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У Мелітополі відкрився відремонтований пологовий будинок, де 
отримуватимуть медичну допомогу жительки українського Приазов’я  

ПРООН та органи місцевого самоврядування реконструювали і модернізували медичний 
заклад за допомогою кредитних коштів, наданих Європейським інвестиційним банком 

Київ, 26 травня 2021 року – Від сьогодні вагітні жінки та новонароджені в Приазовському 
регіоні зможуть скористатися широким спектром послуг ведення вагітності і післяпологової 
допомоги у пологовому будинку, який було нещодавно реконструйовано і модернізовано.  

Капітальний ремонт пологового будинку у Мелітополі було здійснено в межах Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України за кредитні кошти, отримані від Європейського 
інвестиційного банку (ЄІБ), і за технічної підтримки Програми розвитку Організації 
Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні та органів місцевого самоврядування. 

Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева зазначила, що пологовий будинок, 
який було відкрито ще у 1945 році, нині є сучасною лікувальною установою, у якій щороку 
надається медична допомога понад 5000 пацієнткам, зокрема й жінкам з числа внутрішньо 
переміщених осіб, які постраждали від збройного конфлікту на сході України, та жителькам 
тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.  

«Такі заклади є надзвичайно важливими для досягнення третьої з 17 Цілей сталого розвитку, 
яка приділяє особливу увагу зменшенню рівня смертності жінок під час пологів. 
Неприпустимо, що в усьому світі близько 800 жінок помирають кожного дня від ускладнень, 
пов'язаних із вагітністю і пологами, хоча виникненню таких ускладнень можна було б 
запобігти. Ця лікарня демонструє, що Україна рухається у правильному напрямі до зламу цієї 
тенденції», – наголосила пані Ґерчева.  

Старший експерт сектору регіонального розвитку Європейського інвестиційного банку Рой 
Дрейкотт сказав: «Мелітопольський міський пологовий будинок є одним із 246 об’єктів, 
відремонтованих у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, 
загальною вартістю 200 млн євро, та одним із 14 проєктів у Мелітополі, охоплених цією 
Програмою. Кожна лікарня, кожна школа та кожен дитячий садок для нас дуже особливі. І 
ми сподіваємось, що цей пологовий будинок стане ще одним вагомим внеском не лише у 
якість життя та добробут жителів Мелітополя, а й у майбутні покоління українців!».  

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту пологового будинку склала 63 млн 150 
тис. гривень. Джерела фінансування – Європейський інвестиційний банк (52,6 млн грн) та 
місцевий бюджет (10,5 млн грн). 

Під час відкриття пологового будинку керівник Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру Віктор Мунтяну наголосив, що для сприяння ефективному виконанню Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України ПРООН застосовує комплексний підхід до 
відновлення постраждалих від конфлікту регіонів.  
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«ПРООН надає підтримку Уряду і населенню України шляхом сприяння економічному 
розвитку, надання послуг на місцях, а також посилення рівня громадської безпеки і 
соціальної згуртованості. Такий комплексний підхід є важливою передумовою розбудови 
життєздатних і стійких громад на сході України», – наголосив пан Мунтяну. 

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря зазначив, що цей 
проєкт є результатом реформи децентралізації, який демонструє, чому цей процес є 
ефективним інструментом розвитку місцевих громад. «За допомогою реформи нам вдалося 
виконати дві стратегічні цілі. А саме, згуртованість – співпраця між Урядом та регіональними і 
місцевими органами влади – та створення комфортних умов життя для кожної людини, 
незалежно від того, де вона народилася. Цей пологовий будинок є яскравим прикладом 
такої згуртованості і співпраці», – наголосив пан Лукеря. 

У пологовому будинку працює 50 лікарів/ок, а також 136 акушерів/ок та медичних сестер. У 
відділенні новонароджених надається допомога новонародженим у складних неонатальних 
випадках, а палати інтенсивної терапії новонароджених повністю оснащені сучасним 
обладнанням.  

Під час ремонту було виконано такі роботи: 

• закуплено медичне обладнання; 

• замінено два старі ліфти на нові модифіковані ліфти; 

• утеплено фасад; 

• укладено тротуарну плитку; 

• встановлено водостічну систему; 

• частково замінено вікна; 

• встановлено зовнішні і внутрішні двері; 

• здійснено монтаж мереж водопостачання, каналізації, електрики, опалення, 
вентиляційної системи та пожежної сигналізації; 

• здійснено монтаж системи контролю віддаленого доступу в палатах і приміщеннях.  

Довідково: 

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України (НКПВУ) охоплює дев'ять областей 
України і поширюється на підконтрольні частини Донецької і Луганської областей, прилеглі 
Дніпропетровську, Запорізьку і Харківську області, а також на міські ради в інших областях 
країни, де проживає значна кількість внутрішньо переміщених осіб. До останніх відносяться 
Київська область (за винятком міста Києва), Одеська і Полтавська області, в яких проживає 
понад 20 тис. ВПО, а також Херсонська область, в якій проживає значна кількість ВПО з 
тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – це банк Європейського Союзу. Ця установа ЄС 
надає довгострокове кредитування і є єдиним банком, власниками якого є держави-члени 
ЄС, інтереси яких представляє банк. ЄІБ працює в Україні з 2007 року. Україна є основною 
країною-реципієнткою інвестицій ЄІБ серед країн Східного партнерства: на неї припадає 
понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у цьому регіоні. Банк фокусується на сферах соціальної та 
економічної інфраструктури, транспорту та зв'язку, розвитку місцевого приватного сектору, 
енергоефективності, інновацій та протидії кліматичним змінам. Нині ЄІБ є одним із 
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найбільших інвесторів в Україні з портфелем кредитів та гарантій на загальну суму понад 7 
млрд євро. 

Програма розвитку ООН (ПРООН) – це агентство Організації Об’єднаних Націй, що 
спеціалізується на питаннях розвитку. Працює в Україні з 1993 року. Серед іншого, ПРООН 
допомагає у відновленні критично важливої соціальної та економічної інфраструктури, у 
підвищенні ефективності роботи місцевих органів влади у східній Україні, а також у створенні 
робочих місць і стимулюванні підприємництва серед ВПО і громад, що їх приймають, сприяє 
миру і примиренню. 

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Ольги Сушицької, консультантки з 

комунікацій ЄІБ, o.sushytska@ext.eib.org; Юлії Самусь, очільниці відділу комунікацій ПРООН, 
yuliia.samus@undp.org  
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