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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

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  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
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

2


