкту станом на 01.01.2020 становить 90 578,1 тис. грн. 

Крім цього, КП «Інженерний центр» як замовник робіт уклало договір з 

ТОВ «КИЇВ МЕД ПРОЕКТ» від 31.07.2019 № 172/19-215 на коригування 

проєкту по об’єкту «Реконструкція будівель Київського міського 

перинатального центру – структурного  підрозділу Київського міського центру 

репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у 

Оболонському районі м. Києва». 

Рішеннями Київської міської ради від 12є12.2019 № 456/8029 «Про 

бюджет міста Києва на 2020 рік» та від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про Програму 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018–2020 роки» головним 

розпорядником бюджетних коштів у 2020 році визначено Департамент  

охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської  

міської державної адміністрації) та передбачено асигнування в розмірі  

15 864,2 тис. грн. 

 

 

З повагою 

 

Виконувач обов’язків голови                                           Микола ПОВОРОЗНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина Гінзбург 

Юрій Берестовенко 235 76 62 




