
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів 

України 

від 7 червня 2017 р. № 439-р 

 

ПЕРЕЛІК 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися у 2017 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 2017 року 

 

Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної програми (проекту 

регіонального розвитку) 

Тернопільська область усього - 115198,292 тис. гривень (32913,798 тис. - загальний фонд, 

82284,494 тис. - спеціальний фонд), у тому числі: 

 5223,911 тис. (загальний фонд) - загальноосвітня школа I-II ступеня на 

180 учнівських місць, с. Горигляди Монастириського району - 

будівництво 

 2493 тис. (спеціальний фонд) - Чортківський державний медичний 

коледж по вул. Млинарській, 14а, у м. Чорткові - реконструкція 

гуртожитку з утепленням фасадів та влаштуванням шатрового даху 

 2337,434 тис. (спеціальний фонд) - приміщення колишньої школи, с. 

Стінка Бучацького району - реконструкція з добудовою під дошкільний 

заклад на 40 місць 

 
10 470,462 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 

 
1515,066 тис. (спеціальний фонд) - лікувальний корпус комунальної 

установи Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний 

протитуберкульозний диспансер” по вул. Підлісній, 26а, у с. Великі Гаї 

Тернопільського району - реконструкція (енергозбереження) 

 
9443,354 тис. (спеціальний фонд) - лікувальний корпус № 2 комунальної 

установи Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний 

наркологічний диспансер” по вул. Тролейбусній, 14, у м. Тернополі - 

реконструкція з добудовою приймального відділення для покращення 

надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам 

антитерористичної операції 

 
1096,794 тис. (спеціальний фонд) - будівля Тернопільської обласної 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної програми (проекту 

регіонального розвитку) 

комунальної протитуберкульозної лікарні у с. Плотича Тернопільського 

району - капітальний ремонт даху будівлі (перша черга) 

 
2990,098 тис. (спеціальний фонд) - комунальна установа Тернопільської 

обласної ради “Більче-Золотецька обласна фізіотерапевтична лікарня” - 

реконструкція існуючої системи гарячого постачання води та підігріву 

басейну з використанням закритої геліосистеми для гарячого 

постачання води та незакипаючої зливної системи для підігріву басейну 

на основі всесезонних вакуумних колекторів 

 
1173,060 тис. (спеціальний фонд) - будинок по вул. Личакова, 2а, у с. 

Саранчуки Бережанського району - реконструкція під фельдшерсько-

акушерський пункт із заміною покриття даху, утеплення стін, заміною 

вікон та встановленням котла на альтернативний вид палива 

 
931,642 тис. (спеціальний фонд) - амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини по вул. Ясній, 9, у с. Увисла Гусятинського району - 

реконструкція даху з утепленням горищного перекриття та фасаду із 

застосуванням інноваційних технологій 

 
2987,68 тис. (спеціальний фонд) - енергоефективний проект розвитку 

Вербівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній 

навчальний заклад I-II ступеня - дошкільний навчальний заклад” по вул. 

Мазепи, 40, у с. Вербів Бережанського району - реконструкція системи 

опалення з встановленням енергоефективних котлів на альтернативних 

видах палива та заміна покрівлі з утепленням фасаду 

 
1460,542 тис. (спеціальний фонд) - Бучацька загальноосвітня школа I-III 

ступеня № 2 по вул. Лисенка, 2, у м. Бучач Бучацького району - 

капітальний ремонт із впровадження енергозберігаючих технологій з 

утепленням фасадів 

 
1037,934 тис. (спеціальний фонд) - Оліївська загальноосвітня школа I-III 

ступеня у с. Оліїв Зборівського району - капітальний ремонт (утеплення 

фасадів, перекриття; заміна покрівлі, влаштування дашків входу) 

 
1099,565 тис. (спеціальний фонд) - Шумська загальноосвітня школа I-III 

ступеня № 1 по вул. Українській, 47, у м. Шумську - капітальний ремонт 

з заміною вікон та вхідних дверей 

 
586,738 тис. (спеціальний фонд) - Теребовлянський навчально-

реабілітаційний центр Тернопільської обласної ради по вул. 

Залізничній, 8, у м. Теребовлі - реконструкція корпусу “А” і “Б” 

 
217,511 тис. (спеціальний фонд) - Коханівська загальноосвітня школа I-

II ступеня по вул. Миру, 19, Збаразького району - капітальний ремонт із 

заміною покрівлі даху з проведенням відповідних ремонтно-

будівельних робіт 

 
480,389 тис. (спеціальний фонд) - дошкільний навчальний заклад 

“Калинонька” по вул. Гайворонського, 8, у м. Заліщики Заліщицького 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної програми (проекту 

регіонального розвитку) 

району - капітальний ремонт даху та фасаду 

 
719,813 тис. (спеціальний фонд) - загальноосвітня школа I-II ступеня по 

вул. Озерній, 95, у с. Ренів Зборівського району - реконструкція 

 
1990,302 тис. (спеціальний фонд) - Козівська загальноосвітня школа I-III 

ступеня № 1 по вул. Гвардійській, 9, у смт Козова - реконструкція даху 

корпусу старших класів 

 
2253,537 тис. (спеціальний 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) 

 
3095,92 тис. (спеціальний фонд) - Тернопільська українська гімназія 

імені І. Франка по вул. Коперніка, 14, у м. Тернополі - реконструкція 

фасаду та даху 

 
1667,768 тис. (спеціальний фонд) - Підволочиська загальноосвітня 

школа I-III ступеня по вул. Д. Галицького, 90, у смт Підволочиськ - 

реконструкція 

 
5637,312 тис. (спеціальний фонд) - спортзал Збаразької районної дитячо-

юнацької спортивної школи по вул. Д. Вишневецького, 2, на території 

Базаринецької сільської ради Збаразького району - будівництво 

 
1407,537 тис (спеціальний фонд) - спортивний майданчик 

Підволочиської загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул. 

Морозенка, 8, у смт Підволочиськ - реконструкція 

 
1050,037 тис. (спеціальний фонд) - майданчик із встановленням 

штучного рулонного покриття по вул. Центральній, 74, у с. Великі 

Дедеркали Шумського району на території Великодедеркальської 

загальноосвітньої школи I-III ступеня - будівництво 

 
2572,807 тис. (спеціальний фонд) - будівля по вул. Галицькій 16, у смт 

Козів Козівського району - реконструкція під центр надання 

адміністративних послуг 

 
2412,662 тис. (загальний фонд) - гуртожиток по вул. Млинарській, 14б, в 

м. Чорткові - реконструкція даху нежитлової будівлі в рамках реалізації 

проекту комплексної термомодернізації будівлі 

 
1165,022 тис. (загальний фонд) - Петриківський обласний комунальний 

дитячий будинок-інтернат - капітальний ремонт фасадів будівлі в 

рамках реалізації проекту комплексної термомодернізації будівлі 

 
460,250 тис. (загальний фонд) - Петриківський обласний геріатричний 

пансіонат по вул. Зеленій, 15, в с. Петриків Тернопільського району - 

реконструкція котельні з встановленням двох твердопаливних котлів 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної програми (проекту 

регіонального розвитку) 

потужністю 630 та 160 кВт 

 
612,269 тис. (загальний фонд) - Почаївський психоневрологічний 

будинок-інтернат по вул. Шкільній, 36, в м. Почаєві Кременецького 

району - реконструкція системи опалення в житловому корпусі № 1 та 

часткова заміна зовнішніх мереж теплотраси в рамках реалізації проекту 

комплексної термомодернізації будівлі 

 
3724 тис. (загальний фонд) - система каналізації с-ща Товсте 

Заліщицького району - реконструкція 

 
2902,176 тис. (загальний фонд) - загальноосвітня школа I-III ступеня по 

вул. Шкільній, 1, в с. Почапинці Тернопільського району - 

реконструкція 

 
516 тис. (загальний фонд) - будівля колишньої котельні по вул. 

Шевченка, 1а, в с. Ангелівка Тернопільського району - реконструкція 

під народний дім на 100 місць 

 
6398,018 тис. (5075,245 тис. - загальний фонд, 1322,773 тис. - 

спеціальний фонд) - водопровідні споруди смт Мельниця-Подільська - 

будівництво 

 
3191,85 тис. (351,801 тис. - загальний фонд, 2840,049 тис. - спеціальний 

фонд) - загальноосвітня школа I-III ступеня № 2 по вул. Січових 

Стрільців, 23, в м. Теребовлі - реконструкція частини цокольного 

поверху головного корпусу під шкільну їдальню, заміна вікон і дахового 

покриття 

 {Абзац тридцять сьомий виключено на підставі Розпорядження 

КМ № 934-р від 20.12.2017} 

 
1065,871 тис. (спеціальний фонд) - Хоростківська загальноосвітня 

школа I-III ступеня № 2 по вул. Незалежності, 17, в м. Хоросткові 

Гусятинського району - капітальний ремонт даху в рамках реалізації 

проекту комплексної термомодернізації будівлі 

 
360,718 тис. (спеціальний фонд) - школа в с. Нижбірок Гусятинського 

району - капітальний ремонт (утеплення стін) в рамках реалізації 

проекту комплексної термомодернізації будівлі 

 
310,716 тис. (спеціальний фонд) - комунальне підприємство 

“Гусятинська бальнеологічна лікарня” по вул. Незалежності, 46а, в смт 

Гусятин - реконструкція корпусу 

 
2483,828 тис. (спеціальний фонд) - Козівська дитячо-юнацька спортивна 

школа по вул. Гвардійській, 11, в смт Козова - реконструкція з 

добудовою 

 
644,32 тис. (спеціальний фонд) - частина адміністративного будинку на 

вул. Варшавській, 23, в с. Лосятин Кременецького району - 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/934-2017-%D1%80/paran114#n114
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної програми (проекту 

регіонального розвитку) 

реконструкція під амбулаторію з використанням інноваційних 

енергозберігаючих технологій (влаштування паливної з котлом 

піролізного типу, заміна віконних та дверних блоків) в рамках реалізації 

проекту комплексної термомодернізації будівлі 

 
3207,721 тис. (спеціальний фонд) - навчально-виховний комплекс 

Кременецької міської ради “Кременецька загальноосвітня школа I-III 

ступеня № 5 - дошкільний навчальний заклад” по вул. 107 Кременецької 

дивізії, 4, у м. Кременці - капітальний ремонт (заміна вікон та утеплення 

фасадів) в рамках реалізації проекту комплексної термомодернізації 

будівлі 

 
599,266 (спеціальний фонд) - каналізаційна мережа і каналізаційна 

насосна станція по вул. Незалежності в м. Ланівці - реконструкція 

 
1000 тис. (спеціальний фонд) - каналізаційна мережа м. Монастириськи 

- реконструкція 

 
1044 тис. (спеціальний фонд) - Завалівська загальноосвітня школа I-III 

ступеня Підгаєцької районної ради - енергоефективний проект розвитку, 

капітальний ремонт (утеплення фасадів, заміна вікон) в рамках 

реалізації проекту комплексної термомодернізації будівлі 

 
774,948 тис. (спеціальний фонд) - центральна районна бібліотека в м. 

Теребовлі - капітальний ремонт приміщень 

 
1179,261 тис. (спеціальний фонд) - Ласковецька загальноосвітня школа 

I-III ступеня в с. Ласківці Теребовлянського району - капітальний 

ремонт 

 
1116,75 тис. (спеціальний фонд) - корпус міської дитячої лікарні по вул. 

Р. Купчинського, 14, в м. Тернополі - капітальний ремонт інфекційного 

відділення 

 
390,4 тис. (спеціальний фонд) - вулиця Проектна Бічна від будинку № 

15а до будинку № 28 в с. Байківці Тернопільського району - капітальний 

ремонт (коригування кошторисної документації) 

 
390,3 тис. (спеціальний фонд) - вул. Проектна Бічна від будинку № 1 до 

будинку № 14 в с. Байківці Тернопільського району - капітальний 

ремонт (коригування кошторисної документації) 

 
5502,569 тис. (спеціальний фонд) - фельдшерсько-акушерський пункт по 

вул. Галицькій, 113, в с. Великі Гаї Тернопільського району - 

реконструкція під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини 

 
806,976 тис. (спеціальний фонд) - загальноосвітня школа I-III ступеня по 

вул. Відродження, 1, в с. Острів Тернопільського району - капітальний 

ремонт огороджуючих конструкцій (заміна вікон та дверних блоків) в 

рамках реалізації проекту комплексної термомодернізації будівлі 
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Найменування 

регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної програми (проекту 

регіонального розвитку) 

 
224,511 тис. (спеціальний фонд) - будинок культури (будинок надання 

послуг) по вул. Центральній, 23, в с. Звиняч Чортківського району - 

капітальний ремонт 

 
755,671 тис. (спеціальний фонд) - будинок культури в с. Косів 

Чортківського району - реконструкція 

 
994,495 тис. (спеціальний фонд) - будинок з надання платних послуг 

населенню по вул. Незалежності, 4б, в с. Росохач Чортківського району 

- реконструкція 

 
1912,882 тис. (спеціальний фонд) - центральна комунальна районна 

лікарня по вул. Галицькій, 7, в смт Заводське Чортківського району - 

реконструкція шатрового даху в рамках реалізації проекту комплексної 

термомодернізації будівлі 

 
1024,254 тис. (спеціальний фонд) - дошкільний навчальний заклад с. 

Нагірянка Чортківського району - реконструкція будівлі 

 
715,346 тис. (спеціальний фонд) - Вілійський навчально-виховний 

комплекс в с. Вілія Шумського району - реконструкція з встановленням 

двох твердопаливних котлів в паливній та влаштування системи 

опалення 

 
819,166 тис. (спеціальний фонд) - Шумська центральна районна лікарня 

по вул. Енергетичній, 1, в м. Шумську - реконструкція будівлі (покрівлі) 

в рамках реалізації проекту комплексної термомодернізації будівлі 

 
551,863 тис. (спеціальний фонд) - Великодедеркальська районна 

комунальна лікарня в с. Великі Дедеркали Шумського району - 

капітальний ремонт даху стаціонарного корпусу в рамках реалізації 

проекту комплексної термомодернізації будівлі 

 


