
Статус проекту

• проводиться експертиза проектної документації
стадії «Ескізний проект»

Соціально-економічний ефект

Будівництво хірургічного корпусу є одним
з етапів створення єдиного медичного містечка, де
сконцентруються обласні лікувально-профілактичні
заклади (обласні клінічні лікарні для дорослих та дітей,
обласний кардіологічний диспансер, обласний клінічний
шпиталь, пансіонат для ветеранів війни та праці), що
покращить якість надання медичних послуг мешканцям
області та буде зручним для відвідувачів та хворих.

Створення умов для запровадження
єдиного медичного інформаційного простору,
налагодження ефективного механізму співпраці обласних
медичних закладів.

В результаті реалізації проекту 
передбачається створення близько 650 робочих місць

Ключові факти 

Право власності: комунальна

Місце розташування: м. Суми, Сумська область

Суть проекту:
• будівництво нового дев'ятиповерхового

хірургічного корпусу місткістю 415 ліжок,
загальною площею 30 382 кв.м;

• проектом також передбачається будівництво
інфраструктурних об'єктів: адміністративний
корпус з лабораторією, харчоблок, пральня,
станція медичних газів, трансформаторна
підстанція з дизельною електростанцією,
реконструкція центрального теплопункту під
котельну на газовому паливі, розширення
гаража та ремонтна майстерня.

Тривалість будівництва: 36 місяців

Invest inБізнес-можливість: Державно-приватне партнерство

Сфера діяльності: Охорона здоров’я

Назва проекту: Хірургічний корпус Сумської обласної клінічної лікарні

Орієнтовна сума інвестицій: 45,9 млн. дол. США    

Контактна інформація:

Управління капітального будівництва 
Сумської обласної державної адміністрації
Україна, м.Суми, 40000, вул. Шишкарівська, 9

Контактна особа:

Анатолій Ворожко
Начальник управління
Тел: +38 0542 221638
E-mail: kap-bud@sm.gov.ua



Project status

• An examination of the design documentation for the
«Draft Project» stage is underway.

Socioeconomic effect

The construction of the surgical building is
one of the stages of creating a unified medical concentration
center, where regional medical and preventive treatment
facilities (regional clinical hospitals for adults and children,
regional cardiologic dispensary, regional clinical hospital,
care home for war and labor veterans) will be concentrated,
which will improve the quality of medical services for
residents of the region and will be convenient for visitors and
patients.

Creating conditions for the introduction of a
integrated medical information space, establishing an
effective mechanism for cooperation of regional medical
institutions.

As a result of the project, it is planned to 
create about 650 jobs.

Key facts

Ownership: Communal

Location: Sumy City, Sumy Region

Nature of the project:
• Construction of a new nine-story surgical

building with a capacity of 415 beds, a total
area of 30,382 sq. m;

• The project also envisages the construction of
infrastructure facilities: an administrative
building with a laboratory, a catering unit, a
laundry room, a medical gas station, a
transformer substation with a diesel power
station, reconstruction of a central heating
station for a gas-fired boiler house, an
extension of the garage and a repair shop.

Implementation period: 36 months

Invest inBusiness opportunity: Public-private partnership

Industry: Healthcare

Project name: Surgical Building of Sumy Regional Clinical Hospital

Estimated amount of investments: USD 45.9 mln

Contact information:

Department of Capital Construction of 
Sumy Regional State Administration
9 Shyshkarivska St., Sumy, 40000 Ukraine

Contact person:

Anatolii Vorozhko
Head of Department
Phone: +380542221638
E-mail: kap-bud@sm.gov.ua

Sumy


