
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 23 травня 2018 р. № 372-р 

ПЕРЕЛІК 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою 

погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами 

Державної казначейської служби станом на 1 січня 2018 року 

Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 Усього — 4054 658,347 тис. гривень (2777 098,185 тис. — 

загальний фонд, 1277 560,162 тис. — спеціальний фонд, у 

тому числі 247 853,404 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

Вінницька область усього — 92 605,1 тис. гривень (72 605,1 тис. — загальний 

фонд, 20 000 тис. — спеціальний фонд), у тому числі: 

 1000 тис. (загальний фонд) — спортивно-оздоровчий 

заклад “Юність” по вул. Київській, 15, у м. Жмеринці — 

реконструкція 

 2000 тис. (загальний фонд) — незавершене будівництво 

районного спортивного комплексу по вул. Довженка  

у м. Козятині — реконструкція (коригування) 

 1500 тис. (загальний фонд) — житловий будинок по  

вул. Шкільній, 15а, у смт Турбів Липовецького району — 

реконструкція під побутові приміщення з влаштуванням 

спортивних майданчиків 

 2300 тис. (загальний фонд) — приміщення школи  

у с. Сокіл Чернівецького району — реконструкція 

(впровадження енергоефективних заходів) 

 11 791,1 тис. (загальний фонд) — Вінницький обласний 

клінічний онкологічний диспансер по  

Хмельницькому шосе, 84, у м. Вінниці — реконструкція 

урологічного відділення 

 5200 тис. (загальний фонд) — відокремлений підрозділ 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

Подільський зоопарк Вінницького обласного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського 

підприємства “Віноблагроліс” по вул. Зулінського, 9, у 

м. Вінниці — будівництво комплексу для утримання та 

розведення диких червонокнижних тварин 

  

 7000 тис. (загальний фонд) — середня загальноосвітня 

школа I—III ступеня у с. Сосонка Вінницького району — 

реконструкція (коригування II) 

 2700 тис. (загальний фонд) — Михайлівська 

загальноосвітня школа I—III ступеня у Гайсинському 

районі — завершення будівництва нового корпусу з 

утепленням покрівлі 

 1500 тис. (загальний фонд) — будинок культури  

у с. Летківка Тростянецького району — реконструкція 

 2300 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—III ступеня по вул. Суворова, 1, с. Зведенівка 

Шаргородського району — добудова незавершеної 

будівлі 

 3000 тис. (загальний фонд) — будівля загальноосвітньої 

школи I—III ступеня по вул. Соборній, 12, с. Уланів 

Хмільницького району — капітальний ремонт (санація) 

 2800 тис. (загальний фонд) — Новітня 

сільськогосподарська техніка — складова забезпечення 

ринку праці висококваліфікованими робітниками, 

підготовленими Комаргородським вищим професійним 

училищем, с. Комаргород Томашпільського району 

 20 000 тис. (спеціальний фонд) — вул. Замостянська (від  

вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського), м. Вінниця — 

реконструкція 

 9109 тис. (загальний фонд) — існуючі приміщення по  

вул. Театральній, 15, м. Вінниця — реконструкція 

 2000 тис. (загальний фонд) — будівля спортивного 

комплексу (без зміни зовнішніх геометричних розмірів і 

фундаментів у плані) по вул. Дружби, 42, с. Савинці 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

Тростянецького району — реконструкція 

 2000 тис. (загальний фонд) — хірургічне відділення 

головного корпусу Ямпільської центральної районної 

лікарні по вул. Пирогова, 1, м. Ямпіль — капітальний 

ремонт 

 8000 тис. (загальний фонд) — покращення матеріально-

технічної бази Вінницького обласного центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф (забезпечення 

сучасним санітарним автотранспортом), м. Вінниця 

 4500 тис. (загальний фонд) — Стрижавський дитячий 

будинок-інтернат, вул. Новосільська, 39, смт Стрижавка 

Вінницького району — капітальний ремонт (дах, ганок, 

утеплення фасаду житлового корпусу) 

  

 3905 тис. (загальний фонд) — Вінницький центр 

реінтеграції бездомних громадян по вул. Гагаріна, 20б, 

смт Вороновиця Вінницького району — реконструкція  

(першого поверху приміщення) 

Волинська область усього — 116 255,474 тис. гривень (94 560,852 тис. — 

загальний фонд, 21 694,622 тис. — спеціальний фонд, у 

тому числі 1753,147 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 31 005,396 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—III ступеня на 198 учнів в с. Любохини 

Старовижівського району — будівництво  

 28 260 тис. (загальний фонд) — школа I—III ступеня  

в с. Осівці Камінь-Каширського району — будівництво 

 14 839,456 тис. (загальний фонд) — двоповерховий 

дитячий ясла-садок по вул. Набережній в смт Ратне — 

будівництво 

 8474,023 тис. (4000 тис. — загальний фонд, 4474,023 тис. — 

спеціальний фонд, у тому числі 191,613 тис. — за рахунок 

залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 

2018 р.) — реконструкція Горохівської загальноосвітньої 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

школи I—III ступеня імені І. Франка з добудовою їдальні та 

залу для занять хореографією по вул. Лисенка в 

м. Горохові 

 3492,618 тис. (1746 тис. — загальний фонд, 1746,618 тис. — 

спеціальний фонд) — реконструкція школи та дитячого 

садка в с. Старосілля Іваничівського району 

 6662,504 тис. (3000 тис. — загальний фонд, 3662,504 тис. — 

спеціальний фонд) — капітальний ремонт даху та 

проведення енергоефективних заходів навчально-

виховного комплексу “Локачинська загальноосвітня 

школа I—III ступеня — гімназія” по вул Миру, 30, в смт 

Локачі Локачинського району 

 3063,186 тис. (1500 тис. — загальний фонд, 1563,186 тис. — 

спеціальний фонд) — будівнцитво школи і дитячого садка 

в 55 мікрорайоні, м. Луцьк  

 3976,757 тис. (2000 тис. — загальний фонд, 1976,757 тис. — 

спеціальний фонд) — реконструкція частини приміщень 

загальноосвітньої школи I—II ступеня під навчально-

виховний комплекс в с. П’ятидні Устилузької об’єднаної 

міської територіальної громади 

 3061,534 тис. (1500 тис. — загальний фонд, 1561,534 тис. — 

за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 

1 січня 2018 р.) — капітальний ремонт Іваничівської 

центральної районної лікарні (блок А) по 

вул. Грушевського, 45, в смт Іваничі Іваничівського району 

(термореновація будівлі) 

 6930 тис. (3465 тис. — загальний фонд, 3465 тис. — 

спеціальний фонд) — підвищення якості медичного 

обслуговування населення Ратнівського району шляхом 

придбання томографа для Ратнівської центральної 

районної лікарні 

 2890 тис. (1445 тис. — загальний фонд, 1445 тис. — 

спеціальний фонд) — реконструкція (влаштування 

спортивних майданчиків, бігової доріжки ) стадіону 

“Дружба”  

в смт Голоби Ковельського району 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 3600 тис. (1800 тис. — загальний фонд, 1800 тис. — 

спеціальний фонд) — забезпечення якості і доступності 

послуг у сфері надання пожежної допомоги на території 

сільських населених пунктів новоствореної 

Городищенської сільської об’єднаної територіальної 

громади Луцького району  

Дніпропетровська 

область 

усього — 239 204,206 тис. гривень (171 953,47 — 

загальний фонд, 67 250,736 — спеціальний фонд, у тому 

числі 20 255,994 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 19 312,737 тис. (спеціальний фонд, у тому числі  

13 377,856 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — комунальний заклад 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 105” 

Дніпровської міської ради по вул. Жовтневій, 26, в 

м. Дніпрі — реконструкція будівлі під навчально-виховний 

комплекс 

 65 495,56 тис. (загальний фонд) — будівля комунального 

закладу “Дніпропетровська обласна клінічна 

офтальмологічна лікарня” на пл. Жовтневій, 14,  

в м. Дніпропетровську — реконструкція (перша черга) 

 21 635,751 тис. (загальний фонд) — комунальний заклад 

“Дніпропетровський обласний перинатальний центр із 

стаціонаром” Дніпропетровської обласної ради по  

вул. Космічній, 17, в м. Дніпропетровську — реконструкція 

відділення постінтенсивного догляду та виходжування 

новонароджених 

 19 446,636 тис. (загальний фонд) — комунальний 

позашкільний навчальний заклад “Дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3” Криворізької міської ради по 

вул. Зарічній, 3, в м. Кривому Розі — реконструкція 

стадіону 

 12 007,386 тис. (загальний фонд) — комунальний 

спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю 

“Дніпропетровське вище училище фізичної культури” 



 6 

Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

Дніпропетровської обласної ради по вул. Героїв 

Сталінграду, 29а, в м. Дніпропетровську — реконструкція 

зали боксу спортивного комплексу (безкаркасного ангара) 

під спортивно адміністративний комплекс 

 9038,991 тис. (загальний фонд) — парк імені Федора 

Мершовцева в м. Кривому Розі — реконструкція (друга 

черга) 

 44 329,146 тис. (загальний фонд) — площа Героїв в  

м. Новомосковську — реконструкція (перша та друга 

черги) 

 7391,389 тис. (спеціальний фонд, у тому числі  

6878,138 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — комунальний заклад 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 6” 

Дніпропетровської міської ради по вул. Робочій, 64, в 

м. Дніпропетровську — реконструкція існуючих 

майстерень під харчоблок 

 12 374,13 тис. (спеціальний фонд) — стадіон пляжних видів 

спорту на базі комунального підприємства “Молодіжне 

творче об’єднання” Дніпровської міської ради по 

вул. Набережній Заводській, 53, в м. Дніпрі — будівництво 

 17 883,1 тис. (спеціальний фонд) — комунальний заклад 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 123” 

Дніпропетровської міської ради по вул. Академіка 

Кисловського, 1, в м. Дніпропетровську — реконструкція 

 10 289,38 тис. (спеціальний фонд) — комунальний заклад 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 124” 

Дніпропетровської міської ради по вул. Кірова, 2, 

(Таромське) в м. Дніпропетровську — реконструкція 

будівлі 

  

  

  

Донецька область усього — 634 674,769 тис. гривень (429 860,19 тис. — 

загальний фонд, 204 814,579 тис. — спеціальний фонд, у 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

тому числі 51 596,17 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 59,76 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду 

станом на 1 січня 2018 р.) — Артемівський районний 

спортивно-оздоровчий комплекс “Доломітчик” по просп. 

Миру (Леніна), 6, у м. Сіверську Бахмутського 

(Артемівського) району — реконструкція (погашення 

кредиторської заборгованості) 

 2591,841 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — центр дитячої та 

юнацької творчості відділу освіти Добропільської міської 

ради мікрорайону Молодіжний, 22а, у м. Добропіллі — 

капітальний ремонт 

 740,722 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — палац спорту, 

плавальний басейн по вул. Спортивній у смт 

Новодонецьке м. Добропілля — капітальний ремонт 

 7714,042 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — будівля дитячого садка 

“Сніжинка” по вул. Мічуріна, 34, у м. Новогродівці — 

реконструкція під центр розвитку дитини 

 807,468 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — дитячо-юнацька 

спортивна школа і котельня у м. Селидовому — технічне 

переоснащення 

 2164,329 тис. (загальний фонд) — підвищення якості 

надання адміністративних послуг у м. Часовому Яру 

Бахмутського району шляхом проведення капітального 

ремонту будівлі по вул. Цілинників, 2, та придбання 

обладнання 

 1052,681 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — будинок лікувального 

корпусу Великоновосілківської центральної районної 

лікарні,  

пров. Южний, 3, в смт Велика Новосілка — капітальний 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

ремонт (термомодернізація) 

 1353,247 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—III ступеня в с. Малинівка — капітальний ремонт 

(термомодернізація) 

  

 2328,236 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — дошкільний заклад 

№ 17 “Орлятко” по вул. Преображенській, 26а, в 

м. Соледарі — реконструкція 

 1901,837 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — дошкільний заклад 

№ 59 “Червона квіточка” по вул. 60 років Жовтня, 3а, в 

м. Соледарі — капітальний ремонт 

 5343,721 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Удачненський центр 

культури та дозвілля комунального закладу культури 

“Покровський районний культурно-дозвіллєвий центр” — 

капітальний ремонт частини будівлі 

 20 119,16 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 

8942,698 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — комплекс будівель по 

вул. О. Сибірцева, 3, у м. Бахмуті — реконструкція для 

розміщення обласного лікарсько-фізкультурного 

диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку 

 33 615,499 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 

3,308 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — комунальний заклад 

охорони здоров’я “Бахмутська центральна районна 

лікарня” по вул. Миру, 10, в м. Бахмуті — реконструкція  

корпусу № 1 

 23 577,686 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 

279,375 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — загальноосвітня школа 

I—III ступеня № 17 Добропільської міської ради по 

вул. Комсомольській, 5, в смт Новодонецькому 

м. Добропілля — капітальний ремонт 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 7375,086 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 0,495 тис. — 

за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 

1 січня 2018 р.) — навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітня школа I—III ступеня № 7 — дошкільний 

навчальний заклад” Добропільської міської ради по 

вул. Саратовській, 29, в м. Добропіллі — капітальний 

ремонт 

  

  

  

  

 15 730,301 тис. (спеціальний фонд, у тому числі  

14 917,857 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — комунальна 

лікувально-профілактична установа “Дружківська міська 

клінічна лікарня № 1” по вул. Котляревського, 151, у 

м. Дружківці — капітальний ремонт будівлі лікарні, будівлі 

інфекційного відділення 

 10 040,014 тис. (8739,889 тис. — загальний фонд,  

1300,125 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Дружківська гімназія 

“Інтелект” Дружківської міської ради по вул. Космонавтів, 

16, в м. Дружківці — капітальний ремонт будівлі з 

використанням заходів термомодернізації 

 3174,552 тис. (загальний фонд) — комунальний заклад 

“Селидівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” в м. Селидовому — капітальний ремонт 

(термомодернізація) будівлі амбулаторії № 1 (заміна і 

утеплення покрівлі, ремонт внутрішніх приміщень) 

 25 635,404 тис. (спеціальний фонд, у тому числі  

3612,004 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — пологовий будинок по  

вул. Університетській (вул. Леніна), 15, у м. Слов’янську — 

реконструкція (удосконалення перинатальної допомоги 

мешканцям м. Слов’янська шляхом впровадження новітніх 

технологій) 



 10 

Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 468,07 тис. (загальний фонд) — дитячий садок Бердянської 

сільської ради Мангушського району по вул. Молодіжній, 

21а, в с. Бердянське — капітальний ремонт 

 3504,06 тис. (загальний фонд) — розбудова центру 

надання адміністративних послуг у м. Краматорську 

шляхом оснащення та придбання обладнання 

 18 332,476 тис. (загальний фонд) — адміністративні будівлі 

на пл. Шибанкова, 11, у м. Покровську — прибудова під 

центр надання адміністративних послуг 

 2227,077 тис. (загальний фонд) — підвищення якості і 

доступності надання адміністративних послуг у 

м. Торецьку шляхом створення центру надання 

адміністративних послуг 

 11 575,856 тис. (загальний фонд) — нежитлова будівля,  

м. Соледар — реконструкція під центр надання 

адміністративних та соціальних послуг Соледарської 

міської об’єднаної територіальної громади 

  

 5014,819 тис. (загальний фонд) — водопостачання, села 

Курицине та Спасько-Михайлівка Олександрівського 

району 

 16 932,885 тис. (загальний фонд) — створення 

рекреаційно-оздоровчої зони “Біля солоних озер”  

(озеро Вейсове), м. Слов’янськ — нове будівництво 

 8367,686 тис. (спеціальний фонд) — футбольне поле  

105 на 68 метрів стадіону “Авангард” Донецького вищого 

училища олімпійського резерву імені Сергія Бубки по  

вул. Благовіщенській в м. Бахмуті — реконструкція 

дренажної системи та штучного покриття  

 2371,359 тис. (загальний фонд) — спортивний зал 

комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 по  

вул. Благовіщенській, 41, в м. Бахмуті — капітальний 

ремонт 

 5713,401 тис. (загальний фонд) — фізкультурно-

оздоровчий комплекс по вул. Парковій, 1в, 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

м. Родинське — капітальний ремонт 

 5318,924 тис. (загальний фонд) — палац спорту по  

вул. Миру, 32, в м. Білицькому (Білицька міська рада)  

м. Добропілля — капітальний ремонт 

 8503,851 тис. (загальний фонд) — футбольне поле із 

штучним покриттям на стадіоні “Шахтар” дитячо-юнацької 

спортивної школи в м. Селидовому (105 на 68 метрів) — 

реконструкція 

 9499,91 тис. (загальний фонд) — стадіон комунального 

позашкільного навчального закладу “Міська комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа” по вул. Григорія 

Данилевського, 114б, в м. Слов’янську (перша черга) — 

реконструкція 

 2143,894 тис. (загальний фонд) — система з дезінфекції 

води без застосування хлору в басейні ємністю 800 куб. 

метрів по вул. Короленка, 2, в м. Слов’янську — 

реконструкція 

 13 754,069 тис. (загальний фонд) — палац спорту по  

вул. Шахтарської Слави, 19, в м. Білозерському — 

капітальний ремонт 

 18 553,324 тис. (спеціальний фонд) — спортивно-

оздоровчий комплекс: футбольне поле, майданчик для 

пляжного волейболу, легкоатлетична доріжка по 

вул. Парковій у м. Краматорську (коригування) — 

будівництво 

 2543,497 тис. (загальний фонд) — будівля аптеки по  

вул. Гасієва (Чапаєва), 36а, м. Лиман — реконструкція під 

діагностичний центр 

 7757,445 тис. (загальний фонд) — будівля поліклінічного 

корпусу по пров. Южному, 3, в смт Велика Новосілка — 

капітальний ремонт з елементами термомодернізації 

 6447,345 тис. (загальний фонд) — єдина медична 

інформаційна система в центрах первинної медико-

санітарної допомоги  

м. Маріуполя — впровадження та розвиток  
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 20 250,633 тис. (загальний фонд) — міст і автомобільна 

дорога по вул. Козацькій в м. Селидовому — капітальний 

ремонт  

 7441,286 тис. (загальний фонд) — дорога по 

вул. Ростовській в м. Бахмуті — реконструкція 

 6524,078 тис. (загальний фонд) — міст через р. Маячка по  

вул. Д. Мазура (м. Тореза) в м. Краматорську — 

капітальний ремонт  

 10 456,309 тис. (загальний фонд) — центр культури і 

дозвілля с. Олександро-Калинове Костянтинівського 

району — капітальний ремонт 

 1538,43 тис. (загальний фонд) — модульна твердопаливна 

котельня (альтернативне резервне паливо) встановленою 

потужністю 250 кВт для опалення Желанівської 

загальноосвітньої школи I— III ступеня в с. Желанне 

Ясинуватського району — нове будівництво  

 14 364,785 тис. (загальний фонд) — оптимізація системи 

теплопостачання м. Мирнограда із закриттям котелень № 

2 і 3 (третя черга) — будівництво модульної котельні 

мікрорайону “Світлий” 

 14 036,704 тис. (загальний фонд) — оптимізація системи 

теплопостачання м. Мирнограда із закриттям котелень № 

2 і 3 (четверта черга) — реконструкція теплового пункту 

мікрорайону “Східний” під котельню 

 28 000 тис. (спеціальний фонд) — комунальний заклад 

“Кінотеатр “Союз” по вул. Українського козацтва, 51,  

у Лівобережному районі м. Маріуполя — реконструкція 

під “Соціальний офіс “Мультицентр” 

 22 484,859 тис. (загальний фонд) — будівля 

Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 

“Гайок” по вул. Бульварній, 17а, в м. Слов’янську — 

реконструкція  

 15 360,512 тис. (загальний фонд) — головний корпус 

Слов’янського психоневрологічного інтернату — 

капітальний ремонт приміщень та інженерних систем 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 26 388,624 тис. (загальний фонд) — головний корпус 

комунальної лікувально-профілактичної установи 

“Обласна психіатрична лікарня м. Слов’янська” по  

вул. Нарвській, 16, м. Слов’янськ — реконструкція 

 787,5 тис. (загальний фонд) — комунальний заклад 

охорони здоров’я “Бахмутська центральна районна 

лікарня” — створення єдиного медичного інформаційного 

простору в м. Бахмуті шляхом придбання комп’ютерної 

техніки  

 7091,156 тис. (загальний фонд) — Великоновосілківська 

центральна районна лікарня по пров. Южному, 3,  

в с-щі Велика Новосілка — покращення якості надання 

медичних послуг шляхом проведення капітального 

ремонту 3 та 4 поверху та придбання медичного 

обладнання 

 20 466,629 тис. (загальний фонд) — теплопункт по  

вул. Таманова, 20, в м. Покровську — реконструкція з 

улаштуванням модульної котельні на твердому паливі 

 10 336,5 тис. (загальний фонд) — головний корпус 

комунального закладу “Маріупольська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги” по вул. Бахмутській, 20а, в 

м. Маріуполі — капітальний ремонт 

 20 466,439 тис. (загальний фонд) — теплопункт по  

вул. Заводській, 6а, в м. Покровську — реконструкція з 

улаштуванням модульної котельні на твердому паливі 

 31 907,228 тис. (загальний фонд) — водогін від 

Селидівського водогону Д-600 мм № 2 до сіл Срібне, 

Ясенове, Новоандріївка, Запоріжжя, Богданівка, Троїцьке, 

Петровського Срібненької сільської ради та  

с. Новоєлизаветівка Новоєлизаветівської сільської ради 

Покровського (Красноармійського) району — будівництво 

 30 295,639 тис. (загальний фонд) — комунальна міська 

установа “Міська лікарня № 1”, по вул. О. Тихого, 17, 

м. Краматорськ — капітальний ремонт фасаду і приміщень 

хірургічних відділень  

 10 241,668тис. (загальний фонд) — комунальний заклад 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

“Лиманський центр первинної медико-санітарної 

допомоги імені М. І. Лядукіна” по вул. Незалежності, 64а, 

м. Лиман — капітальний ремонт другого поверху та 

підвальних приміщень 

 3880,256 тис. (загальний фонд) — Нікольський районний 

будинок дитячої творчості Нікольської районної ради по  

вул. Свободи, 120, в смт. Нікольське — реконструкція під 

центр надання адміністративних послуг з придбанням 

обладнання, програмного забезпечення та комплексу 

захисту інформації 

 18 000 тис. (загальний фонд) — будівля пологового 

будинку комунальної установи “Центральна районна 

лікарня” по просп. Ломоносова, 161, в м. Костянтинівці — 

реконструкція  

Житомирська 

область 

усього — 124 133,491 тис. гривень (82 786,773 тис. — 

загальний фонд, 41 346,718 тис. — спеціальний фонд), у 

тому числі: 

 30 432,142 тис. (20 298,239 тис. — загальний фонд, 

10 133,903 тис. — спеціальний фонд) — центральний 

стадіон по вул. Фещенка-Чопівського, 18, у м. Житомирі — 

реконструкція футбольного поля та благоустрій території 

 4000 тис. (2668 тис. — загальний фонд, 1332 тис. — 

спеціальний фонд) — обласна клінічна лікарня імені  

О. Ф. Гербачевського по вул. Червоного Хреста, 3,  

у м. Житомирі — реконструкція приміщень під відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії для післяопераційних 

хворих, відділення неврології з нейрореанімацією 

 20 568,210 тис. (13 718,996 тис. — загальний фонд,  

6849,214 тис. — спеціальний фонд) — будівля 

Житомирської міської гімназії № 3 по 

вул. м. Грушевського, 8, у м. Житомирі — реконструкція 

 2683,935 тис. (1790,185 тис. — загальний фонд, 

893,75 тис. — спеціальний фонд) — частина будівлі гнійної 

хірургії та денного стаціонару терапії по 

вул. Житомирській, 44/2, у м. Бердичеві — реконструкція 

під центр первинної медико-санітарної допомоги 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 4154,747 тис. (2771,216 тис. — загальний фонд, 

1383,531 тис. — спеціальний фонд) — загальноосвітня 

школа № 13 по вул. Селезньова, 101, у м. Коростені — 

реконструкція 

 5125,397 тис. (3418,64 тис. — загальний фонд, 

1706,757 тис. — спеціальний фонд) — мережі 

водопостачання, м. Малин — реконструкція 

 1742,776 тис. (1162,432 тис. — загальний фонд, 

580,344 тис. — спеціальний фонд) — будівля гімназії по 

вул. Шкільній, 6, у с. Грозине Коростенського району — 

капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) 

 2534,954 тис. (1690,814 тис. — загальний фонд, 

844,14 тис. — спеціальний фонд) — Черняхівська гімназія 

по вул. Червоноармійській, 14, у смт Черняхові — 

реконструкція покрівлі з утепленням фасадів 

 1000 тис. (667 тис. — загальний фонд, 333 тис. — 

спеціальний фонд) — загальноосвітня школа № 1 по 

вул. Шевченка, 4, у смт Ємільчине — реконструкція 

 223,013 тис. (148,75 тис. — загальний фонд, 74,263 тис. — 

спеціальний фонд) — будівля по вул. Київській, 53,  

у м. Коростишеві — реконструкція під приміщення для 

позашкільного навчального закладу 

 5779,441 тис. (3854,887 тис. — загальний фонд, 

1924,554 тис. — спеціальний фонд) — Миропільська 

гімназія Романівського району по вул. Центральній, 46, у 

смт Миропіль — реконструкція (ефективна термосанація) 

 988,522 тис. (659,344 тис. — загальний фонд, 

329,178 тис. — спеціальний фонд) — вуличне освітлення в 

населених пунктах: селах Ушомир, Березневе, Заріччя, 

Ковбащина, Пугачівка, Рудня-Ушомирська, Садибне, 

Сантарка, Струмок, Гулянка, Іванопіль, Охотівка, 

Першотравневе, Ушиця, Калинівка, Вишневе, Красногірка, 

Купище, Жабче, Ришавка, селищах Броди, Нова Ушиця 

Ушомирської сільської ради Коростенського району — 

капітальний ремонт 

 1103,803 тис. (736,237 тис. — загальний фонд, 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

367,566 тис. — спеціальний фонд) — приміщення котельні 

по вул. Миру 35г, д (вул. Леніна, 35г), у с. Бондарівка 

Коростенського району — реконструкція з 

переплануванням під приміщення місцевої пожежної 

охорони 

 5062,422 тис. (3376,635 тис. — загальний фонд, 

1685,787 тис. — спеціальний фонд) — Червоненська 

загальноосвітня школа I—III ступеня, смт Червоне 

Андрушівського району — реконструкція із застосуванням 

енергозберігаючих технологій 

 2543,718 тис. (1696,66 тис. — загальний фонд, 

847,058 тис. — спеціальний фонд) — приміщення жіночої 

консультації по вул. Центральній, 6, с. Білка 

Коростенського району — реконструкція під дошкільний 

дитячий заклад 

  

  

  

 2446,216 тис. (1631,626 тис. — загальний фонд, 

814,59 тис. — спеціальний фонд) — незавершене 

будівництво спального корпусу в с. Гульськ Новоград-

Волинського району — реконструкція під дитячий 

дошкільний заклад (перерахунок в цінах 2016 року) 

 6744,732 тис. (4496,038 тис. — загальний фонд, 

2248,694 тис. — спеціальний фонд) — стадіон “Спартак” 

дитячо-юнацької спортивної школи з футболу “Полісся” в 

м. Житомирі — реконструкція 

 3481,177 тис. (2320,553 тис. — загальний фонд, 

1160,624 тис. — спеціальний фонд) — Андрушківська 

загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. Шкільній, 1, в 

с. Андрушки Попільнянського району — реконструкція 

(термомодернізація) 

 4248,61 тис. (2832,123 тис. — загальний фонд, 

1416,487 тис. — спеціальний фонд) — Високівська гімназія 

Високівської сільської ради за адресою: вул. Центральна, 

15, с. Високе Черняхівського району — капітальний 

ремонт внутрішніх приміщень із створенням нового 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

освітнього простору за стандартами нової української 

школи  

 4844,879 тис. (3231,534 тис. — загальний фонд, 

1613,345 тис. — спеціальний фонд) — Новоборівський 

загальноосвітній навчальний заклад I—III ступеня-ліцей по 

вул. Освіти, 7, в смт Нова Борова Хорошівського району — 

реконструкція 

 3133,366 тис. (2088,702 тис. — загальний фонд, 

1044,664 тис. — спеціальний фонд) — будівля котельні під 

фізкультурно-оздоровчий комплекс по вул. Гетьмана 

Виговоського, 15б, в м. Овручі — реконструкція 

 3714,413 тис. (2476,028 тис. — загальний фонд, 

1238,385 тис. — спеціальний фонд) — Пулинська 

загальноосвітня школа I—III ступеня за адресою: 

вул. Шевченка, 158, смт Пулини — капітальний ремонт 

(комплексна термосанація) 

 4343,104 тис. (2895,113 тис. — загальний фонд, 

1447,991 тис. — спеціальний фонд) — Хажинська 

загальноосвітня школа I—III ступеня Семенівської сільської 

ради за адресою: вул. Двірська, 42, с. Хажин 

Бердичівський район — капітальний ремонт будівлі 

(термомодернізація) 

  

  

 3233,914 тис. (2157,021 тис. — загальний фонд, 

1076,893 тис. — спеціальний фонд) — Червоненський 

дитячий навчальний заклад “Калинка” по вул. Терещенка, 

3а, смт Червоне Андрушівського району — реконструкція 

(ефективна термосанація) 

Закарпатська 

область 

усього — 166 625,572 тис. гривень (108 870,569 тис. — 

загальний фонд, 57 755,003 тис. — спеціальний фонд, у 

тому числі 2939,905 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 1664,093 тис. (1392,685 тис. — загальний фонд, 

271,408 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — загальноосвітня школа  

I—II ступеня в с. Вишка Великоберезнянського району — 

будівництво (погашення кредиторської заборгованості) 

 5000 тис. (2000 тис. — загальний фонд, 3000 тис. —

спеціальний фонд) — комплекс будівель під спортивно-

реабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-

рухового апарату та інвалідів — учасників 

антитерористичної операції по вул. Ф. Тихого, 13б,  

у м. Ужгороді — реконструкція 

 6000 тис. (3000 тис. — загальний фонд, 3000 тис. — 

спеціальний фонд, у тому числі 0,684 тис. — за рахунок 

залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 

2018 р.) — автомобільна дорога 0-07-03-05 Великі 

Ком’яти — Вилок на ділянці Шаланки — Перехрестя, 

Виноградівський район — капітальний ремонт 

 10 000 тис. (5000 тис. — загальний фонд, 5000 тис. — 

спеціальний фонд) — водозабір на підземних 

свердловинах по вул. Миру в м. Чопі — будівництво 

 5129,697 тис. (5000 тис. — загальний фонд, 129,697 тис. — 

спеціальний фонд) — автомобільна дорога Верхні 

Ворота — Лази, км 0 + 000 — км 3 + 413 у Воловецькому 

районі (вул. Л. Українки в с. Верхні Ворота завдовжки 

2,134 кілометра, вул. Центральна в с. Лази завдовжки 

1,079 кілометра) — капітальний ремонт 

 3429,513 тис. (3000 тис. — загальний фонд, 429,513 тис. — 

спеціальний фонд) — автомобільна дорога місцевого 

значення Гукливий — станція Бескид,  

км 0 + 000 — км 3 + 030, у Воловецькому районі (від  

км 0 + 000 до км 0 + 930 в с. Гукливе, завдовжки 

0,93 кілометра, від 0 + 9,0 до км 3 + 030 в с. Скотарське 

завдовжки 2,1 кілометра) — капітальний ремонт 

  

 4300 тис. (4 000 тис. — загальний фонд, 300 тис. —

спеціальний фонд) — дорога державного значення 

Свалява — Довге — Липча, км 36 + 388 — км 41 + 422  

в межах Довжанської сільської ради — поточний середній 

ремонт 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 4900 тис. (4000 тис. — загальний фонд, 900 тис. — 

спеціальний фонд) — автомобільна дорога місцевого 

значення Тур’ї Ремети — Лумшори, км 11 + 340 —  

км 16 + 350 у Перечинському районі — поточний ремонт 

 7221,809 тис. (5000 тис. — загальний фонд, 2221,809 тис. — 

спеціальний фонд) — автомобільна дорога місцевого 

значення Рахів — Косівська Поляна — Кобилецька 

Поляна, км 0 + 000 — км 2 + 000  

у Рахівському районі — поточний ремонт 

 2500 тис. (2000 тис. — загальний фонд, 500 тис. — 

спеціальний фонд) — автомобільна дорога місцевого 

значення Рахів — Богдан — Луги, км 0 + 000 —  

1 + 500 км у Рахівському районі — поточний ремонт 

 5000 тис. (4000 тис. — загальний фонд, 1000 тис. — 

спеціальний фонд) — система водопостачання та 

водовідведення в с. Барвінок Ужгородського району — 

будівництво 

 8398,754 тис. (5000 тис. — загальний фонд, 3398,754 тис. — 

спеціальний фонд) автомобільна дорога Синевир — 

Колочава — Буштино км 20 + 700 —  

км 22 + 700, Хустський район — поточний ремонт 

 5000 тис. (3000 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — 

спеціальний фонд) — стадіон “Карпати” по 

вул. Борканюка, 15, у м. Хусті — реконструкція спортивних 

полів та майданчиків. Друга черга 

 2000 тис. (1000 тис. — загальний фонд, 1000 тис. — 

спеціальний фонд, у тому числі 0,996 тис. — за рахунок 

залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня  

2018 р.) будинок культури по вул. Миру, 123,  

в с. Холмовець Виноградівського району — реконструкція  

під спортивний та актовий зал 

 1440 тис. (загальний фонд) — Тячівська загальноосвітня 

школа I—III ступеня № 2 по вул. Партизанській, 26, в 

м. Тячеві — термосанація головного корпусу 

 2000 тис. (загальний фонд) — дитячий садочок по 

вул. І Франка в с. Костилівка Рахівського району — 

реконструкція під Вільховатську загальноосвітню школу  



 20 

Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

I ступеня 

 7200 тис. (7000 тис. — загальний фонд, 200 тис. — 

спеціальний фонд) — Кірешська загальноосвітня школа 

I ступеня — реконструкція під навчально виховний 

комплекс 

 1100 тис. (загальний фонд) — Тячівський дитячий 

навчальний заклад № 1 по вул. Вайди, 6, в м. Тячеві — 

термосанація будівлі 

 1388,448 тис. (спеціальний фонд) — дитячий навчальний 

заклад в с. Горінчево Хустського району — реконструкція, 

друга черга 

 2125,7 тис. (загальний фонд) — дитячий садочок у 

с. Водиця Рахівського району — будівництво 

 2500 тис. (загальний фонд) — дитячий садок по  

вул. Жовтневій, 143, в с. Тарасівка — реконструкція будівлі 

для розміщення дошкільного навчального закладу 

 4456,383 тис. (2000 тис. — загальний фонд, 2456,383 тис. — 

спеціальний фонд) — Свалявcька центральна районна 

лікарня по вул. Шевченка, 22, в м. Сваляві — капітальний 

ремонт поліклінічного відділення 

 1770,563 тис. (загальний фонд) — Виноградівська районна 

лікарня по вул. Лікарняній, 13, м. Виноградів — 

капітальний ремонт приміщень приймального відділення 

 2722,174 тис. (спеціальний фонд) — вуличні каналізаційні 

мережі мікрорайону “Чігосуг” в м. Береговому — 

будівництво 

 2323,141 тис. (загальний фонд) — водопровід в с. Лалово 

Мукачівського району — будівництво 

 6487,318 тис. (загальний фонд) — міст через р. Свалявку 

по вул. Достоєвського в м. Сваляві — реконструкція 

(відновні роботи після проходження паводку)  

 766 тис. (загальний фонд) — мостовий перехід через 

р. Синявку по вул. Локоти в смт Чинадійово 

Мукачівського району — реконструкція 

 3100 тис. (загальний фонд) — дорожнє покриття по 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

вул. Дружби від вул. Й. Бокшая до вул. Терешкової у 

м. Хусті — капітальний ремонт 

 14 500 тис. (спеціальний фонд) — стадіон “Авангард”  

в м. Ужгороді — реконструкція легкоатлетичного ядра 

  

  

 4320 тис. (спеціальний фонд) — створення сучасної та 

прозорої системи надання адміністративних послуг через 

“Будівництво сучасного центру надання адміністративних 

послуг в с. Тур’ї Ремети Перечинського району” 

 852,249 тис. (загальний фонд) — будівля колишнього 

готелю “Плай” по вул. Пушкіна, 11, в смт Воловець — 

капітальний ремонт закладу культури 

 2500 тис. (спеціальний фонд) — площа біля сільського 

будинку культури та торгівельного центру по 

вул. Рокосівській, с. Рокосово Хустького району — 

реконструкція 

 4500 тис. (загальний фонд) — гуртожиток Ужгородського 

коледжу культури та мистецтв по вул. Минайській, 38/80,  

в м. Ужгороді — капітальний ремонт (корпусу Б) 

 1350 тис. (спеціальний фонд) — р. Лисичанка у 

с. Лисичево Іршавського району — берегоукріплення 

(четвертий етап) 

 2500 тис. (спеціальний фонд) — р. Шопурка в районі 

ТОВ “ВГСМ”, “ТЕХНОПОЛІС”, смт Великий Бичків 

Рахівського району — реконструкція водозахисних споруд 

та регулювання русла 

 23 512,913 тис. (загальний фонд) — районний будинок 

культури в м. Хусті Закарпатської області — реконструкція  

 1047,233 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — дороги між селами 

Красна та Усть-Чорна від ПК 15 + 23 до ПК 19 + 73, 

Тячівського району — капітальний ремонт покриття 

 1333,6 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — дороги між селами 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

Красна та Усть-Чорна від ПК 24 + 23 до ПК 28 + 73, 

Тячівського району — капітальний ремонт покриття 

 285,984 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — стадіон “Карпати” в 

м. Хусті — капітальний ремонт адмінбудинку 

  

  

  

  

  

  

Запорізька область усього — 195 305,25 тис. гривень (130 203,5 тис. — 

загальний фонд, 65 101,75 тис. — спеціальний фонд, у 

тому числі 31 278,796 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 32 986,691 тис. (26 977,039 тис. — загальний фонд,  

6009,652 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — обласний 

протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективній, 4, 

у м. Запоріжжі — реконструкція (перша черга) 

 13 763,323 тис. (4236,065 тис. — загальний фонд,  

9527,258 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — будівля обласної 

філармонії, м. Запоріжжя — реконструкція 

 2200 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду 

станом на 1 січня 2018 р.) — обласний художній музей,  

м. Запоріжжя — реконструкція 

 2564,571 тис. (загальний фонд) — центральні очисні 

споруди комунального підприємства “Водоканал” 

Мелітопольської міської ради, м. Мелітополь 

(коригування — преаератор № 1, первинний відстійник 

№ 2, аеротенк № 2) — реконструкція 

 461,956 тис. (загальний фонд) — водопровід, с. Чкалове 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

Веселівського району — реконструкція 

 3608,927 тис. (1803,855 тис. — загальний фонд, 

1805,072 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — водопровідні мережі, 

с. Лукашеве Запорізького району — реконструкція 

 1999,393 тис. (1019,209 тис. — загальний фонд, 

980,184 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — водовід питної води у 

с. Зоряне Запорізького району — будівництво 

 1679,835 тис. (1373,735 тис. — загальний фонд, 

306,1 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — мережі 

водозабезпечення, с. Малишівка Запорізького району — 

реконструкція 

 3580,288 тис. (886,95 тис. — загальний фонд, 

2693,338 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — система 

водопостачання, с. Степанівка Перша Приазовського 

району — реконструкція 

 1991,959 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 100 тис. — за 

рахунок залишку коштів спеціального фонду станом  

на 1 січня 2018 р.) — спортивний майданчик із штучним 

покриттям на території опорного навчально-виховного 

закладу Чернігівська загальноосвітня школа I—III ступеня 

імені Героя Радянського Союзу А. М. Темника, 

смт Чернігівка — будівництво 

 1945,505 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 

1813,662 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.)— шкільний стадіон 

Азовської загальноосвітньої школи I—III ступеня по 

вул. Молодіжній, 92, с. Азовське Бердянського району — 

будівництво 

 889,927 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — будівля по 

вул. Калініна, 28, в смт Малокатеринівка Запорізького 

району — реконструкція під дитячий садок 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 118,782 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — будівля по 

вул. Продольній, 4, в с-щі Нове Мелітопольського 

району — реконструкція під сільську лікарську 

амбулаторію 

 131,026 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — комунальна установа 

“Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний 

диспансер” Запорізької обласної ради по 

вул. Перспективній, 2, м. Запоріжжя — капітальний 

ремонт лікувального корпусу № 1 із заміною інженерних 

мереж 

 288,497 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — комунальна установа 

“Мелітопольський протитуберкульозний диспансер” 

Запорізької обласної ради по вул. Кірова, 29, 

м. Мелітополь — капітальний ремонт будівлі (інвентарний 

номер 10310005) із заміною інженерних мереж і 

ремонтом покрівлі 

 4939,006 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 

3283,843 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — комунальний заклад 

“Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 

7 I—II ступеня” Запорізької обласної ради по вул. Ленській, 

1а, м. Запоріжжя — капітальний ремонт будівель, 

комплексне утеплення 

  

 1131,455 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — дошкільний 

навчальний заклад № 41 по вул. Ямбольській, 1, 

м. Бердянськ — капітальний ремонт 

 31 603,669 тис. (18 014,091 тис. — загальний фонд,  

13 589,578 тис. — спеціальний фонд) — комунальний 

заклад “Запорізька обласна школа вищої спортивної 

майстерності” Запорізької обласної ради по 

вул. Перемоги, 68, м. Запоріжжя — реконструкція 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

плавального басейну 

 21 181,431 тис. (13 338 тис. — загальний фонд, 

7843,431 тис. — спеціальний фонд) — комунальний вищий 

навчальний заклад “Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія” Запорізької обласної ради по 

вул. Наукове містечко, 59,  

м. Запоріжжя — будівництво басейну 

 22 987,317 тис. (14 276,337 тис. — загальний фонд, 

8710,98 тис. — спеціальний фонд) — Мелітопольська 

спеціалізована школа I—III ступеня № 23 Мелітопольської 

міської ради Запорізької області по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 262, м. Мелітополь — капітальний ремонт 

будівлі з виконанням заходів з енергозбереження та 

благоустрою території 

 8425,094 тис. (загальний фонд) — будівля комунального 

закладу “Веселівська районна різнопрофільна гімназія” 

Веселівської селищної ради, смт Веселе — капітальний 

ремонт (модернізація) 

 4245,98 тис. (загальний фонд) — комунальна установа 

“Обласний медичний центр серцево-судинних 

захворювань” Запорізької обласної ради по 

вул. Перемоги, 78,  

м. Запоріжжя — капітальний ремонт будівель поліклініки 

(літер А-4) та стаціонару (літер А1-б) 

 5796,176 тис. (загальний фонд) — комунальна установа 

“Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня” Запорізької 

обласної ради по просп. Соборному/ вул. Дніпровській/  

вул. Олександрівській, 70/21/47, м. Запоріжжя — 

капітальний ремонт та термомодернізація з утепленням 

лікувального та поліклінічного корпусів 

 18 630 тис. (загальний фонд) — хірургічний корпус 

обласної клінічної дитячої лікарні м. Запоріжжя — 

будівництво 

  

  

 8154,442 тис. (загальний фонд) — Балабинський 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

навчально-виховний комплекс школа I—III ступеня — 

гімназія “Престиж” по вул. Престижній (Кірова), 2а, 

смт Балабине Запорізького району — реконструкція 

будівлі (термомодернізація) 

Івано-Франківська 

область  

усього — 35 765,56 (25 669,6 тис. — загальний фонд, 

10 095,96 тис. — спеціальний фонд, у тому числі 

10095,96 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) у тому числі: 

 1332 тис. (загальний фонд) — Городенківська 

загальноосвітня школа № 1 I—III ступеня Городенківської 

районної ради — капітальний ремонт приміщення (заміна 

даху) в рамках здійснення комплексних заходів з 

енергоефективності 

 853,6 тис. (загальний фонд) — Залучанська 

загальноосвітня школа I ступеня в с. Залуччя 

Коломийського району — капітальний ремонт в рамках 

здійснення комплексних заходів з енергоефективності 

 988 тис. (загальний фонд) — Брошнівський професійний 

лісопромисловий ліцей в смт Брошнів-Осада 

Рожнятівського району — капітальний ремонт будівлі в 

рамках здійснення комплексних заходів з 

енергоефективності 

 15 000 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—II ступеня в с. Раковець Богородчанського району — 

нове будівництво 

 500 тис. (загальний фонд) — Мединський навчально-

виховний комплекс Галицького району — добудова 

незавершеного будівництва блоків № 1 і 2 (їдальня та 

спортивний корпус), нове будівництво 

 1330 тис. (загальний фонд) — Городенківська центральна 

районна лікарня Городенківського району — капітальний 

ремонт приміщення (заміна вікон, зовнішніх дверей, даху) 

в рамках здійснення комплексних заходів з 

енергоефективності 

 1000 тис. (загальний фонд) — Перегінська номерна 

районна лікарня Рожнятівського району — капітальний 

ремонт центрального корпусу в рамках здійснення 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

комплексних заходів з енергоефективності 

  

  

  

  

 1000 тис. (загальний фонд) — поліклінічний відділ 

комунального закладу “Районна лікарня Калуської 

районної ради” по вул. Б. Хмельницького, 6, смт 

Войнилів — капітальний ремонт із заміни вікон та 

утеплення фасаду в рамках здійснення комплексних 

заходів з енергоефективності 

 666 тис. (загальний фонд) — обласний дитячий 

психоневрологічний санаторій в с-щі Єзупіль 

Тисменицького району — капітальний ремонт покрівлі 

приміщення головного корпусу в рамках здійснення 

комплексних заходів з енергоефективності 

 3000 тис. (загальний фонд) — Івано-Франківська обласна 

дитяча клінічна лікарня по вул. Коновальця, 132, м. Івано-

Франківськ — капітальний ремонт приміщення в рамках 

здійснення комплексних заходів з енергоефективності 

 10 095,96 тис. — (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — типова будівля 

басейну “H2O — CLASSIC”, м. Коломия — будівництво 

Київська область усього — 197 766,516 тис. гривень (131 844,344 тис. — 

загальний фонд, 65 922,172 тис. — спеціальний фонд, у 

тому числі 20 497,358 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 16 128,736 тис. (10 752,49 тис. — загальний фонд,  

5376,246 тис. — спеціальний фонд, у тому числі  

4359,914 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — гімназія на 14 класів 

по вул. Вишневій у м. Бучі — будівництво 

 770,997 тис. (513,998 тис. — загальний фонд, 

256,999 тис. — спеціальний фонд, у тому числі 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

12,414 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — будівля по 

вул. Курортній, 9, у м. Ірпені — реконструкція з 

перепрофілюванням під дошкільний навчальний заклад 

 5140,846 тис. (2463,537 тис. — загальний фонд,  

2677,309 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — дошкільний 

навчальний заклад по вул. Шевченка, 14, у с. Фурси 

Білоцерківського району — будівництво 

  

  

  

 7517,777 тис. (4194,11 тис. — загальний фонд, 

3323,667 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — школа мистецтв та 

ремесел у с. Велика Олександрівка Бориспільського 

району — будівництво 

 11 087,843 тис. (7391,895 тис. — загальний фонд,  

3695,948 тис. — спеціальний фонд, у тому числі  

926,281 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — дошкільний 

навчальний заклад “Яблунька” по вул. Червоноармійській, 

11, у м. Вишневому Києво-Святошинського району — 

реконструкція 

 12 000 тис. (8000 тис. — загальний фонд, 4000 тис. — 

спеціальний фонд, у тому числі 2392,472 тис. — за рахунок 

залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 

2018 р.) — добудова до загальноосвітньої школи № 1 по 

вул. Юності, 7, у м. Українці Обухівського району 

 7382,076 тис. (3213,317 тис. — загальний фонд, у тому 

числі 4168,759 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) — 

спортивні майданчики (стадіон) на території спортивної 

школи “Сузір’я” в м. Вишгороді — капітальний ремонт 

 1700,271 тис. (312,998 тис. — загальний фонд, 

1387,273 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — лікувальний корпус № 

1 центральної районної лікарні Тетіївської районної ради 

по вул. Цвіткова, 26, у м. Тетієві — капітальний ремонт 

(утеплення фасаду та заміна віконних, дверних блоків) у 

рамках реалізації проекту “Комплексна термомодернізація 

центральної районної лікарні у м. Тетіїв” 

 12 598,949 тис. (8399,299 тис. — загальний фонд,  

4199,65 тис. — спеціальний фонд, у тому числі  

1249,269 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р. ) — фізкультурно-

оздоровчий комплекс по вул. Ватутіна, 36, у 

м. Миронівці — будівництво (коригування) 

 16 515,499 тис. (11 010,333 тис. — загальний фонд,  

5505,166 тис. — спеціальний фонд) — пластовий 

вишкільний центр по вул. А. Михайловського, 54, у 

м. Бучі — будівництво 

 21 600 тис. (14 400 тис. — загальний фонд, 7200 тис. — 

спеціальний фонд) — об’єкт незавершеного будівництва 

по  

вул. Миру, 12, в м. Обухові — реконструкція під “Центр 

розвитку інклюзивної освіти” 

 65 265,001 тис. (47 820,019 тис. — загальний фонд,  

17 444,982 тис. — спеціальний фонд) — загальноосвітня 

школа у с. Микуличі Бородянського району — 

будівництво 

 7765,663 тис. (5177,109 тис. — загальний фонд, 

2588,554 тис. — спеціальний фонд) — комунальний заклад 

Київської обласної ради “Київська обласна дитяча лікарня” 

по вул. Хрещатик, 83, м. Боярка — капітальний ремонт 

головного лікувального корпусу: утеплення фасадів з 

заміною вікон та вхідних дверей на металопластикові, 

часткове відновлення покрівлі та вимощення 

 12 292,858 тис. (8195,239 тис. — загальний фонд,  

4097,619 тис. — спеціальний фонд) — Димерська районна 

лікарня по вул. Революції, 143, Вишгородський район — 

реконструкція головного корпусу 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

Кіровоградська 

область 

усього — 108 506,612 тис. гривень (36 168,871 тис. — 

загальний фонд, 72 337,741 тис. — спеціальний фонд, у 

тому числі 205,353 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 11 000 тис. (загальний фонд) — комунальний заклад 

“Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа 

олімпійського резерву — 2” по вул. Академіка Тамма, 2,  

у м. Кропивницькому — реконструкція 

 11 560 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—III ступеня Побузької селищної ради по вул. Шкільній, 8, 

у с-щі Побузьке Голованівського району — реконструкція 

 11 116,612 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 

205,353 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Новопразька 

загальноосвітня школа I—III ступеня № 2 по вул. Леніна, 

101, у с-щі Нова Прага Олександрійського району — 

реконструкція 

 12 000 тис. (загальний фонд) — будівництво Долинського 

групового водопроводу водопостачання м. Долинської. 

Коригування  

 9000 тис. (1608,871 тис. — загальний фонд, 7391,129 тис. — 

спеціальний фонд) — вул. Єгорова у м. Світловодську — 

капітальний ремонт 

 6090 тис. (спеціальний фонд) — дитячий садок “Сонечко” 

по вул. Центральній, 4, у с. Жовтневе Устинівського 

району — капітальний ремонт 

 12 000 тис. (спеціальний фонд) — дитячий садок 

“Зернятко” по вул. Миру, 5, у м. Новоукраїнці — 

реконструкція 

 26 740 тис. (спеціальний фонд) — Олександрійський 

міський будинок культури по вул. 6-го грудня, 2, у 

м. Олександрії — реставрація будівлі 

 9000 тис. (спеціальний фонд) — комунальний заклад 

“Кіровоградський обласний онкологічний диспансер” по  
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

вул. Ялтинській, 1, у м. Кіровограді — капітальний ремонт 

операційного блока 

Луганська область 61 629,404 тис. гривень (24 802,909 тис. — загальний фонд, 

36 826,495 тис. — спеціальний фонд, у тому числі  

25 799,622 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому числі: 

 477,0 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 134,425 тис. — 

за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом  

на 1 січня 2018 р.) — регіональна цільова програма із 

створення містобудівного кадастру Луганської області 

на 2016—2018 роки — створення 

 642,24 тис. (спеціальний фонд) — проект землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж м. Рубіжного — 

розроблення 

 718,778 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — спорткомплекс по  

вул. Первомайській, 60, м. Попасна — реконструкція з 

добудовою залу єдиноборств 

 1267,295 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — спортивний 

майданчик Попаснянської загальноосвітньої школи I—III 

ступеня № 1 Попаснянської районної ради, м. Попасна — 

будівництво 

 945,137 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — спортивна зала 

Великоцької загальноосвітньої школи I—III ступеня по  

вул. Красногорській, 1, с. Великоцьк Міловського 

району — капітальний ремонт 

 428,522 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Євсузька сільська 

лікарська амбулаторія загальної практики — сімейної 

медицини по вул. Старобільській, 3, с. Євсуг Біловодського 

району — реконструкція та технічне переоснащення з 

впровадженням енергозберігаючих технологій 

  

 1190,645 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — опорний заклад 

“Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної 

ради Луганської області” по вул. Гагаріна, 19, м. Гірське 

Попаснянського району — капітальний ремонт 

 6923,956 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 

3902,812 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — опорний заклад 

“Золотівська загальноосвітня школа I—III ступеня № 5 

Попаснянської районної ради Луганської області” по 

вул. Коцюбинського, 28, м. Золоте Попаснянського 

району — капітальний ремонт 

 5281,935 тис. (загальний фонд) — заплавний міст № 2,  

м. Сєвєродонецьк — реконструкція 

 1216,233 тис. (загальний фонд) — Попаснянська 

багатопрофільна гімназія № 25 по вул. Кошового, 31,  

м. Попасна — реконструкція (утеплення огороджувальних 

конструкцій будівлі) 

 1348,439 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — гуртожиток 

комунального закладу “Сєвєродонецьке обласне музичне 

училище імені С. С. Прокоф’єва”,  

бульв. Дружби Народів, 33д, в м. Сєвєродонецьку — 

капітальний ремонт внутрішніх приміщень 

 4406,079 тис. (загальний фонд) — комунальна дорога з 

твердим покриттям по вул. Богдана Хмельницкого, смт 

Новопсков — будівництво 

 6720,165 тис. (загальний фонд) — асфальтобетонне 

покриття автомобільної дороги по вул. Первомайській, 

м. Попасна — капітальний ремонт 

 21 960,36 тис. (6096,791 тис. — загальний фонд,  

15 863,569 тис. — спеціальний фонд, у тому числі  

15 863,569 тис. за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — придбання 

комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб 

Станично-Луганського району 

 5971,362 тис. (1081,706 тис. — загальний фонд, 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

4889,656 тис. — спеціальний фонд) — дитячий навчальний 

заклад № 43, м. Сєвєродонецьк — капітальний ремонт 

 2131,258 тис. (спеціальний фонд) — будівля Луганського 

обласного центру з профілактики та боротьби із СНІД по  

вул. Сметаніна, 5, м. Сєвєродонецьк — капітальний ремонт 

Львівська область  усього — 217 808,124 тис. гривень (165 694,228 тис. — 

загальний фонд, 52 113,896 тис. — спеціальний фонд, у 

тому числі 6185,402 тис — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 2000 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 0,01 тис — за 

рахунок залишку коштів спеціального фонду станом  

на 1 січня 2018 р.) — школа № 41 по вул. Макаренка, 19,  

смт Брюховичі — реконструкція з розширенням 

 10 000 тис. (6012,116 — загальний фонд, 3987,884 тис. — 

спеціальний фонд) — пл. Ринок в м. Дрогобичі — 

реконструкція 

 4000 тис. (3919,816 тис. — загальний фонд, 80,184 тис. — 

за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом  

на 1 січня 2018 р.) — пологове відділення на 30 ліжок 

Бродівської центральної районної лікарні, м. Броди — 

реконструкція 

 18 300 тис. (загальний фонд) — дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садочок) на 150 місць, смт Великий Любінь 

Городоцького району — будівництво. Коригування 

 2000 тис. (1000 тис. — загальний фонд, 1000 тис. — 

спеціальний фонд) — загальноосвітня школа I—III ступеня 

в с. Суховоля Городоцького району — будівництво 

 1000 тис. (303,246 тис. — загальний фонд, 696,754 тис. — 

за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом  

на 1 січня 2018 р.) — загальноосвітня школа I—II ступеня 

с. Братковичі Городоцького району — будівництво 

 6131,69 тис. (4131,69 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — 

спеціальний фонд) — дошкільний навчальний заклад по 

вул. Робітничій, 15а, с. Мервичі Куликівської селищної 

ради Жовківського району — реконструкція з добудовою 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

та надбудовою 

 4000 тис. (загальний фонд) — народний дім у с. Великі 

Грибовичі Жовківського району — будівництво. 

Коригування 

 2332 тис. (загальний фонд) — народний дім у с. Червоне 

Золочівського району — реконструкція із влаштуванням 

шатрового даху 

 900 тис. (загальний фонд) — Добротвірська 

загальноосвітня школа I—III ступеня, смт Добротвір 

Кам’янка-Бузького району — реконструкція з добудовою 

критого басейну 

 5200 тис. (4975,52 тис. — загальний фонд, 224,48 тис. — за 

рахунок залишку коштів спеціального фонду станом  

на 1 січня 2018 р.) — загальноосвітня школа I—II ступеня 

по вул. Річній, 1, с. Бортятин Мостиського району — 

реконструкція з добудовою 

 5997,689 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа 

по вул. Княгині Ольги, с. Кротошин Пустомитівського 

району — будівництво добудови 

 5000 тис. (загальний фонд) — друга черга 

загальноосвітньої школи I—III ступеня на 400 учнів по 

вул. Шевченка, с. Чишки Пустомитівського району — 

будівництво. Коригування робочого проекту 

 2000 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—III ступеня на 480 учнівських місць, с. Либохора 

Турківського району — будівництво 

 3798,33 тис. (загальний фонд) — школа на 500 учнів, 

с. Бірки Яворівського району — будівництво. Коригування 

 4500 тис. (2326,375 тис. — загальний фонд, 2173,625 тис. — 

за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 

1 січня 2018 р.) — комунальний заклад Львівської 

обласної ради “Західноукраїнський спеціалізований 

дитячий медичний центр” по вул. Дністерській, 27, у 

м. Львові — реконструкція лікарні, поліклініки та гаражів з 

метою енергозбереження 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 9000 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 173,285 тис. — за 

рахунок залишку коштів спеціального фонду станом  

на 1 січня 2018 р.) — терапевтичний корпус на 50 ліжок 

Городоцької центральної районної лікарні по 

вул. Коцюбинського, 18, у тому числі коригування 

проектно-кошторисної документації — добудова до 

існуючих корпусів 

 2269,358 тис. (загальний фонд) — Красненська міська 

лікарня по вул. Золочівській, 10, смт Красне Буського 

району — реконструкція 

 3000 тис. (1000 тис. — загальний фонд, 2000 тис. —

спеціальний фонд) — школа в смт Гніздичів 

Жидачівського району — будівництво. Коригування 

 7750 тис. (загальний фонд) — акушерський корпус на  

30 ліжок, м. Миколаїв — будівництво 

 2400 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа № 1 

по вул. Мазепи, 2, с. Зимна Вода Пустомитівського 

району — реконструкція 

 4508,6 тис. (загальний фонд) — спортивний зал 

Зимноводівської загальноосвітньої школи № 2 по  

вул. І. Сірка, с. Зимна Вода Пустомитівського району — 

будівництво 

 7122 тис. (5334,927 тис. — загальний фонд, 1787,073 тис. — 

за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 

1 січня 2018 р.) — об’єкт соціально-економічної 

інфраструктури — загальноосвітня школа  

I—III ступеня, с. Семенівка Пустомитівського району — 

добудова 

 6780,876 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—III ступеня на 250 учнів, с. Верхня Білка 

Пустомитівського району — добудова 

 5000 тис. (загальний фонд) — школа, с. Оброшине 

Пустомитівського району — будівництво 

 2488,722 тис. (загальний фонд) — дитячий дошкільний 

заклад на пл. Авіації, 19а, м. Новий Калинів Самбірського 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

району — будівництво 

 5000 тис. (3000 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — 

спеціальний фонд) — Верхньорожанська загальноосвітня 

школа I—II ступеня на 180 учнівських місць, с. Верхня 

Рожанка Сколівського району — реконструкція з 

добудовою. Коригування 

 3000 тис. (загальний фонд) — дитячий садок-ясла на  

90 місць, с. Сілець Сокальського району — будівництво 

 3500 тис. (спеціальний фонд) — хірургічне відділення  

на 40 ліжок Старосамбірської центральної районної 

лікарні по вул. Дністрова, м. Старий Самбір — 

реконструкція будівлі 

 2002,5 тис. (952,5 тис. — загальний фонд, 1050 тис. — 

спеціальний фонд) — навчальний корпус Лосинецької 

загальноосвітньої школи I—II ступеня Турківського 

району — реконструкція з будівництвом котельні 

 5760 тис. (2760 тис. — загальний фонд, 3000 тис. — 

спеціальний фонд) — приміщення опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Старосамбірської 

загальноосвітньої школи I—III ступеня № 1 імені Героя 

України Богдана Сольчаника (із впровадженням 

енергозберігаючих заходів) по вул. Шевченка, 14в, 

м. Старий Самбір — реконструкція із впровадженням 

енергозберігаючих заходів 

  

 1100 тис. (загальний фонд) — Підбірцівська 

загальноосвітня школа I—III ступеня в с. Підбірці 

Пустомитівського району — капітальний ремонт з 

утепленням фасаду 

 3162,898 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—III ступеня імені Лева Шанковського в с. Оброшино 

Пустомитівського району — реконструкція існуючого 

корпусу та котельні школи 

 1000 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—II ступеня в с. Дубаневичі Городоцького району — 

будівництво 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 2514,045 тис. (загальний фонд) — Судововишнянський 

навчально-виховний комплекс по вул. Першого 

Листопада, 12, м. Судова Вишня Мостиського району — 

реконструкція з надбудовою мансардного поверху 

приміщення 

 1144,985 тис. (загальний фонд) — дошкільний навчальний 

заклад “Сонечко” в с. Заводське Буського району — 

реконструкція 

 2880 тис. (загальний фонд) — середня загальноосвітня 

школа I—III ступеня в с. Ралівка Самбірського району — 

реконструкція будівлі із надбудовою навчально-

виховного комплексу 

 2000 тис. (загальний фонд) — навчально-виховний 

комплекс “Середня загальноосвітня школа-ліцей 

м. Моршина” — капітальний ремонт приміщення 

(утеплення фасаду) 

 1100 тис. (загальний фонд) — Погірцівська середня 

загальноосвітня школа I—III ступеня в с. Погірці 

Самбірського району — реконструкція із влаштуванням 

шатрового даху (в рамках впровадження комплексних 

заходів з енергоефективності) 

 3500 тис. (загальний фонд) — дитячий садок по  

вул. Центральній в с. Уличне Дрогобицького району — 

реконструкція нежитлової будівлі 

 2000 тис. (загальний фонд) — дошкільний навчальний 

заклад у с. Борщовичі Борщовицької сільської ради 

Пустомитівського району — будівництво 

 5000 тис. (загальний фонд) — дитячий садок у с. Чуква 

Самбірського району — реконструкція приміщення 

 1050 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду 

станом на 1 січня 2018 р.) — дитяча дошкільна установа в 

с. Давидів Пустомитівського району — реконструкція 

системи опалення та паливної 

 7162,742 тис. (загальний фонд) — Львівський обласний 

клінічний перинатальний центр по вул. Дж. Вашингтона, 6, 

в м. Львові — реконструкція. Коригування 

 1750,868 тис. (загальний фонд) — приміщення під 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

відділення паліативної допомоги Рава-Руської районної 

лікарні по вул. Грушевського, 120 (позначка 4), м. Рава-

Руська Жовківського району — реконструкція 

 5000 тис. (3000 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — 

спеціальний фонд) — комунальне підприємство 

“Рудківська лікарня планового лікування” Самбірського 

району — придбання сучасного обладнання для 

забезпечення доступності медичних послуг  

 1928,71 тис. (загальний фонд) — Баранівецький 

навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа  

I—III ступеня — дошкільний навчальний заклад” у 

с. Баранівці Самбірського району — реконструкція 

каналізації з встановленням очисних споруд глибокого 

біологічного очищення стічних вод потужністю 16 куб. 

метрів на добу та благоустрій території  

 3899,82 тис. (2899,82 тис. — загальний фонд, 1000 тис. — 

спеціальний фонд) — парк-пам’ятка садово-паркового 

мистецтва місцевого значення “Парк ХIХ” в м. Пустомити 

Пустомитівського району — реставраційні роботи 

 8566,189 тис. (спеціальний фонд) — Львівський державний 

університет фізичної культури по вул. Черемшини, 17,  

м. Львів — реконструкція (влаштування спортивного 

покриття бігових доріжок і секторів та благоустрій 

прилеглої території) 

 1301,632 тис. (загальний фонд) — дитяча юнацько-

спортивна школа по вул. Филипчака, 25, в м. Самборі — 

реконструкція спортивного залу 

11 870 тис. (8870 тис. — загальний фонд, 3000 тис. — 

спеціальний фонд) — спортивний комплекс “Шахтар”  

у м. Червонограді — реконструкція 

 3134,47 тис. (1136,763 тис. — загальний фонд, 

1997,707 тис. — спеціальний фонд) — спортивно-

туристичний оздоровчий комплекс “Прикарпаття” у 

с. Сприня Самбірського району — реконструкція 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

  

  

Миколаївська 

область 

усього — 96 602,547 тис. гривень (54 117,47 тис. — 

загальний фонд, 42 485,077 тис. — спеціальний фонд, у 

тому числі 23 543,606 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 9463,598 тис. (загальний фонд) — Миколаївська 

загальноосвітня школа-інтернат № 3 I—III ступеня 

Миколаївської обласної ради по вул. 1 Слобідській, 74,  

у м. Миколаєві — реконструкція 

 13 691,514 тис. (6454,461 тис. — загальний фонд,  

7237,053 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — спортивні майданчики 

Миколаївської обласної школи вищої спортивної 

майстерності по вул. Спортивній, 17, у м. Миколаєві — 

будівництво 

 8141,978 тис. (4000 тис. — загальний фонд, 4141,978 тис. — 

за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 

1 січня 2018 р.) — насосна станція третього підйому з 

резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській в 

м. Первомайську — будівництво 

 6700,857 тис. (спеціальний фонд) — швидкомонтована 

споруда спортивної зали гімназії № 1 по  

бульв. Курчатова, 6, у м. Южноукраїнську — нове 

будівництво 

 3886,381 тис. (3886,381 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) — мережа 

водопостачання с. Лепетиха Березнегуватського району — 

реконструкція 

 125,784 тис. (125,784 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) — 

водопровідна мережа від очисних споруд водопроводу—

2 до просп. Праці, м. Первомайськ — будівництво 

 2914,788 тис. (2914,788 тис. — за рахунок залишку коштів 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) — насосні 

станції систем водопостачання II та III підйому в 

м. Баштанці та селах Добре та Новоєгорівка — 

переоснащення 

 3765,238 тис. (3765,238 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) ліквідація 

наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка — 

будівництво дренажного колектора для захисту від 

підтоплення житлового масиву Тернівка в м. Миколаєві 

  

 191,964 тис. (191,964 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) — корпус 

центру дитячої реабілітації та корпус хоспісу Баштанської 

центральної районної лікарні по вул. Ювілейній, 3, 

м. Баштанка — реконструкція з добудовою під хоспіс 

 1280,42 тис. (1280,42 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) — 

Єланецька гуманітарна гімназія по вул. Горького, 25, смт 

Єланець — реконструкція із впровадженням 

енергозберігаючих заходів з теплосанації будівлі та 

встановлення електричного теплоакумулюючого 

опалення 

 31 000 тис. (загальний фонд) — система світлосигнального 

обладнання аеродрому “Миколаїв” по Київському шосе, 9,  

с. Баловне Новоодеського району — реконструкція  

 2525,392 тис. (спеціальний фонд) — лікувальний корпус 

(А3) Баштанської центральної районної лікарні по 

вул. Ювілейній, 3, в м. Баштанці — реконструкція 

(термосанація)  

 3199,411 тис. (загальний фонд) — Казанківська центральна 

районна лікарня по вул. Аненка, 42, в смт Казанка — 

реконструкція лікувального корпусу № 1 із 

впровадженням енергозберігаючих заходів 

 7147,985 тис. (спеціальний фонд) — Казанківська 

центральна районна лікарня по вул. Аненка, 42, в смт 

Казанка — реконструкція лікувального корпусу № 2 із 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

впровадженням енергозберігаючих заходів 

 2567,237 тис. (спеціальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—III ступеня по вул. Шкільній, 2а, в с. Михайлівка 

Казанківського району — реконструкція із 

впровадженням енергозберігаючих заходів 

Одеська область усього — 269 486,952 тис. гривень (179 657,968 тис. — 

загальний фонд, 89 828,984 тис. — спеціальний фонд, в 

тому числі 2080,222 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі:  

 67 000 тис. (33 000 тис. — загальний фонд, 34 000 тис. — 

спеціальний фонд) — школа на 250 учнів у с. Ставрове 

Окнянського району — будівництво 

  

  

  

  

 13 168,098 тис. (8328,983 тис. — загальний фонд, 

4839,115 тис. — спеціальний фонд, в тому числі  

2080,222 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — спортивний зал 

дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Уварова, 4, 

м. Балта — будівництво 

 100 000 тис. (75 184,479 тис. — загальний фонд, 

24 815,521 — спеціальний фонд) — Одеський палац 

спорту по просп. Шевченка, 31, м. Одеса — капітальний 

ремонт 

 89 318,854 тис. (63 144,506 тис. — загальний фонд,  

26 174,348 — спеціальний фонд) — Маяківська 

загальноосвітня школа I—III ступеня по 

вул. Преображенській, 69а, с. Маяки Біляївського 

району — реконструкція існуючої будівлі із будівництвом 

двоповерхового корпусу 

Полтавська область усього — 160 275,069 тис. гривень (106 850,046 тис. — 

загальний фонд, 53 425,023 тис. — спеціальний фонд, у 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

тому числі 2439,1 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 10 000 тис. (загальний фонд) — фізкультурно-оздоровчий 

басейн по вул. Шкільній, 18, у с. Розсошенці Полтавського 

району — будівництво 

 1782 тис. (1000 тис. — загальний фонд, 782 тис. — 

спеціальний фонд, у тому числі 782 тис. — за рахунок 

залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня  

2018 р.) — спортивний майданчик загальноосвітньої 

школи I — III ступеня № 5 імені Л. І. Бугаєвської, м. Горішні 

Плавні — реконструкція 

 4449,688 тис. (4000 тис. — загальний фонд, 449,688 тис. — 

спеціальний фонд, у тому числі 449,688 тис. — за рахунок 

залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 

2018 р.) — ліцей майбутнього по вул. Центральній, 64, в 

Омельницькій об’єднаній територіальній громаді на 

Полтавщині — капітальний ремонт — термомодернізація 

будівлі 

 3000 тис. (загальний фонд) — дошкільний навчальний 

заклад по вул. Героїв Крут, 14, у с. Великі Сорочинці 

Миргородського району — будівництво 

  

  

  

 95458,889 тис. (71 682,844 тис. — загальний фонд, 

23776,045 тис. — спеціальний фонд) — Полтавський 

обласний клінічний кардіологічний диспансер по 

вул. Макаренка, 1а, 1б, м. Полтава (корпус інтервенційної 

кардіології та реабілітації) — реконструкція 

 3333,169 тис. (спеціальний фонд) — Ромоданівська 

загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. Шевченка, 5, у 

смт Ромодан Миргородського району — будівництво 

шкільного спортивного залу 

 4800 тис. (спеціальний фонд) — Демидівська 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

загальноосвітньої школи I—III ступеня Решетилівської 

районної ради по вул. Перемоги, 118, с. Демидівка 

Решетилівського району — реконструкція спортивного 

залу з добудовою побутових приміщень 

 2379,879 тис. (спеціальний фонд) — Малоперещепинська 

загальноосвітня школа I—III ступеня імені М. А. Клименка 

по вул. Клименка, 14, в с. Мала Перещепина 

Новосанжарського району — капітальний ремонт 

(термомодернізація) 

 2578 тис. (спеціальний фонд) — Горішньоплавнівська 

міська лікарня, м. Горішні Плавні — реконструкція 

гінекологічного відділення під відділення паліативної 

допомоги “Хоспіс” 

 7167,202 тис. (загальний фонд) — Полтавський обласний 

клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної 

ради по вул. Миколи  Дмітрієва, 7а, в м. Полтаві — 

капітальний ремонт (термомодернізація) 

 2790,897 тис. (спеціальний фонд) — опорний заклад 

“Шишацька спеціалізована школа імені В. І. Вернадського 

Шишацької селищної ради Полтавської області”  

в смт Шишаки — капітальний ремонт будівель 

 1800 тис. (спеціальний фонд) — Кременчуцька міська 

дитяча лікарня по вул. Павлова, 16, в м. Кременчуці — 

капітальний ремонт хірургічного відділення 

 9527,933 тис. (спеціальний фонд) — центр надання послуг 

в м. Полтаві — будівництво 

 8,78 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду 

станом на 1 січня 2018 р.) — школа по вул. Шкільній, 1, у 

м. Заводському Лохвицького району — будівництво  

  

  

  

 48,268 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Диканська гімназія 

імені М. В. Гоголя по вул. Шкільній, 2, в смт Диканька 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

Диканського району — капітальний ремонт блоку № 3 

 1045,362 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Хорольська 

центральна лікарня по вул. Комсомольській, 11/1,  

корпус № 3 — реконструкція приміщення пологового 

відділення з прибудовою окремої вхідної групи 

 105,002 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — приміщення 

колишньої загальноосвітньої школи в с. Вереміївка 

Семенівського  

району — реконструкція під адміністративно-культурний 

центр 

 10 000 тис. (загальний фонд) — сільський будинок 

культури по вул. Лева Вайнгорта, 3, у с. Гоголево 

Шишацького району— реконструкція під Гоголівський 

культурний центр 

Рівненська область усього — 114 246,347 тис. гривень (91 004,987 тис. — 

загальний фонд, 23 241,36 тис. — спеціальний фонд), у 

тому числі: 

 11 060,235 тис. (загальний фонд) — очисні споруди 

продуктивністю 1500 куб. метрів на добу в 

м. Березному — реконструкція 

 10 000 тис. (загальний фонд) — Степангородська 

загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. Шевченка, 59,  

у с. Степангород Володимирецького району — 

реконструкція під Степангородський навчально-виховний 

комплекс “Загальноосвітня школа I—III ступеня — 

дошкільний навчальний заклад” Володимирецької 

районної ради 

 2600,419 тис. (загальний фонд) — дитячий будинок-

інтернат у с. Мирогоща Друга Дубенського району — 

реконструкція спального корпусу  

 3000 тис. (загальний фонд) — школа по вул. Шосейній, 16,  

у с. Залав’я Млинівського району — реконструкція під 

комунальний заклад “Залав’єцький дошкільний 

навчальний заклад ясла-садочок “Казка” 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 10 000 тис. (загальний фонд) — спортивний комплекс по  

вул. Я. Мудрого, 1, у м. Сарнах — будівництво  

  

  

 2294,787 тис. (загальний фонд) — реконструкція фасаду 

(термореновація будівлі) комунального закладу 

“Зарічненська центральна районна лікарня” по 

вул. Аерофлотській, 15, в смт Зарічне Рівненської області 

 2610 тис. (спеціальний фонд) — впровадження нових 

технологій проведення операційних втручань в ортопедо-

травматологічній практиці під контролем електронно-

оптичного підсилювача рентгенівського зображення на 

базі комунального закладу “Рівненська обласна дитяча 

лікарня” Рівненської обласної ради 

 4325,228 тис. (загальний фонд) — реконструкція 

гінекологічного відділення Острозької центральної 

районної лікарні під гуртожиток медичних працівників по  

вул. Бельмаж, 2, в м. Острозі  

 7661,36 тис. (спеціальний фонд) — капітальний ремонт 

спального корпусу № 3 комунального закладу 

“Рівненський обласний центр комплексної реабілітації 

інвалідів” Рівненської обласної ради по вул. Санаторній, 3,  

у с. Олександрія Рівненського району 

 10 000 тис. (спеціальний фонд) — добудова 

загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Шкільній, 1, 

у с. Старе Село Рокитнівського району  

 5000 тис. (загальний фонд) — реконструкція будівель 

Дубровицького навчально-виховного комплексу “Ліцей — 

загальноосвітньої школи I—II ступеня” по 

вул. Макарівській, 11, в м. Дубровиці (влаштування 

шатрового даху, зовнішнє опорядження фасадів, заміна 

вікон та зовнішніх дверей, реконструкція системи 

опалення)  

 10 000 тис. (загальний фонд) — дитячий садок на 

150 місць по вул. Центральній в смт Оржів Рівненського 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

району — будівництво (коригування проекту) 

 5000 тис. (загальний фонд) — реконструкція дошкільного 

навчального закладу по вул. Шкільній, 4, у с. Переброди 

Дубровицького району 

 5000 тис. (загальний фонд) — будівництво дошкільного 

навчального закладу в с. Новомильськ по  

вул. Центральній, 3а, на території Копитківської сільської 

ради Здолбунівського району 

 15 000 тис. (загальний фонд) — будівництво спортивно-

оздоровчого комплексу по вул. Червоного Хреста, 25,  

в м. Дубровиці  

 7724, 318 (загальний фонд) — реконструкція трибун та 

бігових доріжок стадіону “Колос” Костопільської дитячо-

юнацької спортивної школи по пров. Артилерійському, 7,  

у м. Костополі  

 2970 тис. (спеціальний фонд) — впровадження медичної 

інформаційної системи на базі комунального закладу 

“Рівненська обласна дитяча лікарня” Рівненської обласної 

ради 

Сумська область  усього — 43 511,84 тис. гривень (23 236,01 тис. — 

загальний фонд, 20 275,83 тис. — спеціальний фонд, у 

тому числі 18 551,358 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 1224,322 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — каналізаційний 

залізобетонний самотічний колектор Д600-1000 по 

вулицях Пушкіна, Садовій, Засумській, Я. Мудрого 

(Пролетарській) до каналізаційної насосної станції № 2 від 

вул. Степана Бандери (Баумана) до вул. Лугової, м. Суми — 

реконструкція 

 28 850,71 тис. (21 716,01 тис. — загальний фонд, 

7134,7 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — центральна районна 

лікарня по вул. Петровського, 15, м. Охтирка — 

будівництво (розширення) 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 176,619 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Роменська 

загальноосвітня школа I—III ступеня № 7 по 

вул. Полтавській, 32, м. Ромни — капітальний ремонт 

(елементи енергозбереження) 

 746,436 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Шосткинський 

навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа  

I—II ступеня — ліцей по вул. Свободи, 33, м. Шостка — 

реконструкція з утепленням фасадів, заміною вікон, 

дверей 

 1893,477 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — спортивний 

майданчик у міському парку із встановленням штучного 

покриття, м. Буринь — реконструкція 

 534 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду 

станом на 1 січня 2018 р.) — будинок культури, с. Мала 

Рибиця Краснопільського району — реконструкція з 

улаштуванням опалення 

 51,333 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Краснопільська 

загальноосвітня школа I—III ступеня Краснопільської 

районної ради по вул. Перемоги, 1, смт Краснопілля — 

реконструкція 

 800,608 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Недригайлівська 

спеціалізована загальноосвітня школа I—III ступеня по 

вул. Незалежності, 25, смт Недригайлів — реконструкція 

 1724,472 тис. (спеціальний фонд) — будівля Вільшанської 

загальноосвітньої школи I—III ступеня Недригайлівської 

районної ради, с. Вільшана Недригайлівського району — 

реконструкція (утеплення фасадів, горищ, заміна вікон) 

 961,138 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — будівля Коровинської 

загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Київській, 

70, с. Коровинці Недригайлівського району — 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

реконструкція (утеплення фасадів та горищ, заміна вікон 

та дверей) 

 157,285 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — водогін у с. Хильчичі 

Середино-Будського району — капітальний ремонт 

 514,79 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — вуличний водогін по 

вулицях Мезенській, Калієвській, Вовнянській у с. 

Нововасилівка Середино-Будського району — 

реконструкція 

 1520 тис. (загальний фонд) — створення об’єднаного 

комунального підприємства для обслуговування мереж 

водогонів, благоустрою, збору та утилізації твердих 

побутових відходів, надання ритуальних послуг у сільській 

місцевості на базі комунального підприємства “Середино-

Будське” у м. Середині-Буді Середино-Будського району 

(придбання транспортних засобів та обладнання) 

 3106,523 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Хотінська 

спеціалізована школа I—III ступеня по вул. Шкільній, 10, 

смт Хотінь Сумського району — реконструкція будівель, 

приміщень та теплотраси 

 1250,127 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Бездрицька 

загальноосвітня школа I—III ступеня по  

вул. Жовтневій, 37, с. Бездрик Сумського району — 

реконструкція приміщень та будівель 

Тернопільська 

область 

усього — 85 202,605 тис. гривень (75 443,605 тис. — 

загальний фонд, 9759 тис. — спеціальний фонд), у тому 

числі: 

 10 500 тис. (загальний фонд) — гідротехнічні споруди 

веслувального каналу центру веслування та водних видів 

спорту з інфраструктурою “Водна арена Тернопіль” у 

м. Тернополі та на території Тернопільського району — 

будівництво 

 9083,403 тис. (загальний фонд) — лікувальний корпус № 2 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

комунальної установи Тернопільської обласної ради 

“Тернопільський обласний наркологічний диспансер” по  

вул. Тролейбусній, 14, у м. Тернополі — реконструкція з 

добудовою приймального відділення для поліпшення 

надання медичної допомоги демобілізованим та 

учасникам антитерористичної операції 

 3614,974 тис. (загальний фонд) — каналізаційна мережа  

м. Монастириська — реконструкція 

 1798,691 тис. (загальний фонд) — Завалівська 

загальноосвітня школа I—III ступеня Підгаєцької районної 

ради — енергоефективний проект розвитку, капітальний 

ремонт (утеплення фасадів, заміна вікон) у рамках 

реалізації проекту комплексної термомодернізації будівлі 

 8711,328 тис. (загальний фонд) — приміщення колишньої 

школи, с. Стінка Бучацького району — реконструкція з 

добудовою під дошкільний заклад  

 7606,652 тис. (загальний фонд) — спортзал Збаразької 

районної дитячо-юнацької спортивної школи по  

вул. Д. Вишневецького, 2, на території Базаринецької 

сільської ради Збаразького району — будівництво 

 3000 тис. (загальний фонд) — районний будинок культури 

та районна бібліотека для дорослих по  

вул. Грушевського, 2а, 2б, у м. Борщеві — реконструкція 

 6300 тис. (загальний фонд) — водопровідні споруди  

смт Мельниця-Подільська — будівництво 

 1661,992 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—II ступеня по вул. Озерній, 95, у с. Ренів Зборівського  

району — реконструкція 

 6627,034 тис. (загальний фонд) — будівля Новосільської 

загальноосвітньої школи I—III ступеня імені Мирона 

Зарицького Новосільської сільської ради, с. Нове Село 

Підволочиського району — реконструкція 

  

 6416,899 тис. (загальний фонд) — Бучацький коледж 

Подільського державного аграрно-технічного 

університету по вул. Винниченка, 4, с. Трибухівці 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

Бучацького району — капітальний ремонт (утеплення 

фасадів та заміна вікон навчального корпусу) 

 363,801 тис. (загальний фонд) — навчально-виховний 

комплекс “Лановецька загальноосвітня школа  

I—III ступеня № 2 — гімназія” — капітальний ремонт з 

впровадженням енергозберігаючих технологій (утеплення 

зовнішніх стін будівлі школи і заміна покрівлі) 

 11 830,125 тис. (5915,125 тис. — загальний фонд, 

5915 тис. — спеціальний фонд) — спортивне ядро 

загальноосвітньої школи-інтернату I—III ступеня 

Кременецької районної ради по вул. Льотчиків-

Визволителів, 60, м. Кременець — реконструкція 

 7687,706 тис. (3843,706 тис. — загальний фонд, 3844 тис. — 

спеціальний фонд) — дамба Тернопільського ставу по 

вул. Руській у м. Тернополі — реконструкція 

Харківська область усього — 297 764,012 тис. гривень (198 714,126 тис. — 

загальний фонд, 99 049,886 тис. — спеціальний фонд), у 

тому числі: 

 193 966,776 тис. (150 000 тис. — загальний фонд, 

43 966,776 тис. — спеціальний фонд) — 

пам’ятникоохоронні роботи на будівлі — пам’ятці 

архітектури по вул. Римарській, 21,  

у м. Харкові (комунальне підприємство “Харківська 

обласна філармонія”) (реконструкція) (коригування у 

зв’язку з виділенням пускових комплексів) 

 21 719,52 тис. (13 671,331 тис. — загальний фонд,  

8048,189 тис. — спеціальний фонд) — будівля 

стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної 

міської лікарні, м. Ізюм — капітальний ремонт 

(коригування) 

 3389,85 тис. (спеціальний фонд) — комунальний заклад 

охорони здоров’я “Куп’янська центральна міська лікарня”  

по вул. Лікарняній, 2, м. Куп’янськ — реконструкція 

фасаду, заміна вікон і вхідних дверей в будівлі головного 

корпусу  

 2032,613 тис. (спеціальний фонд) — комунальний заклад 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

охорони здоров’я “Куп’янська центральна міська лікарня”  

по вул. Лікарняній, 2, м. Куп’янськ — реконструкція 

фасаду, заміна вікон і вхідних дверей у будівлі 

інфекційного відділення  

 6736,416 тис. (6130 тис. — загальний фонд, 606,416 тис. — 

спеціальний фонд) — Лозівська дитячо-юнацька 

спортивна школа “Юність”, майдан Соборності,  1, 

м. Лозова — реконструкція (коригування) 

 6257,123 тис. (3941,987 тис. — загальний фонд,  

2315,136 тис. — спеціальний фонд) — комунальна 

установа охорони здоров’я Богодухівська центральна 

районна лікарня по вул. Чернієнка, 13, в м. Богодухові — 

капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих 

заходів у поліклінічному відділенні 

 3997 тис. (спеціальний фонд) — “Тільки разом зробимо 

село привабливим” — придбання обладнання та 

спеціальної техніки для утримання населених пунктів 

Великобурлуцького району в належному санітарному 

стані, своєчасного вивозу твердих та рідких побутових 

відходів, утримання доріг, вулиць в усі пори року 

 11 200 тис. (спеціальний фонд) — Зміївський ліцей № 1 

імені двічі Героя Радянського Союзу З. К. Слюсаренка по  

вул. Широнінців, 25, м. Зміїв — капітальний ремонт будівлі  

 8862,974 тис. (6203 тис. — загальний фонд, 2659,974 тис. — 

спеціальний фонд) — Золочівська дитячо-юнацька 

спортивна школа по вул. 8 Березня, 5, смт Золочів — 

реконструкція з прибудовою фізкультурно-оздоровчого 

комплексу (коригування) 

 2763,6 тис. (спеціальний фонд) — “Спільні зусилля — 

процвітання громад” — придбання спеціалізованої техніки 

та обладнання для забезпечення належного санітарного 

стану населених пунктів Оскільської об’єднаної 

територіальної громади, екологічної безпеки сільських 

жителів і надання якісних комунальних послуг 

 14 920,984 тис. (10 000 тис. — загальний фонд, 

4920,984 тис. — спеціальний фонд) — Красноградська 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

дитячо-юнацька спортивна школа, по вул. Жовтневій, 76, 

м. Красноград — будівництво багатофункціонального 

фізкультурно-оздоровчого комплексу (коригування) 

 8000 тис. (спеціальний фонд) — Краснопавлівська 

загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. Шкільній,  

смт Краснопавлівка Лозівського району — капітальний 

ремонт 

  

  

  

 13 917,156 тис. (8767,808 тис. — загальний фонд,  

5149,348 тис. — спеціальний фонд) — Олексіївський 

навчально-виховний комплекс по вул. Шкільній, 15, 

с. Олексіївка Первомайського району — капітальний 

ремонт шкільного підрозділу 

Херсонська область усього — 93 815,021 тис. гривень (83 409,31 тис. — 

загальний фонд, 10 405,711 тис. — спеціальний фонд, у 

тому числі 10 405,711 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 8622,35 тис. (4730,203 тис. — загальний фонд, 

3892,147 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — каналізаційні очисні 

споруди в м. Генічеську — реконструкція 

 13 758,994 тис. (13 500 тис.  — загальний фонд, 258,994 тис. 

— за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом 

на 1 січня 2018 р.) — комунальний заклад “Обласна 

лікарня відновного лікування” Херсонської обласної 

ради — створення Центру високоспеціалізованої 

медичної реабілітації 

 4500 тис. (загальний фонд) — екстрена медична 

допомога — придбання санітарних автомобілів 

 6530 тис. (загальний фонд) — дитячий садок  

у с. Музиківка Білозерського району — реконструкція  

(з доведенням кількості місць до 180) 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 4149,107 тис. (загальний фонд) — мережа водопостачання  

в смт Горностаївка — капітальний ремонт 

 50 117,061 тис. (50000 тис. — загальний фонд, 

117,061 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — шляхопровід по просп. 

Адмірала Сенявіна — вул. Залаегерсег у м. Херсоні — 

будівництво 

 486,116 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — розвиток в області 

мережі сучасних спортивних споруд, у тому числі: 

 141,734 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — спортивний 

майданчик із штучним покриттям по вул. Освіти, 2, 

м. Каховка — будівництво 

  

  

  

 344,382 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — спортивний 

майданчик із штучним покриттям по вул. Гагаріна в с. 

Чулаківка Голопристанського району — будівництво 

 156,927 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Олешківська гімназія 

Олешківської районної ради по вул. Пароходній, 27, 

м. Олешки — реконструкція покрівлі та фасаду 

 236,53 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Мирненська 

загальноосвітня школа I—III ступеня Мирненської 

селищної ради по вул. Шевченка, 34, в смт Мирне 

Каланчацького району — реконструкція покрівлі та 

фасаду 

 2199,253 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Костянтинівська 

загальноосвітня школа I—III ступеня Горностаївської 

районної ради по вул. Шевченка, 55а, в с. Костянтинівка 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

Горностаївського району — реконструкція покрівлі та 

фасаду 

 3058,683 тис. (за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — Іванівська гімназія 

(опорний заклад) освітнього округу Іванівського району 

по вул. Таврійській, 1б, в смт Іванівка — реконструкція 

покрівлі та фасаду 

Хмельницька 

область 

усього — 140 957,053 тис. гривень (85 430,224 тис. — 

загальний фонд, 55 526,829 тис. — спеціальний фонд, у 

тому числі 1224,46 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 14 506,937 тис. (4506,937 тис. — загальний фонд, 

10 000 тис. — спеціальний фонд) — загальноосвітня школа 

по вул. Садовій, 1а, в с. Залужжя Білогірського району — 

будівництво 

 1021,4 тис. (загальний фонд) — Волочиська центральна 

районна лікарня по вул. Незалежності, 68, в 

м. Волочиську — капітальний ремонт харчоблока та 

допоміжних приміщень 

 3000 тис. (загальний фонд) — лікувальний корпус на  

120 ліжок та харчоблок по вул. Шевченка, 40, у 

м. Городку — будівництво 

  

  

 2185 тис. (загальний фонд) — будинок культури по 

вул. Б. Хмельницького, 43, в смт Сатанів Городоцького 

району — реконструкція під центр надання соціальних 

послуг 

 2700 тис. (загальний фонд) — спортивний комплекс на 

території школи по вул. Б. Хмельницького, 44, в 

смт Сатанів Городоцького району — будівництво 

 3093 тис. (спеціальний фонд) — парк культури та 

відпочинку по вул. Миру в м. Деражні — реконструкція та 

влаштування спортивного сектору 



 55 

Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 1000 тис. (загальний фонд) — очисні споруди та напірний 

колектор в м. Дунаївцях — реконструкція (друга черга) 

 4442,7 тис. (2000 тис. — загальний фонд, 2442,7 тис. — 

спеціальний фонд) — водогін у смт Дунаївці 

Дунаєвецького району — реконструкція 

 4827 тис. (2827 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — 

спеціальний фонд) — підвідний газопровід середнього 

тиску до сіл Суржа, Нагоряни, Лісківці, Рихта, Слобідка-

Рихтівська, Вільне, Залісся Перше, Параївка, Чорнокозинці, 

Мілівці, Кудринці, Кізя-Кудринецька, Завалля, Червона 

Діброва, Вітківці, Добровілля, Кізя, Адамівка, 

Нововолодимирівка, Шустівці, Ніверка, Підпилип’я, 

Подоляни Кам’янець-Подільського району — будівництво 

 5000 тис. (4000 тис. — загальний фонд, 1000 тис. — 

спеціальний фонд) — котельня по вул. Партизанській, 3,  

у м. Красилові — реконструкція під спортивно-

реабілітаційний центр з добудовою 

 4000 тис. (3200 тис. — загальний фонд, 800 тис. — 

спеціальний фонд) — Летичівський навчально-виховний 

комплекс № 2 — загальноосвітня школа I—III ступеня 

гімназія по вул. Радянській, 1, в смт Летичів — 

реконструкція 

 17 575 тис. (7575 тис. — загальний фонд, 10000 тис. — 

спеціальний фонд) — школа на 274 учні та сільський клуб 

на 400 відвідувачів, с. Новолабунь Полонського району — 

будівництво 

 14 731,425 тис. (4731,425 тис. — загальний фонд, 

10 000 тис. — спеціальний фонд) — водопровідні мережі 

по вулицях Пушкіна, Привокзальній, Лесі Українки, 

Н. С. Говорун, Академіка Герасимчука, Ходякова в 

м. Полонному та по ділянці Понінківського водоводу (на 

території м. Полонного) — реконструкція 

 1721,02 тис. (загальний фонд) — дошкільний навчальний 

заклад Берездівського навчально-виховного комплексу 

“Дошкільний навчальний заклад — школа I—III ступеня” 

Берездівської сільської ради по вул. Суворова, 3, в 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

с. Берездів Славутського району — капітальний ремонт 

будівлі 

 2000 тис. (загальний фонд) — будинок культури на  

500 місць по вул. Небесної Сотні, 9, в смт Теофіполь — 

будівництво (із зменшенням кількості місць до 493) 

 3503 тис. (загальний фонд) — стадіон “Товтри” по 

вул. Центральній, 50, у смт Чемерівці — реконструкція 

 3667,068 тис. (2667,068 тис. — загальний фонд, 1000 тис. — 

спеціальний фонд) — створення умов для надання 

високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту 

“Реконструкція та модернізація приміщень 

Чемеровецького навчально-виховного комплексу № 1 

“Загальноосвітня школа I—III ступеня, ліцей та 

міжшкільний навчально-виробничий комбінат” в 

смт Чемерівці по вул. Центральній, 46, в рамках реалізації 

концепції “Нова українська школа” 

 3931,717 тис. (загальний фонд) — стадіон “Центральний”  

по вул. Острозького, 43, в м. Старокостянтинові — 

реконструкція бігових доріжок 

 7932,932 тис. (загальний фонд) — створення умов для 

надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію 

проекту “Загальноосвітній навчальний заклад I—III ступеня 

№ 1 по вул. К. Острозького, 40, в м. Старокостянтинові — 

капітальний ремонт” в рамках реалізації концепції “Нова 

українська школа” 

 5907,8 тис. (3907,8 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — 

спеціальний фонд) — дитяче відділення на 60 ліжок з 

поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по 

вул. В. Котика, 85,  

у м. Шепетівці — завершення будівництва 

 1000 тис. (загальний фонд) — міська поліклініка № 1 по 

вул. І. Франка, 30, в м. Кам’янець-Подільському — 

реконструкція приміщення під розміщення лікувального 

діагностично-консультативного центру та 

фізіотерапевтичного відділення 

 1501,079 тис. (спеціальний фонд, у тому числі 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

1224,46 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — водогін с. Браїлівка — 

смт Нова Ушиця — завершення будівництва 

 1827 тис (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—III ступеня по вул. Б. Хмельницького, 44 в смт Сатанів 

Городоцького району — капітальний ремонт з заходами 

по енергозбереженню будівлі №2 

 1500 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—III ступеня по вул. Б. Хмельницького, 44, в смт Сатанів 

Городоцького району — капітальний ремонт з заходами 

по енергозбереженню будівлі № 3 

 2093,498 тис. (загальний фонд) — дитячий садок по 

вул. Центральній, 13, в с. Вербка Кам’янець-Подільського  

району — реконструкція 

 10 890,050 тис. (4000 тис. — загальний фонд, 

6890,05 тис. —спеціальний фонд) — Хмельницький 

обласний кардіологічний диспансер по 

вул. Володимирській, 85, у м. Хмельницькому — 

реконструкція будівель 

 4678,824 тис. (678,824 тис. — загальний фонд, 4000 тис. — 

спеціальний фонд) — Хмельницький обласний 

онкологічний диспансер по вул. Пілотській, 1, в 

м. Хмельницькому — капітальний ремонт будівлі 

 1722,703 тис. (загальний фонд) — кардіологічне відділення 

Дунаєвецької центральної районної лікарні по 

вул. Горького, 7, у м. Дунаївцях — капітальний ремонт 

приміщень 

 1406 тис. (загальний фонд) — Шепетівська центральна 

районна лікарня по вул. В. Котика, 85, у м. Шепетівці — 

реконструкція приміщень хірургічного відділення 

 2903 тис. (загальний фонд) — Старокостянтинівська 

центральна районна лікарня по вул. Пушкіна, 47, в 

м. Старокостянтинові — капітальний ремонт інфекційного 

відділення 

 2877,3 тис. (загальний фонд) — очисні споруди, 

смт Летичів — реконструкція (у тому числі погашення 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

кредиторської заборгованості — 159,3 тис.)  

 1811,6 тис. (1011,6 тис. — загальний фонд, 800 тис. —

спеціальний фонд) — спортивний майданчик із штучним 

покриттям для гри у міні-футбол по вул. Центральній, 27, в 

с. Ружичанка Хмельницького району — будівництво 

  

  

  

Черкаська область  усього — 51 355,275 тис. гривень (загальний фонд), у тому 

числі: 

 2113,98 тис. (загальний фонд) — сільські населені пункти 

Черкаської області — комплекс заходів із забезпечення 

якісною питною водою, зокрема: 

 2113,98 тис. (загальний фонд) — водогін у с. Велика 

Севастянівка Христинівського району — будівництво 

 10 987,963 тис. (загальний фонд) — Черкаський 

академічний обласний український музично-драматичний 

театр імені Т.Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234, в 

м. Черкасах — реконструкція з метою ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок 

пожежі, яка сталася 1 липня 2015 р. у приміщенні театру 

(перша черга) 

 37 948,82 тис. (загальний фонд) — адміністративна будівля  

(літер А”—1) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної школи олімпійського резерву по 

вул. Пастерівській, 102, м. Черкаси — реконструкція з 

надбудовою другого поверху та добудовою спортивних 

залів 

 304,512 тис. (загальний фонд) — Черкаський академічний 

обласний український музично-драматичний театр імені 

Т.Г. Шевченка по бульв. Шевченка, 234, в м. Черкасах — 

першочергові аварійно-відбудовні роботи, пов’язані з 

ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 

внаслідок пожежі 1 липня 2015 року (погашення 

кредиторської заборгованості) 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

Чернівецька 

область 

усього — 129 538,322 тис. гривень (96 181,489 тис. — 

загальний фонд, 33 356,833 тис. — спеціальний фонд, у 

тому числі 230, 236 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі: 

 236,268 тис. (загальний фонд) — дошкільний навчальний 

заклад, с. Карапчів Вижницького району — будівництво 

(погашення кредиторської заборгованості) 

 14 557,14 тис. (загальний фонд) — туристична 

мультифункціональна база “Перлина гір” по  

вул. Кобилянської, 90, с. Банилів-Підгірний 

Сторожинецького району — реконструкція 

 2588,293 тис. (загальний фонд) — Кадубовецька 

загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. 28 червня, 2,  

с. Кадубівці Заставнівського району — капітальний ремонт 

будівлі  

 7916,684 тис. (загальний фонд) — обласна комунальна 

установа “Лікарня швидкої медичної допомоги” по 

вул. Фастівській, 2, в м. Чернівцях — капітальний ремонт 

приміщень відділень (п’ятий та шостий поверхи) 

 2341,221 тис. (загальний фонд) — Кіцманська центральна 

районна лікарня в м. Кіцмані — капітальний ремонт 

відділень 

 14 652,302 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—III ступеня с. Рідківці Новоселицького району — 

будівництво 

 7873,223 тис. (загальний фонд) — обласна клінічна лікарня  

в м. Чернівцях — капітальний ремонт фасадів (корпус 

№ 3; № 5; № 6 і 7; № 8; № 12), покрівлі корпусу № 8; 

сантехнічних мереж та благоустрій території 

 12 837,213 тис. (загальний фонд) — пологове відділення 

(акушерський корпус) в м. Хотині — будівництво 

 1568,699 тис. (загальний фонд) — комунальний заклад 

“Путильська центральна районна лікарня” у смт Путилі — 

капітальний ремонт інфекційного відділення 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 640,859 тис. (спеціальний фонд) — Новодністровська 

міська гімназія в м. Новодністровську — нове будівництво 

поля для гри в міні-футбол з подальшим облаштуванням 

зони благоустрою 

 5511,525 тис. (3511,525 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — 

спеціальний фонд) — стадіон “Карпати”  

імені Андрія Гусіна в смт Путила — реконструкція 

 6026,061 тис. (4026,061 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — 

спеціальний фонд) — Оршівецький загальноосвітній 

навчальний заклад I—III ступеня по вул. Незалежності, с. 

Оршівці Кіцманського району — добудова спортивного 

залу з внутрішніми вбиральнями 

 9990 тис. (4990 тис. — загальний фонд, 5000 тис. — 

спеціальний фонд) — загальноосвітня школа I—III ступеня 

та дошкільний навчальний заклад на 450 місць  

(350 учнівських та 100 місць дошкільного віку), с. Кам’янка 

Глибоцького району — реконструкція з добудовою 

корпусів 

 5000 тис. (загальний фонд) — школа в с. Горішні Шерівці 

Заставнівського району — реконструкція з добудовою 

навчального корпусу, спортивного залу, їдальні  

  

  

 4000 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа  

I—III ступеня на 240 учнівських місць навчання по  

вул. Центральній, с. Усть-Путила Путильського району — 

будівництво 

 1349,134 тис. (загальний фонд) — Романковецька гімназія  

імені К. Ф. Поповича, с. Романківці Сокирянського 

району — капітальний ремонт з впровадженням 

енергозберігаючих систем 

 4073,681 тис. (2073,681 тис. — загальний фонд, 2000 тис. — 

спеціальний фонд) — спортзал та навчально-виховний 

комплекс по вул. Б. Хмельницького, 112б, у м. Сторожинці 

Сторожинецького району — будівництво 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

 1146,504 тис. (загальний фонд) — Михалківський 

навчально-виховний комплекс Сокирянського району — 

капітальний ремонт обладнання теплопостачання із 

впровадженням системи теплопостачання на основі 

теплоакумулятора (комплекс “Тепло”) із застосуванням 

енергозберігаючих технологій 

 2408,7 тис. (спеціальний фонд) — дошкільний навчальний 

заклад “Берізка” по вул. Шевченка, 85, в с. Іспас 

Вижницького району — добудова групових приміщень 

 14 534,565 тис. (5513,541 тис. — загальний фонд, 

9021,024 тис. — спеціальний фонд, у тому числі 

230,236 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — зовнішні мережі 

водопостачання та водовідведення в смт Кельменці — 

реконструкція 

 2135,25 тис. (спеціальний фонд) — очисні споруди в  

смт Кострижівка Заставнівського району — будівництво 

 8151 тис. (спеціальний фонд) — міжмуніципальне 

співробітництво територіальних громад Хотинського 

району у сфері управління твердими побутовими 

відходами 

Чернігівська 

область 

усього — 53 145,451 тис. (35 624,791 тис. — загальний 

фонд, 17 520,66 тис. — спеціальний фонд), у тому числі: 

 20 000 тис. (20 000 тис. — загальний фонд) — 

спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського 

резерву з футболу “Юність” по просп. Перемоги, 110,  

у м. Чернігові — реконструкція стадіону 

  

  

  

 5306,109 тис. (спеціальний фонд) — Ріпкинська 

загальноосвітня школа I—III ступеня № 2, по вул. Пірогова, 

5, у смт Ріпки — капітальний ремонт покрівлі з виділенням 

черговості: перша черга — утеплення перекриття корпусу 

№ 1; друга черга — утеплення покриття корпусу № 2; 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

третя черга — утеплення перекриття корпусу № 3 (у 

рамках впровадження комплексу заходів з 

енергозбереження) 

 5812,652 тис. (спеціальний фонд) — школа № 5 на 

520 місць по вул. Вокзальній в м. Носівці — будівництво 

 6390 тис. (1329,101 тис. — загальний фонд, 5060,899 тис. — 

спеціальний фонд) — музична школа №1  

імені С. В. Вільконського по вул. Мстиславській, 3а,  

в м. Чернігові, на земельній ділянці, яка знаходиться в 

постійному користуванні замість існуючої 

адміністративної будівлі — будівництво прибудови 

 1341 тис. (спеціальний фонд) — комунальна установа 

“Обласний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю “Відродження” Чернігівської обласної ради 

по вул. Доценка, 34, в м. Чернігові — заходи з 

теплореновації котелень — реконструкція із заміною 

котлів 

 1956,346 тис. (загальний фонд) — будівля головного 

корпусу комунально-лікувального профілактичного 

закладу “Чернігівська обласна дитяча лікарня” по  

вул. Пирогова, 16, в м. Чернігові — капітальний ремонт із 

застосуванням енергозберігаючих технологій по 

комплексній термомодернізації 

 4609,583 тис. (загальний фонд) — терапевтичний корпус 

комунально-лікувального профілактичного закладу 

“Чернігівська обласна лікарня” по вул. Волковича, 25,  

в м. Чернігові — реконструкція будівлі (комплексна 

термомодернізація)  

 7729,761 тис. (загальний фонд,) — забезпечення бригад 

екстреної (швидкої) медичної допомоги лікувального 

профілактичного закладу “Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф” Чернігівської 

обласної ради” засобами радіозв’язку та створення 

телеметричного кардіологічного комплексу 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

  

  

м. Київ усього — 328 477,775 тис. гривень (221 052,478 тис. — 

загальний фонд, 107 425,297 тис. — спеціальний фонд,  

в тому числі 18 771,004 тис. — за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.), у тому 

числі:  

 70 000 тис. (50 000 тис. — загальний фонд, 20 000 тис. — 

спеціальний фонд) — Велика Окружна дорога на ділянці 

від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з 

будівництвом транспортної розв’язки на різних рівнях — 

будівництво 

 33 566,994 тис. (загальний фонд) — об’єкт по  

вул. Воровського, 2, — реставрація з пристосуванням під 

розміщення Державного спеціалізованого мистецького 

навчального закладу “Київська дитяча школа мистецтв № 

2 імені М. І. Вериківського” з прибудовою до нього 

концертної зали 

 53 200 тис (загальний фонд) — дюкерні переходи через 

р. Дніпро — реконструкція 

 22 700 тис. (загальний фонд) — загальноосвітня школа з 

басейном на житловому масиві Осокорки, 10 мікрорайон, 

ділянки 65, 66, у Дарницькому районі — будівництво 

 40 000 тис. (34 115,554 тис. — загальний фонд,  

5884,446 тис. — спеціальний фонд) — школа № 42 по  

вул. Хорольській, 19, у Дніпровському районі — 

реконструкція з прибудовою та надбудовою 

 16 110,43 тис. (спеціальний фонд) — Бортницька станція 

аерації по вул. Колекторній, 1а, у Дарницькому районі. 

(Коригування). Перша черга будівництва. Насосна станція 

першого підйому — реконструкція споруд першої черги 

 20 195,979 тис. (спеціальний фонд) — середня 

загальноосвітня школа № 22 на просп. Відрадному, 36в,  

у Солом’янському районі — реконструкція з добудовою 

 11 377,5 тис. (загальний фонд) — стадіон та спортивні 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної  

програми (проекту регіонального розвитку) 

споруди спеціалізованої школи № 181 імені Івана Кудрі по 

вул. Івана Кудрі, 22, Печерського району — реконструкція 

 6275,9 тис. (спеціальний фонд) — стадіон із штучним 

покриттям по вул. Драйзера, 2б, у Деснянському районі — 

реконструкція 

  

  

  

 15 504,472 тис. (спеціальний фонд, в тому числі  

9281,434 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — легкоатлетичний 

манеж школи вищої спортивної майстерності по  

просп. Павла Тичини, 18, у Дніпровському районі — 

реконструкція (із збереженням функції) 

 13 508,8 тис. (4019,23 тис. — загальний фонд, 

9489,57 тис. — за рахунок залишку коштів спеціального 

фонду станом на 1 січня 2018 р.) — будівля бюджетної 

сфери (загальноосвітній навчальний заклад № 200) по 

вул. Семашка, 9, — термомодернізація (реконструкція) 

 12 073,2 тис. (загальний фонд) — будівля бюджетної сфери 

(середня загальноосвітня школа № 166) по  

вул. Єреванській, 20, у Солом’янському районі — 

термомодернізація (реконструкція) 

 13 964,5 тис. (спеціальний фонд) — будівля бюджетної 

сфери (школа-дитячий садок “Ластівка”) по  

просп. Оболонському, 32а, — термомодернізація 

(реконструкція) 

_____________________ 


