
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 11 травня 2016 р. № 362-р 

 

ПЕРЕЛІК  

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть  

реалізовуватися у 2016 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 2016 року 
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Тернопільська область усього – 93602,434 тис. гривень, у тому числі: 

12237,204 тис. - реконструкція радіологічного корпусу з 

надбудовою для розміщення лабораторного комплексу та 

централізованої стерилізації комунального закладу 

Тернопільської обласної ради “Тернопільська університетська 

лікарня” по вул. Клінічній, 1, у м. Тернополі 

3560,932 тис. - Микулинецька обласна фізіотерапевтична 

лікарня реабілітації, Теребовлянський район - будівництво 

біологічних очисних споруд 

1589,593 тис. - Чортківський державний медичний коледж по 

вул. Млинарській, 14а, у м. Чорткові - реконструкція гуртожитку 

з утепленням фасадів та влаштуванням шатрового даху 

4508,893 тис. - оперативно-диспетчерська служба центру 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 

Тернопільській області по вул. Рєпіна, 11, у м. Тернополі - 

будівництво та підключення зазначеної служби до 

телекомунікаційної мережі загального користування м. 

Тернополя 

2583,248 тис. - лікарняний корпус по вул. Пирогова, 16, у м. 

Тернополі - реконструкція під інфекційне відділення для дітей і 

дорослих та приміщення кафедри медичного університету з 

прибудовою сходової клітки та ліфта 

5000 тис. - дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. 

Тернополі - реконструкція 

237,586 тис. - будівля загальноосвітньої школи I-II ступеня по 
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вул. Зеленій, 72, у с. Вільховець Бережанського району - 

реконструкція з утепленням стін і горищного перекриття та 

заміною вікон 

159,781 тис. - будівля навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітній навчальний заклад I-II ступеня - дошкільний 

навчальний заклад” по вул. Центральній, 117, у с. Літятин 

Бережанського району - реконструкція та утеплення горищного 

перекриття 

228,53 тис. - Урманський навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітній навчальний заклад I-II ступеня - дошкільний 

навчальний заклад”, Бережанський район - реконструкція 

паливної з встановленням котла на альтернативний вид палива 

потужністю 0,11 Гкал/год (енергоефективний проект розвитку) 

661,386 тис. - Надрічнянська загальноосвітня школа I-II ступеня, 

Бережанський район - реконструкція даху, системи опалення і 

паливної з встановленням котла на альтернативний вид палива 

потужністю 0,06 Гкал/год (енергоефективний проект розвитку) 

235,917 тис. - Тростянецька загальноосвітня школа I-II ступеня, 

Бережанський район - реконструкція паливної з встановленням 

котла на альтернативний вид палива потужністю 0,13 Гкал/год 

(енергоефективний проект розвитку) 

165,73 тис. - Куропатницький навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступеня - дошкільний 

навчальний заклад”, Бережанський район - реконструкція 

паливної з встановленням твердопаливного котла потужністю 

0,129 Гкал/год 

148,536 тис. - Рекшинський навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступеня - дошкільний 

навчальний заклад”, Бережанський район - реконструкція 

паливної з встановленням твердопаливного котла потужністю 

0,129 Гкал/год 

199,658 тис. - Мечищівська загальноосвітня школа I-III ступеня, 

Бережанський район - реконструкція паливної з встановленням 

твердопаливного котла потужністю 0,108 Гкал/год 

846,009 тис. - загальноосвітня школа I-III ступеня, с. Нараїв 

Бережанського району - будівництво котельні з піднавісом 
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448,196 тис. - котельня з встановленням двох твердопаливних 

котлів загальною потужністю 0,43 Гкал/год для опалення 

комплексу будинків, с. Жуків Бережанського району - 

реконструкція 

303,352 тис. - загальноосвітня школа I-III ступеня по вул. 

Некрасова, 42, у с. Потутори Бережанського району - 

реконструкція даху 

970,294 тис. - Слов’ятинський навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступеня - дошкільний 

навчальний заклад”, Бережанський район - модернізація системи 

опалення з реконструкцією покрівлі (енергоефективний проект 

розвитку) 

210,586 тис. - будинок культури по вул. Тихій, 1, у с. Котів 

Бережанського району - реконструкція даху з утепленням 

горищного перекриття 

3003,879 тис. - районний будинок культури та районна 

бібліотека для дорослих по вул. Грушевського, 2а, 2б, у м. 

Борщеві - реконструкція 

4461,655 тис. - система водопостачання масиву житлової 

забудови в м. Борщеві (вулиці Підлісна, Незалежності, 

Сковороди і Тичини) - будівництво 

2260,583 тис. - приміщення колишньої школи, с. Стінка 

Бучацького району - реконструкція з добудовою під дошкільний 

заклад на 40 місць 

2461,05 тис. - будинок гімназії імені Гнатюка по вул. Шкільній, 

4, у м. Бучачі - реконструкція 

1260,291 тис. - будинок культури по вул. М. Грушевського у с. 

Трибухівці Бучацького району - капітальний ремонт 

823,74 тис. - будівля навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа I-III ступеня № 1 - гімназія”, м. 

Хоростків Гусятинського району - реконструкція даху 

597,93 тис. - будівля загальноосвітньої школи I-III ступеня, с. 

Увисла Гусятинського району - реконструкція даху 

505,582 тис. - будівля загальноосвітньої школи I-II ступеня по 
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вул. Костьолок, 88, у с. Глібів Гусятинського району - 

реконструкція даху 

169,543 тис. - фельдшерсько-акушерський пункт по вул. 

Костьолок, 405, у с. Глібів Гусятинського району - 

реконструкція даху 

{Абзац тридцятий виключено на підставі Розпорядження КМ № 

797-р від 02.11.2016} 

256,025 тис. - дитячий садок, с. Жабиня Зборівського району - 

капітальний ремонт 

308,825 тис. - районний будинок культури, м. Зборів - 

реконструкція 

582,57 тис. - клуб, с. Кудобинці Зборівського району - 

капітальний ремонт даху 

968,855 тис. - загальноосвітня школа I-III ступеня № 1 по вул. 

Гоголя, 12, у м. Зборові - реконструкція плоскої покрівлі під 

шатровий дах 

523,91 тис. - загальноосвітня школа I-III ступеня, с. Старий 

Вишнівець Збаразького району - реконструкція даху спортзалу 

1477,88 тис. - загальноосвітня школа I-II ступеня, с. Вищі 

Луб’янки Збаразького району - капітальний ремонт даху та 

перекриття спортзалу 

380,88 тис. - загальноосвітня школа I-II ступеня по вул. 

Шкільній, 6, у с. Зарубинці Збаразького району - капітальний 

ремонт із заміною віконних та дверних блоків 

497,42 тис. - загальноосвітня школа I-II ступеня по вул. 

Шевченка, 20, у с. Кобилля Збаразького району - реконструкція 

дерев’яної конструкції даху з частковим переплануванням та 

заміною покрівлі 

409,43 тис. - адміністративний будинок по вул. Новій, 14, у с. 

Новики Збаразького району - капітальний ремонт із заміною 

віконних та дверних блоків, покрівлі даху 

3296,35 тис. - система каналізації, смт Товсте Заліщицького 

району - реконструкція 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/797-2016-%D1%80/paran44#n44
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/797-2016-%D1%80/paran44#n44
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3762,08 тис. - плавальний басейн для загальноосвітньої школи I-

III ступеня № 2 по вул. Вітошинського, 14, у смт Козова - 

будівництво 

4711,818 тис. - очисні споруди, м. Почаїв - реконструкція 

5946,509 тис. - біологічні очисні споруди продуктивністю 800 

куб. метрів на добу, м. Ланівці - реконструкція 

263,677 тис. - амбулаторія, с. Високе Монастириського району - 

завершення будівництва 

3500 тис. - загальноосвітня школа I-II ступеня на 180 учнівських 

місць, с. Горигляди Монастириського району - будівництво 

3839,18 тис. - біологічні очисні споруди каналізації, м. Підгайці - 

реконструкція 

382,3 тис. - будівля колишньої котельні по вул. Шевченка, 1а, у 

с. Ангелівка Тернопільського району - реконструкція під 

народний дім на 100 місць 

2000 тис. - загальноосвітня школа I-III ступеня по вул. Шкільній 

у с. Почапинці Тернопільського району - реконструкція 

350,409 тис. - загальноосвітня школа I-III ступеня 

Тернопільської районної ради по вул. Шевченка, 1, у с. 

Ангелівка Тернопільського району - капітальний ремонт 

спортивного залу 

1720,01 тис. - будинок культури (ліквідація аварійної ситуації 

глядацького залу), с. Улашківці Чортківського району - 

реконструкція 

2543,8 тис. - будівля поліклініки по вул. Йосипа Сліпого, 1, у м. 

Чорткові - реконструкція 

1274,66 тис. - загальноосвітня школа I-III ступеня, с. Ягільниця 

Чортківського району - реконструкція (утеплення фасаду і 

заміна віконних блоків) 

1274,855 тис. - загальноосвітня школа I-II ступеня, с. Звиняч 

Чортківського району - реконструкція 
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467,627 тис. - навчально-виховний комплекс, с. Людвище 

Шумського району - реконструкція даху 

3023,68 тис. - Шумський територіальний центр соціального 

обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних 

громадян по вул. Садовій, 4, у с. Великі Дедеркали Шумського 

району - реконструкція існуючих будівель санчастини, котельні 

та магазину під стаціонарне геріатричне відділення 

 


