
 

 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 
VI сесії міської ради VIIІ скликання 

 
25 лютого 2021 року № 26 
м. Шепетівка 
 
 
Про затвердження заявки на отримання 
ґрантової допомоги по проєктах  
безпеки людини програми «КУСАНОНЕ» 
 
 
      Розглянувши звернення комунального некомерційного підприємства «Шепетівська 
багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради від 05.02.2021р. № 20/177, керуючись 
ст. 25, п.22 частини 1 статті 26, ст 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити заявку на отримання грантової допомоги по проєктах безпеки людини 
програми «КУСАНОНЕ»: «Модернізація медичного обладнання у КНП «Шепетівська 
багатопрофільна лікарня Шепетівської міської ради» (додається). 
2. Фінансовому управлінню В. Дрищу, у разі задоволення заявки програмою “Кусаноне”, 
вийти з пропозицією на сесію міської ради про виділення коштів для співфінансування 
проекту (супутніх статей витрат). 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
виконавчих органів ради Мовсісяна А.В. та постійну депутатську комісію з питань 
соціально-економічного розвитку територіальної громади, бюджету та фінансів  (голова 
комісії  Олійник Г.В.). 

 
 
 
Міський голова                                                  Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                             
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Додаток  
до рішення VІ сесії міської ради 
VIІІ скликання 
25.02.2021 р. № 26 

  

 

ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ 

ҐРАНТОВОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОЕКТАХ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ 

ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ» 

 
1 .  З А Я В Н И К  
(1) Назва організації  
Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 

Шепетівської міської ради Хмельницької області 
(2) Адреса вул. В.Котика, 85, м. Шепетівка Хмельницької обл., 30400 
(3) Телефон 038-40-4-17-21 
Мобільний телефон 067 526-76-08 
Електронна пошта shecrl@meta.ua 
Сайт http://shecrl.com.ua/ 
 (4) Відповідальна особа (П.І.Б.) Валентина Миколаївна Савчук, головний лікар 

КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 
 (5) Чи отримувала Ваша організація будь-яку фінансово-технічну допомогу від 

іноземних урядів, міжнародних або неурядових організацій (якщо отримували, 
опишіть зміст цієї допомоги та рік отримання). 

1. Благодійний фонд «Допомога дітям України» Люксембург: 
- 2011-2012 роки – автомобіль MERSEDES BENZ, б/в функціональні ліжка, меблі; 
2. Благодійна організація «Благодійний фонд «Зміцнення громад» 
- 2012-2020 роки - б/в функціональні ліжка, меблі, медичне обладнання, ремонти 

палат та відділень; 
3. Громадська організація «Громадянська ініціатива Романа Мацоли «Інститут 

солідарності громад» 
- 2015-2019 роки – ремонт відділень. 
 
(6) Будь ласка, дайте відповідь на наступні запитання про вашу організацію. 
 
(А) НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (НУО) 
Благодійна організація «Благодійний фонд «Зміцнення громад» 
(2) Адреса: вул.Привокзальна, 33а, м. Шепетівка, Хмельницька обл., 30400 
(3) Телефон: +38 067 477 71 47  
   Електронна пошта: post@mitsna-gromada.org.ua 
https://www.facebook.com/zmitsnennyagromad/ 
http://mitsna-gromada.org.ua/ 
(i) Рік заснування: 2 лютого 2010 р. 
(ii) Кількість працівників: 6 
(iii) Місія: ефективне міжсекторальне партнерство  (об’єднання зусиль влади, 

бізнесу та громадськості)  задля соціально-економічного розвитку сільських громад та 
малих міст України.  

(iv) Основні види діяльності –  
Фонд реалізовує Програми та проекти відповідно до Стратегічного плану дій, що 

приймається на кожних  3 роки.  



Наразі реалізовано понад 20 багаторічних програм та близько 180 проектів за 
фінансової  підтримки міжнародних донорів, українського бізнесу, а також владних 
інституцій. Зокрема, донорами Фонду стали NED (США), MONSANTO (США), 
PeaceCorp  (США), Oekroe  (Нідерланди), De Ruyter  (Нідерланди), Відродження 
(США-Україна), Міністерство закордонних справ Республіки Польща, Парламент 
федеральної  землі Баварія (Німеччина), Міністерство сільського господарства та 
продовольства України, Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту України, 
Міністерство освіти України, обласні та місцеві  органи самоврядування, понад 100 
представників великого, середнього та малого бізнесу. Партнерство у вигляді надання 
безоплатних професійних послуг налагоджено з ширкою мережею експертів (понад 150) 
та волонтерів (понад 3000). 

Форми роботи фонду – підтримка ефективних механізмів міжсекторальної взаємодії 
в регіонах (громадські слухання, моніторинги, проекти співучасті у вирішенні гострих 
регіональних питань, сприяння процесам децентралізації та прозорості виборчих 
процесів), мікрогрантування громадських ініціатив у сфері освіти, культури, медицини,  
(річні бюджети мікрогрантування становили від 1 до 20 млн. грн), просвітницькі 
програми задля розвитку територій та створення нових робочих місць шляхом 
підприємництва та кооперації (проекти з навчання, курси семінарів, тренінгів, 
стажування, міжнародні обмінні проекти, регіональні та міжнародні круглі столи, 
форуми, конференції), адресна та гуманітарна допомога соціально незахищеним 
верствам населення. 

 
(v) Досягнення 
Фонд є членом Правління Українського Форуму Благодійників, оператором 

Української Біржі Благодійників, набувачем гуманітарної допомоги Міністерства 
соціальної політики України. Має численні перемоги в Національному рейтингу 
благодійників та відзнаки за ефективну роботу на всеукраїнському та регіональному 
рівнях. 

 
(В) ЛІКАРНЯ АБО МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 
(i) Рік заснування – 1947   
(ii) Кількість лікарів – 125  
(iii) Кількість медсестер – 276  
(iv) Кількість ліжок – 275  

(v) Медичне обслуговування, яке надається вашою лікарнею/інститутом: 
згідно ліцензії № 1752 від 06.08.2019 р.55 на медичну практику видане Міністерством 
охорони здоров’я України. Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 
січня 2020 р. № 23-р «Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у 
госпітальних округах на період до 2023 року», КНП «Шепетівська багатопрофільна 
лікарня» Шепетівської міської ради була визначена опорним закладом.  

Згідно Рішення сесії Шепетівської міської ради Хмельницької області від 
24.12.2019 р. №44 змінилася назва закладу з КНП «Шепетівська ЦРЛ» змінилось на 
Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 
Шепетівської міської ради Хмельницької області. 

КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради підписала 
договір і працює згідно 13 гарантовано оплачуваних державою медичних послуг (із 
загального переліку 27 послуг) відповідно до Оголошення про укладення договорів про 
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій: 

3. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) 
медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та 
стоматологічну допомогу 

5. Гістероскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією) 
6. Езофагогастродуоденоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією) 
8. Цистоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією) 
11. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 



12. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 
13. Медична допомога при гострому мозковому інсульті 
15. Медична допомога при пологах 
17. Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у 

дорослих та дітей 
19. Психіатрична допомога дорослим та дітям 
21. Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини 
22. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання 

опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії 
23. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям 
 
При наявності сучасного ендоскопічного апарату наш заклад буде мати можливість 

заключити договір ще на дві необхідні послуги: 
7. Колоноскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією) 
9. Бронхоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією) 
 
КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» є лікувально-профілактичним 

закладом, який здійснює медичну практику за лікарськими спеціальностями: 
акушерство і гінекологія, анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, гематологія, 
генетика медична, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, 
дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча 
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча стоматологія, дитяча 
урологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, дієтологія, 
ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна 
біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, 
лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів, мікробіологія і вірусологія, 
наркологія, неврологія, неонатологія, нефрологія, онкогінекологія, онкологія, 
онкохірургія, організація і управління охороною здоров’я, ортодонтія, ортопедична 
стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна 
анатомія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, пульмонологія, ревматологія, 
рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, трансфузіологія, 
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна 
діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія та спеціальностями молодших 
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні 
стани), санологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна), 
лабораторна справа (патологія), акушерська справа, сестринська справа, сестринська 
справа (операційна), медична статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична 
стоматологія. 

 
2 .  П Р О Е К Т  
(1) Назва проекту Проект модернізації медичного обладнання у КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради 
(2) Місцезнаходження (включити відстань від найближчого відомого міста) 
м. Шепетівка, Хмельницька обл. (300 км до м. Київ, 110 км до м. Хмельницький) 
(3) Цільові завдання проекту 

1. Збільшити кількість ендоскопічних досліджень в Шепетівській 
багатопрофільній лікарні в 2 рази. 

2. Знизити рівень захворюваності населення на хвороби ендокринної системи, 
органів травлення, дихання по Шепетівському району на 30% протягом 3 
років (2021-2023) завдяки вчасному виявленню та лікуванню хвороб. 

3. Розширення переліку послуг, які надає лікарня та заключення договору із 
Національною службою здоров’я за програмою медичних гарантій по 
послугам: 
а. Колоноскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією) 
b. Бронхоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією) 



 
(4) Детальний опис проекту 
Шепетівка – місто обласного підпорядкування, третє за величиною в Хмельницькій 

області розташоване в північному регіоні області на відстані 110 кілометрів від 
обласного центру. Сьогодні – це сучасне українське місто з великою 412-річною 
історією, де проживає 40,6 тисяч мешканців. В Шепетівці розташована залізнична 
вузлова станція, через яку проходять маршрути потягів з усіх регіонів України, а також 
маршрути міжнародних сполучень. 

 У Шепетівському районі (який реорганізований у грудні 2020 року та увійшов до 
складу новоутвореного Шепетівського району утвореного відповідно до постанови 
Верховної Ради України №807-IX  від 17.07.2020 р. «Про утворення та ліквідацію 
районів») в якому розташовано 69 населених пунктів, одне з яких - селище міського 
типу Гриців проживає 32 тисячі сільських жителів.  

Наказом Шепетівського міського відділу охорони здоров’я № 123 від 15 листопада 
1947 року, відповідно до наказу Кам’янець-Подільського облздроввідділу № 431 від 12 
листопада 1947 року, Шепетівську міську лікарню об’єднано з Шепетівською міською 
поліклінікою та утворено Шепетівську центральну районну лікарню. 

КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради 
підтвердила вищий рівень акредитації в 2019 році. 

В зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України № 199-р від 22 березня 2017 року створений Шепетівський 
госпітальний округ, в який входять заклади охорони здоров’я , розміщені на території 
новоутвореного Шепетівського району і планується створення багатопрофільної лікарні 
інтенсивного лікування ІІ рівня на базі Шепетівської багатопрофільної лікарні та інших 
закладів охорони здоров’я І рівня. Наприкінці 2019 року було прийнято рішення про 
створення одного госпітального округу у Хмельницькій області та визначення опорних 
лікарень, якими в північній частині області стали Славутська ЦРЛ та КНП 
«Шепетівська багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради, відстань до 
найближчих інших опорних лікарень – 95 км до Красилівської ЦРЛ та 105 км до 
Хмельницької обласної лікарні. 

Населення, яке обслуговує КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 
Шепетівської міської ради, як опорна, складає близько 183 тис. осіб (м. Шепетівка та 
частина новоутвореного Шепетівського району (реорганізовані Білогірський, 
Ізяславський, Полонський, Шепетівський райони). 

Актуальність проекту полягає в тому, що матеріально-технічна база КНП 
«Шепетівська багатопрофільна лікарня» по деяким напрямам значно відстала від 
сучасного рівня, що не дозволяє забезпечити якісне надання допомоги жителям міста та 
району. 

Метою проекту є модернізація обладнання діагностичного відділення лікарні через 
придбання нового езофагогастродуоденоскопу для зменшення захворюваності 
обслуговуваного населення.  

За останніх 20 років ендоскопічні методи досліджень досягли значних успіхів у 
діагностиці та лікуванні органів шлунково-кишкового тракту і дихання. Ендоскопія 
почала відігравати вирішальну роль не тільки у визначенні діагнозу, а й у проведенні 
радикального лікування широкого спектру захворювань шлунково-кишкового тракту та 
легень, панкреато-біліарної системи і злоякісних новоутворень. 

Належне надання населенню Шепетівського району медичної допомоги в 
ендоскопічній галузі — це виконання досліджень за відповідними показниками, 
проведення точної діагностики, успішних лікувальних втручань, водночас із 
забезпеченням максимального комфорту для пацієнта та зведенням до мінімуму ризику 
можливих ускладнень. Метою проекту є забезпечення відповідності ендоскопічного 
кабінету та його обладнання сучасним вимогам. 

Кабінет потребує оснащення новітньою ендоскопічною апаратурою для дослідження 
стравоходу шлунка, дванадцятипалої кишки, товстого кишечника, гортані, голосових 
зв’язок, трахеї, бронхів, панкреато-біліарної системи.  



Наразі в кабінеті працює двоє лікарів-ендоскопістів з вищою категорією, з великим 
стажем роботи за спеціальністю та з першою категорією, а також лікар-хірург. Щорічно 
в ендоскопічному кабінеті виконується близько 2,5 тисячі ендоскопічних досліджень 
(Таблиця 1). 

У нашій роботі важливо не відставати від технологій, йти в ногу з часом, новітніми 
методами лікування. Ендоскопіст, як кожен лікар, повинен постійно удосконалюватися, 
бути в курсі всіх новинок у нашій галузі, щоб їх освоїти. Точність, скрупульозність — 
це основні риси ендоскопіста. 

У багатьох клінічних випадках визначити діагноз без ендоскопічних досліджень 
майже неможливо. Це найточніший метод обстеження, тому що достовірність 
ендоскопії сягає до 92 відсотків, а при поєднанні її з біопсією — 98%. 

Хворі часто бояться ендоскопічних досліджень, тому робимо все можливе, щоб 
обстеження проходило якомога легше, без ускладнень, із застосуванням психоемоційної 
підготовки пацієнтів. Правильно визначений за допомогою ендоскопії діагноз — основа 
ефективного та успішного лікування. 

Без ендоскопічних досліджень неможливо собі уявити діагностування злоякісних 
пухлин різних органів і систем організму — раку стравоходу, шлунка, кишечника, 
гортані, підшлункової залози, печінки, легень. 45% випадків раку шлунка, кишечника 
діагностується на І—ІІ стадіях, коли ефективність лікування найбільша. 

Поєднання уважного ставлення громадян до свого здоров’я, раннє звернення за 
медичною допомогою при появі перших тривожних ознак і точність діагностики дасть 
можливість вчасно визначити правильний діагноз на І—ІІ стадіях розвитку раку і 
провести ефективне і радикальне лікування, в тому числі й оперативне. 

Важлива роль ендоскопії в діагностиці виразок слизової стравоходу, шлунку, 
дванадцятипалої кишки, кишечника, виразкового неспецифічного коліту, ерозивних 
процесів і запалення цих органів. 

Езофагогастродуоденоскопія (ЕГДС) є найпоширенішим ендоскопічним 
дослідженням. Належним чином виконана ЕГДС забезпечує цінну інформацію про 
захворювання верхніх відділів травного каналу. Крім того, проведення малоінвазивних 
ендоскопічних втручань під час виконання ЕГДС забезпечує основу лікування 
шлунково-кишкових кровотеч, видалення доброякісних новоутворів (поліпів) та 
злоякісних пухлин. 

Для діагностики товстого кишечника лікарі відділення освоїли і широко 
використовують у клінічній практиці ендоскопічне дослідження — колоноскопію. 

Особлива роль ендоскопії в ургентній патології — видаленні сторонніх тіл з органів 
шлунково-кишкового тракту та легень і при кровотечах в них. 

Застосування сучасної ендоскопічної техніки з діагностичною і лікувальною метою, 
сучасні підходи до консервативного та оперативного лікування з цією патологією хоча 
й знизили показники летальності, але і сьогодні вони залишаються високими, 
досягаючи серед осіб старшого віку до 30—50 відсотків. У структурі летальності в 
екстрених випадках це становить 21—24% і займає друге місце після гострого 
панкреатиту. У розв’язанні цієї проблеми одним з ключових моментів є застосування 
ендоскопічних досліджень не тільки з метою діагностики, верифікації джерела 
кровотечі, але й лікування — зупинки кровотечі (обколювання, коагуляція, кліпування). 

Реалізація проекту дасть можливість поліпшити результати лікування  
ерозивно–виразкових і диспластичних захворювань шлунка і дванадцятипалої кишки 
шляхом впровадження методів прицільної біопсії і мінімально інвазійних методів 
діагностики й лікування. 

В Шепетівській багатопрофільній лікарні використовується комплект 
відеоендоскопічної системи з відеогастроскопом  «Fujinon-ерх-201 N» 2008 року 
випуску. З часу введення в експлуатацію приладу за 12 років було проведено майже 30 
тис. маніпуляцій. 

Ендоскоп, що перебуває у використанні, не дає можливість проводити 
колоноскопічні, бронхоскопічні обстеження, але дає можливість здійснювати лише 



ендоскопічні маніпуляції без можливості зберігання фото або матеріалу протягом 2 
років, як того вимагають сучасні стандарти лікування.  

Статистику проведення ендоскопічних досліджень в Шепетівській багатопрофільній 
лікарні наведено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 Статистика проведення ендоскопічних досліджень за 2018-2020 рр. 
 

Найменування маніпуляції 2018 2019 2020 

Кількість ендоскопічних досліджень, в т.ч. 2498 2471 2217 
Діагностичні маніпуляції 1492 1656 1635 
Ендоскопічні маніпуляції, з них 1006 815 582 
з узяттям матеріалу на цитоморфологічне  

дослідження 
1006 815 582 

З даних, наведених у таблиці 1, видно, що використання наявного обладнання 
здійснюється інтенсивно. 

На сьогоднішній день зареєстровано захворювань органів травлення у дітей 0-14 
років – 736, у підлітків 15-17 років – 383, у дорослих 18 і ст.. – 1412. 

 
З хворобами органів травлення на диспансерному обліку в Шепетівській 

багатопрофільній лікарні перебуває 359 дітей, 241 підлітків, 307 дорослих осіб.  
Протягом 2020 року проліковано в стаціонарі 896 хворих, з них дітей та підлітків – 

88 хворих.  
Особи, яким встановлюють діагноз вперше і тим, що стоять на диспансерному 

обліку повинні проходити регулярне обстеження за допомогою езогастродуоденоскопа. 
 Однак обмеженість переліку маніпуляцій, для яких може використовуватись наявне 

обладнання та його завантаженість пацієнтами з загостреннями хвороб, знижує 
можливості пацієнтів для вчасного та регулярного обстеження, що зумовлює створення 
черг та запису на проведення маніпуляцій.  

Ендоскопічне обстеження в Шепетівській багатопрофільна лікарня проводиться 
безкоштовно і надалі здіснюватиметься безкоштовно, так як це обстеження входить в 
гарантований пакет медичних послуг. Здійснення планових ендоскопічних обстежень 
здійснюється лікарями в діагностичному відділенні за наступних графіком: з 8.30 до 
16.00 щоденно, крім суботи та неділі (в ургентних випадках цілодобово).  

Обстеження пацієнтів із загостренням здійснюється позачергово. У зв’язку з 
великим навантаженням здійснюється запис пацієнтів для проведення обстежень, черга 
може складати 5-7 днів. Неможливість здійснення обстеження пацієнтів на ранніх 
етапах захворювання призводить до загострення хвороб та появи ускладнень різної 
ступені важкості. 

У зв’язку з постійним використанням обладнання, трапляються його поломки. 
Протягом 2019 року прилад знаходився у ремонті, або на технічному обслуговуванні 47 
днів, а протягом 2020 року не працював 95 днів. 

В 2019 році на ремонт обладнання витрачено 17 600 грн. В 2020 році – 17 800 грн. 
У таблиці 3 наведена статистика захворюваності дитячого населення при лікування 

яких використовується необхідне обладнання – ендоскоп у порівнянні з 
загальнообласним показником. З наведених даних можна зробити висновки, що: 

- показники захворюваності та поширеності на хвороби ендокринної системи у дітей 
віком 0-14 років включно хоча і знижуються з 2018 р.-112,75, у 2019 р.-101,72, але 
значно перевищують обласні - 84,36 та загальноукраїнські показники - 87,24 (це 
стосується дифузного зобу 1 ступеню, дифузного зобу П-Ш ступенів, цукрового 
діабету); 

- показники захворюваності та поширеності хвороб органів травлення (2018р - 
182,02; 2019 р. - 187,95; 2020 р. – 179,98) значно перевищують показники по області – 
148,52, а особливо по Україні – 138,7(виразка шлунку та 12-палої кишки, гастрити та 
дуоденіти). Показники з підкласу холециститів та холангітів нестабільні з року в рік: в 



2019 р.   відбувалось зниження в порівнянні з 2018 р., а в 2020 році знову відбувся 
невеличкий підйом. Але цей показник трохи вищий за обласний та набагато нижчий від 
показника по Україні. 

В таблиці 4 наведені дані по захворюваності дорослого населення Шепетівського 
району у порівнянні з загальнообласним показником. Як видно з порівняльної таблиці 4, 
загалом в Хмельницькій області захворюваність на 10 тис. населення значно нижча, ніж 
по Шепетівському району. Однією з причин є те, що в інших лікарнях та Хмельницькій 
обласній зокрема наявний потужний діагностичний апарат – езофагогастродуоденоскоп, 
який на ранніх стадіях при зверненні дозволяє діагностувати хворобу. 



Таблиця 3. Поширеність та захворюваність серед дітей 0-17 років Шепетівського району в період з 2017 рік по 2019 рік 

Найменування хвороб 

Поширеність на 1000 відпов. насел. Захворюваність  на 1 000  відпов. насел. 
Шепетівський район 
 Область 

2020р. 

Шепетівський район 
Область 
2020р. 

2018р. 2019р. 2020р. 2018р. 2019р. 2020р.  

Всі хвороби                            
А00-Т98 

1873,9 1888,9 1865,6 
1922,8
0 

1301,3 1322,7 1319,4 721,03 

В т.ч. хвороби ендокринної системи            
E00-E90 (дифузний зоб, набутий 
гіпотиреоз, вузловий зоб, тиреоїдити , 
цукровий діабет) 

112,75 109,30 101,72 87,24 28,43 26,69 26,28 9,45 

Хвороби органів дихання                
J00-J99 

829,30 846,80 861,36 969,85 770,07 784,19 795,17 405,25 

Хвороби органів травлення             
К00-К93 (виразка шлунку та 12-палої 
кишки, гастрит та дуоденіт, хронічний 
гепатит, жовчнокам'яна хвороба, 
холецистит, холангіт, хвороби 
підшлункової залози) 

182,02 187,95 179,98 138,70 79,62 85,79 85,33 25,22 

Таблиця 4. Поширеність та захворюваність дорослого населення Шепетівського району в період з 2018 рік по 2020 рік 

Найменування хвороб 

Поширеність на  10 тисяч  
дорослого населення 

Захворюваність на  10 тисяч  
дорослого населення 

2018р. 2019р. 2020р. 
Область 

2020р. 
2019р. 2020р. 2020р. 

Область 
2020р. 

Усі хвороби             А00-Т98 16961,0 16953,6 17361,5 18 401,3 4704,2 4644,3 4739,1 53 682,2 
у т.ч.:  Хвороби ендокринної системи            

E00-E90 (дифузний зоб, набутий гіпотиреоз, 
вузловий зоб, тиреоїдити , цукровий діабет) 

1027,2 1027,2 1016,7 869,4 123,3 110,6 108,4 90,0 

Хвороби органів дихання  J00-J99 2034,2 1902,8 2178,4 2 259,6 1347,4 1223,1 1235,3 1 601,7 
Хвороби органів травлення             
К00-К93 (виразка шлунку та 12-палої кишки, 
гастрит та дуоденіт, хронічний гепатит, 
жовчнокам'яна хвороба, холецистит, холангіт, 
хвороби підшлункової залози) 1891,6 1855,7  1 894,9 250,6 277,3 278,6 235,2 



З метою зміцнення матеріально-технічної бази лікарні, ремонту та оновлення медичного 
обладнання, запровадження нових, сучасних методів лікування хворих, покращення побутових 
умов перебування пацієнтів, лікарня активно співпрацює з представниками органів влади району, 
міста, ОТГ, приватних компаній та благодійних організацій. 

 
У 2018 році було здійснено капітальний ремонту клініко-діагностичної лабораторії на суму 

більше 1 млн. грн. Проведено капітальний ремонт усіх відділів лабораторії, придбані сучасні 
аналізатори: біохімічний, гематологічний, аналізатор електролітів, два бінокулярні мікроскопи. 
Клініко-діагностична лабораторія є однією із найпотужніших в області, щороку тут проводяться 
більше 1 300 000 лабораторних обстежень.  

 
Фото діагностичного відділення 
 

 
 
 
Також тут активно працює ендоскопічний кабінет, однак наявного обладнання та через його 

застарілий стан (2008 р.в.) недостатньо для забезпечення всіх потреб закладу та пацієнтів, яких 
обслуговує лікарня. У зв’язку з високою вартістю необхідного якісного обладнання, значного 
недофінансування та наявності інших нагальних питань, які потребують вирішення, питання 
оновлення ендоскопу відкладається. 

Фото ендоскопічного кабінету Шепетівської багатопрофільної лікарні: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Населення, що буде мати користь від проекту 
 
Обладнання застосовуватиметься для діагностики та лікування населення північної частини 

Хмельницької області, яке обслуговуватиме Шепетівська багатопрофільна лікарня, як опорна 
лікарня, кількість населення складає близько 200 тис. осіб. 



Зважаючи на статистику використання та кількість хворих, які перебувають на диспансерному 
обліку, обладнання застосовуватиметься для обстеження 10018 осіб, а також інших пацієнтів, в 
яких будуть виявлені хвороби. 

 
 
 
(6) Очікувані результати проекту  
 

1. Придбання та встановлення нової відеоендоскопічної системи в діагностичному 
відділенні Шепетівської багатопрофільної лікарні. 

2. Збільшення кількості ендоскопічних досліджень, проведених в Шепетівській 
багатопрофільній лікарні, протягом року до 4000 маніпуляцій/рік. 

3. Підвищення доступності якісної діагностики та лікування населення. 
4. Зниження захворюваності населення на 30% протягом 3х років (2021-2023). 
5. Розширення переліку послуг за програмою медичних гарантій Національної служби 

здоров’я на  
a. Колоноскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією) та  
b. Бронхоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією) 
 

 
(7) Приблизна вартість проекту 

 
Всього: 1750800,00 грн 
 

1. Відеоендоскопічна система  - 1750800,00 грн. (орієнтовні суми від постачальників 
на моделі, які розглядали. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією та труднощами в поставках 
актуальні ціни значно зросли, тому пропонуємо оновити актуальні ціни згодом у випадку 
затвердження проекту) 

 
№ 
п/п 

Постачальник, назва обладнання Сума пропозиції, грн 

1 ТОВ «МЕДПРОЕКТ» Відеоендоскопічний 
комплекс Brightfield  

1750800,00 

2 ТОВ «КОСМОМЕД» Відеоендоскопічний 
комплекс Brightfield 

1693850,00 

3 ТОВ «Мед Ексім» Відеоендоскопічний комплекс 
Brightfield 

1609180,00 

 
*ПДВ фінансується отримувачем гранту (у випадку виникнення: 7% для медичного 

обладнання, 20% для інших товарів і послуг) 
** отримувач зобов’язується оплатити банківську комісію за конвертацію валют (розмір 

визначається в залежності від суми гранту та складає орієнтовно 10000 грн.) 
 
(8) Якщо ви застосуєте програми Кусаноне для однієї частини проекту, то яким чином 

ви будете фінансувати інші витрати (ПДВ, банківську комісію тощо)? 
 

1. Придбання обладнання, банківські витрати, покриття ПДВ, покриття дефіциту 
бюджету у випадку зростання вартості обладнання здійснюватиметься за БО 
«Благодійний фонд «Зміцнення громад» спільно із Шепетівською міською радою на 
підставі відповідних угод. 

2. Придбання витратних матеріалів та технічне обслуговування буде проводитись за 
рахунок бюджетного фінансування  

 
(9) Тривалість проекту: 5 місяців 
                  



 Мапа місцезнаходження проекту 

 
 Письмовий кошторис товарів/послуг від трьох постачальників 
 
Дата                ________ 2021 рік 
 
ПІБ                Валентина Миколаївна САВЧУК                                      
 
Посада             Головний лікар КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» 
 
Підпис              ______________________________ 
 



 

 
 ТОВ «МЕДПРОЕКТ» 

Україна, 01601,  м. Київ,  
Печерський узвіз 5, каб.109 

тел. +38 (050) 335 40 24 
bara2002@gmail.com 

www:medproekt.org 
 

Комерційна пропозиція на ендоскопічне 
обладнання,  

виробництва компанії Brightfield (Швеція)  
(комплектація набору може коригуватися 

виходячи з потреби) 
 

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ К-ть 

ВІДЕОЕНДОСКОПІЧНИЙ КОМПЛЕКС 
 
-монітор, 

- блок керування гнучкою та жорсткою 

ендоскопіею, 

-світлодіодне джерело світла, 

-інсуффляціонний насос, 

-записуючий пристрій. 

1 

ВІДЕОГАСТРОСКОП 
 
-глибина різкості 3-100 мм, 

- кут поля зору 145 градусів, 

- діаметр інструментального каналу 2,8 мм, 

- діаметр зовнішнього тубусу 9,2 мм, 

- кути вигину дистального кінця вгору/вниз210/90 

градусів, вправо/вліво100/100 градусів, 

- довжина робочої частини 1050 мм. 

1 

ВІДЕОКОЛОНОСКОП 
 
-глибина різкості 3-100 мм, 

- кут поля зору 145 градусів, 

- діаметр інструментального каналу 3,7 мм, 

- діаметр зовнішнього тубусу 12,8 мм, 

- кути вигину дистального кінця вгору/вниз180/180 

градусів, вправо/вліво160/160 градусів, 

- довжина робочої частини 1550 мм. 

1 

ВІЗОК 1 



 
SONY 27 Монітор 

 

1 

 

-  мийка та дезінфекція одного або двох 

ендоскопів;  

-  часові параметри миття та дезінфекції  

   встановлюється  користувачем; 

-  друк циклу робіт на вбудованому 

принтері; 

-  унікальна конструкція ванни дозволяє 

економити  

   дезінфектант; 

-  машина має  в системі циркуляції води  

   вбудований фільтр;  

-  постійна перевірка герметичності  гнучких 

   ендоскопів в продовж всього циклу мийки та                         

   дезінфекції;  

-ультрафіолетова лампа.  

1 

 

ВАРТІСТЬ  
грн 

1 750 800,00 
 

Гарантія: становить 12 місяців від дати введення обладнання в експлуатацію. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ООО “Космомед”  КОСМОМЕД        тел/факс: 097 218 25 77                                              

ул.Жмеринская, 22-б,Оф 423                                                                                                
тел/моб 050 622-71-71 
г.Киев 03148                                                                                                                        
E-mail: cosmomed@ukr.net 
                             www.cosmomed.com.ua 

 

                   Комерційна пропозиція 
 

Комерційна пропозиція на ендоскопічне обладнання,  
виробництва компанії Brightfield (Швеція)  

 

Кат. 
№ 

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ 
Ціна  

в UAH 
К-ть 

           ВІДЕОЕНДОСКОПІЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 
-монітор, 

- блок керування гнучкою та жорсткою ендоскопіею, 

-світлодіодне джерело світла, 

-інсуффляціонний насос, 

-записуючий пристрій. 

273 500,00 1 

 ВІДЕОГАСТРОСКОП 

 
 
-глибина різкості 3-100 мм, 

- кут поля зору 145 градусів, 

- діаметр інструментального каналу 2,8 мм, 

- діаметр зовнішнього тубусу 9,2 мм, 

- кути вигину дистального кінця вгору/вниз210/90 градусів, 

вправо/вліво100/100 градусів, 

- довжина робочої частини 1050 мм. 

350 100,00 1 

 ВІДЕОКОЛОНОСКОП 

 
 

368 800,00 1 



-глибина різкості 3-100 мм, 

- кут поля зору 145 градусів, 

- діаметр інструментального каналу 3,7 мм, 

- діаметр зовнішнього тубусу 12,8 мм, 

- кути вигину дистального кінця вгору/вниз180/180 градусів, 

вправо/вліво160/160 градусів, 

- довжина робочої частини 1550 мм. 

 ВІЗОК 

 

41 450,00 1 

LCD-
24 
 

SONY 24 Монітор 

 

110 000,00 1 

HOR
EV 
2516
А.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  мийка та дезінфекція одного або двох ендоскопів;  

-  часові параметри миття та дезінфекції  

   встановлюється  користувачем; 

-  друк циклу робіт на вбудованому принтері; 

-  унікальна конструкція ванни дозволяє економити  

   дезінфектант; 

-  машина має  в системі циркуляції води  

   вбудований фільтр;  

-  постійна перевірка герметичності  гнучких 

   ендоскопів в продовж всього циклу мийки та                        

   дезінфекції;  

-ультрафіолетова лампа.  

550 000,00 1 

ВАРТІСТЬ НАБОРУ В UAH с НДС :                                                   
1 693 850 грн 

 
 
 
 
 



Офіційний представкик IMAX на территорії України ТОВ «Мед Ексім»  
01032, м.Київ, вул.Назарівська, 1, тел./факс + 38 (044) 278-89-72 
www.medexim.ua 

 
                                              
 

Комерційна пропозиція на ендоскопічне обладнання,  
виробництва компанії Brightfield (Швеція)  

 

Кат. 
№ 

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ 
Ціна  

в UAH 
К-т

ь 
Сума  

в UAH 

           ВІДЕОЕНДОСКОПІЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 
-монітор, 

- блок керування гнучкою та жорсткою ендоскопіею, 

-світлодіодне джерело світла, 

-інсуффляціонний насос, 

-записуючий пристрій. 

252 000,00 1 252 000,00 

 ВІДЕОГАСТРОСКОП 

 
 
-глибина різкості 3-100 мм, 

- кут поля зору 145 градусів, 

- діаметр інструментального каналу 2,8 мм, 

- діаметр зовнішнього тубусу 9,2 мм, 

- кути вигину дистального кінця вгору/вниз210/90 

градусів, вправо/вліво100/100 градусів, 

- довжина робочої частини 1050 мм. 

336 000,00 1 336 000,00 

 ВІДЕОКОЛОНОСКОП 

 
 
-глибина різкості 3-100 мм, 

- кут поля зору 145 градусів, 

- діаметр інструментального каналу 3,7 мм, 

- діаметр зовнішнього тубусу 12,8 мм, 

- кути вигину дистального кінця вгору/вниз180/180 

352 800,00 1 352 800,00 



градусів, вправо/вліво160/160 градусів, 

- довжина робочої частини 1550 мм. 

 ВІЗОК 

 

37 380,00 1 37 380,00 

LCD-
24 
 

SONY 24 Монітор 

 

106 000,00 1 106 000,00 

HOR
EV 
2516
А.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  мийка та дезінфекція одного або двох ендоскопів;  

-  часові параметри миття та дезінфекції  

   встановлюється  користувачем; 

-  друк циклу робіт на вбудованому принтері; 

-  унікальна конструкція ванни дозволяє економити  

   дезінфектант; 

-  машина має  в системі циркуляції води  

   вбудований фільтр;  

-  постійна перевірка герметичності  гнучких 

   ендоскопів в продовж всього циклу мийки та                        

   дезінфекції;  

-ультрафіолетова лампа.  

525 000,00 1 525 000,00 

ВАРТІСТЬ НАБОРУ В UAH с НДС : 1 609 180,00 

 

Гарантія: становить 12 місяців від дати введення обладнання в експлуатацію; 
 
 

Начальник управління економіки,  
підприємництва та підтримки інвестицій    Олександр ГРИНЬ 
 
 
Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК 

 
  


