
Витяг 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 12 квітня 2021 р. № 297-р 

ПЕРЕЛІК 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізовуватися у 2021 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 2021 року 

Найменування 
регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної 
програми (проекту регіонального розвитку) 

  

Тернопільська 
область 

усього — 142 170,138 тис. гривень, у тому числі: 

15 766,092 тис. — гідротехнічні споруди веслувального 
каналу центру веслування та водних видів спорту з 
інфраструктурою “Водна арена Тернопіль” у 
м. Тернополі та на території Тернопільського району — 
будівництво 

 5080,486 тис. — будівля Тернопільського обласного 
спеціалізованого будинку дитини по вул. Академіка 
Сахарова, 2, у м. Тернополі — реконструкція з 
влаштуванням шатрового даху 

 1387 тис. — Тернопільський обласний краєзнавчий 
музей на пл. Героїв Євромайдану, 3, у м. Тернополі — 
реконструкція існуючої будівлі (проект 
термомодернізації будівлі) 

 23 046,084 тис. — спортивний комплекс по  
вул. І. Франка, 8, у м. Бережанах — будівництво 

 7767,815 тис. — філія “Старотаразька загальноосвітня 
школа І—ІІ ступеня” опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І—ІІІ ступеня Почаївської 
міської ради по вул. Шкільній, 2, у с. Старий Тараж 
Кременецького району — реконструкція 

 3000 тис. — комунальний дитячий оздоровчий заклад 
“Дивосвіт” у с. Кутянка Шумського району — 
реконструкція будівель із добудовою відпочинково-
оздоровчої інфраструктури 
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Найменування 
регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної 
програми (проекту регіонального розвитку) 

 2881,066 тис. — Лановецький зоологічний парк 
місцевого значення “Лановецький зооботсад” у 
м. Ланівці — будівництво (організація території)  

 9592,665 тис. — загальноосвітня школа І ступеня з 
дошкільним закладом по вул. Пасічній, 9, у 
с. Підгороднє Тернопільського району — будівництво 

 4299,939 тис. — Козівська загальноосвітня школа  
I—III ступеня № 1 по вул. Гвардійській, 9, у смт Козова 
(корпус старших класів) — енергозберігаючі заходи 
(капітальний ремонт частини перекриття; опорядження 
приміщень; капітальний ремонт системи опалення, 
водопостачання і водовідведення; утеплення фасадів) 

 8012,386 тис. — навчально-виховний 
комплекс “Боричівська загальноосвітня школа-сад  
I—II ступеня — дитячий навчальний заклад” по 
вул. Новій, 1, у с. Боричівка Теребовлянського 
району — реконструкція спортивних майданчиків з 
влаштуванням стадіону 

 1817,451 тис. — навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І—ІІІ ступеня № 2 — 
дошкільний навчальний заклад” Хоростківської міської 
ради по вул. Незалежності, 17, у м. Хоростків 
Гусятинського району — капітальний ремонт 

 2157,78 тис. — Борщівська центральна комунальна 
районна лікарня по вул. С. Бандери, 108, у м. Борщеві — 
капітальний ремонт будівель (утеплення фасадів, заміна 
вікон) 

 2000 тис. — обласна фізіотерапевтична лікарня 
реабілітації в с. Більче-Золоте Борщівського району — 
нове будівництво спального корпусу на 50 осіб для 
учасників антитерористичної операції з їдальнею та 
теплим переходом та частковою реконструкцією 
існуючого корпусу 

 3463,829 тис. — Товстенська районна комунальна 
лікарня по вул. Робітничій, 1, у смт Товсте 
Заліщицького району — капітальний ремонт 
водолікувального відділення 

  

 

 

4600,8 тис. — Тернопільська спеціалізована школа  
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Найменування 
регіону 

Обсяг фінансування, найменування інвестиційної 
програми (проекту регіонального розвитку) 

І—ІІІ ступеня № 3 з поглибленим вивченням іноземних 
мов Тернопільської міської ради по вул. Грушевського, 
3, у м. Тернополі — реконструкція спортивного 
майданчика 

 10 399,2 тис. — дощовий колектор по вул. Галицькій у 
м. Тернополі — будівництво  

 5131,739 тис. — Чортківська школа І—ІІІ ступеня № 7 
Чортківської міської ради Тернопільської області по 
вул. Тараса Шевченка, 25, у м. Чорткові — нове 
будівництво мультифункціонального майданчика для 
занять ігровими видами спорту 

 1715,273 тис. — Теребовлянський дитячий ясла-садочок 
“Ромашка” загального розвитку по вул. Паращука, 16а, 
у м. Теребовлі — реконструкція з впровадженням 
енергозберігаючих заходів (влаштування шатрового 
даху, заміна віконних та дверних блоків, утеплення 
фасадів) 

 3000 тис. — Гусятинський ясла-сад “Дзвіночок” по 
вул. Шевченка, 35, у смт Гусятин Чортківського 
району — капітальний ремонт (утеплення фасаду) 

 8654,815 тис. — сільський стадіон по вул. Горішній в 
с. Трибухівці Бучацького району — будівництво 

 5942,187 тис. — каналізаційна мережа 
м. Монастириській — реконструкція 

 2000 тис. — очисні споруди по вул. Стефаника, 60д, у 
м. Заліщиках Заліщицького району — реконструкція 

 6582,609 тис. — навчальний корпус № 2 державного 
навчального закладу “Хоростківський професійний 
сільськогосподарський ліцей” у м. Хоросткові — 
капітальний ремонт із заходами енергозбереження та 
енергоефективності 

 3870,922 тис. — очисні споруди каналізації 
господарсько-побутових стоків по вул. Нічлава у 
м. Борщеві — будівництво 

_____________________ 
 


