
Додаток 

№

з/п
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1

Чернігівська область, 

Бахмацький район            

с. Гайворон 

Розробка родовищ торфу 

поблизу села Гайворон
Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку

Гайворонська сільська 

рада
Пошук партнера

На стадії 

розрахунку
Не визначено

2

Чернігівська область, 

Коропський район,                      

с. Розльоти

Видобуток та переробка 

фосфоритів Розльотського 

(Кролевецького) родовища 

Розльотівської сільської 

ради

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Розльотівська сільська 

рада
Пошук партнера

34,4 млн грн       

(в цінах 2004 

року)

2020

3

Чернігівська область, 

Коропський район,

с. Осьмаки

Видобуток керамічної 

глини поблизу села 

Осьмаки Вербівської 

сільської ради

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Вербівська сільська 

рада
Пошук партнера 0,85 млн грн 2020

4

Чернігівська область, 

Корюківський район,

 с. Перелюб

Розробка родовища по 

виробництву червоної 

глини  з подальшою 

переробкою в будівельні 

матеріали (черепицю, 

облицювальну цеглу, 

стінові блоки)

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Перелюбська  селищна 

рада
Пошук партнера 15,0 млн.грн. 2020

5

Чернігівська область, 

Ріпкинський район,

с. Горностаївка

Розробка родовища 

Північно-Західна ділянка 

Папернянського родовища 

кварцових пісків №06-16-

ДТП площею 0,40 га

Не визначено

Рішення виконкому Горностаївської 

сільської ради від 21 січня 2017 

року№4  «Про погодження плану 

розміщення земельної ділянки що 

передбачається для  відведення ТОВ 

«Папернянський  кар’єр скляних 

пісків» 

На стадії розрахунку
Горностаївська сільська 

рада

ТОВ «Папернянський  

кар’єр скляних пісків»

На стадії 

розрахунку

2017-

2020роки 

6

Чернігівська область, 

Сосницький район,

с. Загребелля

Розробка Андріївського 

родовища глини поблизу 

села Загребелля 

Загребельської  сільської 

ради 

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Загребельська сільська 

рада
Пошук партнера

На стадії 

розрахунку
2020

ПЕРЕЛІК 

об’єктів, щодо яких планується застосовувати механізм державно-приватного партнерства 

Пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування, крім таких, що здійснюються на умовах угод про розподіл продукції
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1
Чернігівська обл., 

Городнянський район

Модернізація 

Городнянської дільниці 

ВАТ 

«Облтеплокомуненерго»

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Городнянська міська 

рада
Пошук партнера

На стадії 

розрахунку
2020

2

Чернігівська область, 

Козелецький район, 

с. Пархимів

Будівництво підвідного та 

розподільчих газопроводів 

в с. Пархимів (І та ІІ черга) 

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Пархимівська сільська 

рада
Пошук партнера 3,9 млн грн 2020

3

Чернігівська область, 

Куликівський район, 

с. Орлівка

Котельня для опалення 

Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Не визначено Здійснюється аналіз ефективності На стадії розрахунку

Куликівська 

райдержадміністрація
Пошук партнера

На стадії 

розрахунку
2020

4

Чернігівська область, 

Куликівський район, 

с. Жуківка

Котельня для опалення 

Жуківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Не визначено Здійснюється аналіз ефективності На стадії розрахунку

Куликівська 

райдержадміністрація
Пошук партнера

На стадії 

розрахунку
2020

5

Чернігівська область, 

Куликівський район, 

с. Виблі

Котельня для опалення 

Виблівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Не визначено Здійснюється аналіз ефективності На стадії розрахунку

Куликівська 

райдержадміністрація
Пошук партнера

На стадії 

розрахунку
2020

6

Чернігівська область, 

Куликівський район,

 с. Вересоч

Котельня для опалення 

Вересоцької ЗОШ І-ІІІ ст.
Не визначено Здійснюється аналіз ефективності На стадії розрахунку

Куликівська 

райдержадміністрація
Пошук партнера

На стадії 

розрахунку
2020

7

Чернігівська область, 

Ніжинський район, 

с. Безуглівка

Заміна газових котлів на 

твердопаливні у 

Безуглівському НВК «ЗНЗ- 

ДНЗ» І-ІІІ ступенів за 

адресою: вул.Горького, 58 

А, с. Безуглівка, 

Ніжинського району, 

Чернігівської області 

Не визначено Здійснюється аналіз ефективності На стадії розрахунку
Безуглівська сільська 

рада
Пошук партнера 0,9 млн грн 2020

8

Чернігівська область, 

Ніжинський район,                  

с. Перемога

Заміна газових котлів на 

твердопаливні у 

Перемозькому НВК «ЗНЗ-

ДНЗ» І-ІІІ ступенів за 

адресою: вул.Молодіжна, 7, 

с. Перемога, Ніжинського 

району, Чернігівської 

області

Не визначено Здійснюється аналіз ефективності На стадії розрахунку
Талалаївська сільська 

рада
Пошук партнера 0,8 млн грн 2020

9

Чернігівська область, 

Ніжинський район, 

с. Талалаївка

Заміна газових котлів на 

твердопаливні у 

Талалаївській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів за адресою: 

вул.Шкільна, 1, с. 

Талалаївка, Ніжинського 

району, Чернігівської 

області

Не визначено Здійснюється аналіз ефективності На стадії розрахунку
Перемозька сільська 

рада
Пошук партнера 0,8 млн грн 2020

Виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу
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10

Чернігівська область, 

Прилуцький район, 

смт. Ладан

Реконструкція котельні №1 

по вул.Миру,75-Б в смт. 

Ладан

Не визначено

Розроблено проектно – кошторисну 

документацію, є позитивний 

висновок комплексної державної 

експертизи

На стадії розрахунку
Ладанська селищна 

рада
Пошук партнера 2,9 млн. грн. 2020

11
Чернігівська область, 

м.Семенівка

Реконструкція котельні 

Семенівської центральної 

районної лікарні з 

встановленням 

твердопаливних котлів

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Семенівська районна 

рада
Пошук партнера 1,5 млн грн 2020

12
Чернігівська область, 

м.Семенівка

Реконструкція котельні 

Семенівської гімназії №2 з 

встановленням 

твердопаливних котлів

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Семенівська міська 

рада
Пошук партнера 1,5 млн грн 2020

13

Чернігівська область, 

Талалаївський р-н, с. 

Плугатар

Реконструкція будівлі 

Червоноплугатарської ЗОШ 

І-ІІІ ст з впровадженням 

теплореновації в с. 

Плугатар, Талалаївського 

району

Не визначено Не визначено Не визначено
Плугатарська сільська 

рада
Пошук партнера 1,2 млн грн 2020

14

Чернігівська область, 

Талалаївський р-н,                             

с. Харкове

Реконструкція системи 

опалення з додатковим 

встановленням 

твердопаливного котла в 

котельні Харківської ЗОШ І-

ІІІ ст по вул. Науменка,72 в 

с. Харькове, Талалаївського 

району Чернігівської 

області

Не визначено Не визначено Не визначено
Харьковська сільська 

рада
Пошук партнера 0,3 млн грн 2020

1

Чернігівська обл., 

Борзнянський р-н, с. Печі

Капітальний ремонт дороги 

з твердим покриттям по 

вул. Вишнева на відрізку 

від перехрестя з вул. 

Гідності до перехрестя із 

дорогою на с. Крути

Не визначено Проектна ідея - Пошук партнера 2,2 млн грн Не визначено

2
Чернігівська обл., 

Борзнянський р-н, с. Ядути

Капітальний ремонт 

проїзної частини 

автомобільної дороги по 

вул. Шевченка

Не визначено Проектна ідея - Пошук партнера 4,1 млн грн Не визначено

3
Чернігівська обл., 

Борзнянський р-н,                с. 

Шаповалівка

Капітальний ремонт 

проїзної частини 

автомобільної дороги по 

вул. Софії Русової

Не визначено Проектна ідея - Пошук партнера 2,0 млн грн Не визначено

4 Чернігівська обл., 

Борзнянський р-н,                          

с. Красностав

Капітальний ремонт 

проїзної частини 

автомобільної дороги по 

вул. Шкільна

Не визначено Проектна ідея - Пошук партнера 2,0 млн грн Не визначено

Будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових  смуг на аеродромах,  мостів,  шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури
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5

Чернігівська область, 

смт.Варва

Капітальний ремонт 

прозджої частини                  

вул. Вороного,                       

с. Журавка Варвинського 

району 

Не визначено Проектна ідея На стадії розрахунку

Журавська 

сільська рада 

Варвинського району
Пошук партнера 1,3 млн грн 2020

- - - - - - - - - -

1

Чернігівська область, 

Бахмацький район 

м. Бахмач

Виробництво та розлив 

питної води
Не визначено

Транспортна інфраструктура,               

трудові ресурси
На стадії розрахунку КП "Бахмач-водсервіс" Пошук партнера 12 млн грн 2 роки

2

Чернігівська область, 

Козелецький район, 

смт. Козелець

Реконструкція 

водопровідної мережі по 

вул. Комсомольська в смт. 

Козелець

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Козелецька селищна 

рада
Пошук партнера 0,9 млн грн 2020

3

Чернігівська область, 

Козелецький район, 

м. Остер

Реконструкція існуючої 

водопровідної мережі в м. 

Остер по вул. Одинця, 

Низова, Зайцева, 

Воробйова, М. Василенка, 

Жовтнева, К.Маркса

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку Остерська міська рада Пошук партнера 1,3 млн грн 2020

4
Чернігівська обл., Менський 

район, м.Мена

Капітальне будівництво 

водопроводу по вул. 

Красіна, Артема, Жовтнева 

в м.Мена

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку Менська міська рада Пошук партнера 9,0 млн.грн. 2020

5
Чернігівська обл., Менський 

район, м.Мена

Завершення реконструкції 

КНС в м. Мена 

Чернігівської обл.

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку Менська міська рада Пошук партнера 0,5 млн.грн. 2007-2020

6
Чернігівська область, 

Менський район, м.Мена

Реконструкції очисних 

споруд в м.Мена 

Чернігівської області 

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку Менська міська рада Пошук партнера 10,0  млн.грн. 2017-2020

7
Чернігівська область, 

м. Ніжин

Ремонт та обслуговування 

водопровідних та 

каналізаційних мереж

Не визначено Визначення приватного партнера На стадії розрахунку Ніжинська міська рада Пошук партнера
В стадії 

розрахунку
2017-2020

8

Чернігівська область, 

Ніжинський район, 

с. Світанок

Реконструкція системи 

водопостачання в с. 

Світанок Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл.

Не визначено Визначення приватного партнера На стадії розрахунку
Кунашівська сільська 

рада
Пошук партнера 2,8 млн грн Не визначено

9

Чернігівська обл., 

Ніжинський р-н, 

с. Кунашівка

Будівництво водопровідної 

мережі по вул. Франка до 

житлового будинку № 271 

с. Кунашівка, Ніжинського 

р-ну Чернігівської обл.

Не визначено Визначення приватного партнера На стадії розрахунку
Світанківська сільська 

рада
Пошук партнера 0,3 млн грн. Не визначено

10

Чернігівська область, 

Новгород-Сіверський  район, 

с. Юхнове

Реконструкція системи 

водопостачання с.Юхнове 

Новгород-Сіверського 

району

Чернігівської області

Не визначено Пошук партнера
Здійснюється аналіз 

ефективності
Н-Сів. районна рада Пошук партнера 0,9 млн. грн. 2020

Збір, очищення та розподілення води

Машинобудування



№

з/п

Місце реалізації проекту 

(область, район, 

селище/місто)

Назва об'єкту, щодо якого 

планується реалізувати 

проект на умовах 

державно-приватного 

партнерства

Форма ДПП 

(концесія, спільна 

діяльність, не 

визначено)

Стадія підготовки проекту ДПП 

(розроблено ТЕО, прийнято 

рішення, здійснюється аналіз 

ефективності, визначено 

приватного партнера тощо)

Показники економічної 

ефективності проекту 

(NPV, IRR, DPP) у разі 

наявності ТЕО

Державний партнер
Потенційний 

приватний партнер

Необхідний 

обсяг 

інвестицій

Строк 

реалізації

11

Чернігівська область, 

Прилуцький район,

 с. Голубівка

Буріння водозабірних 

свердловин для 

господарсько - питного 

водопостачання в с. 

Голубівка (І черга 

коригування)

Не визначено
Розроблено проектно – кошторисну 

документацію, є експертний звіт
-

Івковецька сільська 

рада
Пошук партнера 9,5 млн. грн. 2020

12

Чернігівська область, 

Сновський  район,

 м. Сновськ

Будівництво водогону в 

мікрорайоні Носівка  у м. 

Сновськ Чернігівської 

області

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку Сновська міська рада Пошук партнера 2,4 млн. грн. 2020

13

Чернігівська область, 

Сновський  район, 

с. Нові Боровичі 

Будівництво водопровідної 

мережі в с. Нові Боровичі 

Сновського району 

Чернігівської області

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Новоборовицька 

сільська рада
Пошук партнера 1,9 млн. грн. 2020

14

Чернігівська область, 

Сновський  район, 

с. Петрівка 

Будівництво водопровідної 

мережі в с. Петрівка 

Сновського району 

Чернігівської області

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Петрівська сільська 

рада
Пошук партнера 1,3 млн. грн. 2020



№

з/п

Місце реалізації проекту 

(область, район, 

селище/місто)

Назва об'єкту, щодо якого 

планується реалізувати 

проект на умовах 

державно-приватного 

партнерства

Форма ДПП 

(концесія, спільна 

діяльність, не 

визначено)

Стадія підготовки проекту ДПП 

(розроблено ТЕО, прийнято 

рішення, здійснюється аналіз 

ефективності, визначено 

приватного партнера тощо)

Показники економічної 

ефективності проекту 

(NPV, IRR, DPP) у разі 

наявності ТЕО

Державний партнер
Потенційний 

приватний партнер

Необхідний 

обсяг 

інвестицій

Строк 

реалізації

15

Чернігівська область, 

Сновський  район, 

с. Єліне

Будівництво водопровідної 

мережі в с. Єліне 

Сновського району 

Чернігівської області

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку Єлінська сільська рада Пошук партнера 0,3 млн грн 2020

16
Чернігівська область, 

м.Сновськ

Реконструкція 

каналізаційних мереж по 

вул.Леніна, Некрасова, 

Р.Люксембург у м.Сновськ

Не визначено

ПКД в наявності. Позитивний 

висновок  державної експертизи  

№25-00632-12 від 07.09.2012 р. 

Роботи проводяться з 2012 року.

На стадії розрахунку Сновська міська рада Пошук партнера 3,8 млн грн Не визначено

17
Чернігівська область, 

м. Чернігів

Будівництво цеху 

механічного зневоднення 

осаду на каналізаційних 

очисних спорудах м. 

Чернігова 

Спільна діяльність Розроблено проект На стадії розрахунку

КП 

«Чернігівводоканал» 

Чернігівської міської 

ради

Пошук партнера 103 млн. грн. Не визначено

18
Чернігівська область, 

м. Чернігів

Будівництво вузла 

реагентної обробки стічних 

вод на каналізаційних 

очисних спорудах м. 

Чернігова 

Спільна діяльність Розроблено проект На стадії розрахунку

КП 

«Чернігівводоканал» 

Чернігівської міської 

ради

Пошук партнера 5 млн. грн Не визначено

1
Чернігівська обл., м.Борзна, 

вул. С.Палія, 22

Реконструкція даху 

бактерологічного 

відділення Борзнянської 

районної лікарні

Не визначено Проектна ідея - - Пошук партнера 0,4 млн.грн. Не визначено

2

Чернігівська область, 

Козелецький район,

смт. Козелець

Реконструкція акушерсько-

педіатричного корпусу 

Центральної  районної 

лікарні, смт Козелець

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Козелецька районна 

державна адміністрація
Пошук партнера 52,5 млн грн 2020

3

Чернігівська область, 

Козелецький район, 

смт. Козелець

Реконструкція 

поліклінічного відділення 

Козелецької ЦРЛ в смт 

Козелець, вул. Франка, 2 

Чернігівської обл.

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Козелецька районна 

державна адміністрація
Пошук партнера 3,3 млн грн 2020

4
Чернігівська область, 

 м. Прилуки

Модернізація медичного 

обладнання Прилуцької 

ЦРЛ (придбання рентген - 

діагностичного комплексу 

та мамографу)

Не визначено Розроблено інвестиційний проект -
Прилуцька центральна 

районна лікарня
Пошук партнера 6,3 млн. грн. 2020

Охорона здоров'я



№

з/п

Місце реалізації проекту 

(область, район, 

селище/місто)

Назва об'єкту, щодо якого 

планується реалізувати 

проект на умовах 

державно-приватного 

партнерства

Форма ДПП 

(концесія, спільна 

діяльність, не 

визначено)

Стадія підготовки проекту ДПП 

(розроблено ТЕО, прийнято 

рішення, здійснюється аналіз 

ефективності, визначено 

приватного партнера тощо)

Показники економічної 

ефективності проекту 

(NPV, IRR, DPP) у разі 

наявності ТЕО

Державний партнер
Потенційний 

приватний партнер

Необхідний 

обсяг 

інвестицій

Строк 

реалізації

1

Чернігівська обл. 

Борзнянський район,

 с. Шаповалівка

Реконструкція  сільського 

будинку культури  
Не визначено Проектна ідея На стадії розрахунку Шаповалівська с/р Пошук партнера 1,1 млн грн Не визначено

2

Чернігівськаобл.

Борзнянський район, 

с. Головеньки

Реконструкція покрівлі 

приміщення будинку 

культури 

Не визначено Проектна ідея На стадії розрахунку Шаповалівська с/р Пошук партнера 0,5 млн грн Не визначено

3

Чернігівська обл. 

Борзнянський район,

 с. Високе

Реконструкція  

Височанського сільського 

будинку культури   (І та ІІ 

черга)

Не визначено Проектна ідея На стадії розрахунку Височанська с/р Пошук партнера 3 млн грн Не визначено

4

Чернігівська область, 

Коропський район,

 смт Короп

Створення готельно-

ресторанного комплексу на 

базі комунального 

підприємства 

"Інформаційно-

туристичний центр 

"Космос" в смт Короп

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Коропська районна 

рада
Пошук партнера 0,85 млн грн 2020

5

Чернігівська область, 

Коропький район,

 смт Короп

Капітальний ремонт 

приміщення Коропської 

районної бібліотеки в смт 

Короп

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Коропська селищна 

рада
Пошук партнера 1,6 млн.грн. 2020

6
Чернігівська область, 

Коропський район, смт Короп

Збереження 

Монастирського дуба в селі 

Рихли

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Коропська селищна 

рада
Пошук партнера 0,9 млн грн 2020

7

Чернігівська область, 

Куликівський район,                    

смт Куликівка

Капітальний ремонт 

районного будинку 

культури з використанням 

енергозберігаючих 

технологій 

Не визначено Розроблено ПКД. Пошук партнера На стадії розрахунку
Куликівська 

райдержадміністрація
Пошук партнера 2,3 млн грн 2020

8

Чернігівська область, 

Ніжинський район, 

с. Талалаївка

Створення сільського 

центру розвитку фізичної 

культури та спорту 

Чернігівської області

Не визначено
Наявний ген-план, розроблено 

проектно-кошторисну документацію
На стадії розрахунку

Талалаївська сільська 

рада
Пошук партнера 52,7 млн грн 2020-2023

9

 Чернігівська область, 

Прилуцький район, 

с. Переволочна

Реконструкція колишньої 

садиби Милорадовичів в с. 

Переволочна під 

комплексний туристичний 

центр

Спільна діяльність Розроблено інвестиційний проект На стадії розрахунку
Переволоцька сільська 

рада
Пошук партнера 4,5 млн. грн. 2020

10

Чернігівська область, 

Прилуцький район, 

с. Манжосівка

Капітальний ремонт будівлі 

Дідовецького районного 

будинку 

Не визначено
Розроблено проектно – кошторисну 

документацію, є експертний звіт
На стадії розрахунку

Манжосівська сільська 

рада
Пошук партнера 3,4 млн грн 2020

Туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт



№

з/п

Місце реалізації проекту 

(область, район, 

селище/місто)

Назва об'єкту, щодо якого 

планується реалізувати 

проект на умовах 

державно-приватного 

партнерства

Форма ДПП 

(концесія, спільна 

діяльність, не 

визначено)

Стадія підготовки проекту ДПП 

(розроблено ТЕО, прийнято 

рішення, здійснюється аналіз 

ефективності, визначено 

приватного партнера тощо)

Показники економічної 

ефективності проекту 

(NPV, IRR, DPP) у разі 

наявності ТЕО

Державний партнер
Потенційний 

приватний партнер

Необхідний 

обсяг 

інвестицій

Строк 

реалізації

11
Чернігівська обл., 

Ріпкинський р-н, с. Вороб’їв

Реконструкція сільського 

клубу
Не визначено Здійснюється аналіз ефективності На стадії розрахунку

Великозліївська 

сільська рада

ТОВ «Чернігівська 

індустріальна 

молочна компанія»

1,5 млн.грн. 2020

12
Чернігівська область, 

Сосницький район, с.Бутівка

Реконструкція пустуючого 

приміщення дитячого садка 

під об"єкт зеленого туризму

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку Бутівська сільська рада Пошук партнера Не визначено Не визначено

13

Чернігівська  обл., 

Сосницький район, 

с.Бондарівка

Реконструкція пустуючого 

приміщення школи в 

с.Бондарівка Сосницького 

району під об"єкт зеленого 

туризму

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку Бутівська сільська рада Пошук партнера Не визначено Не визначено

14

Чернігівська область, 

Талалаївський  район, смт 

Талалаївка

Добудова Талалаївського 

стадіону
Спільна діяльність

Є в наявності асфальтове покриття, 

трибуни. Розпочато будівництво 

приміщення роздягальні, 2010 рік. 

Ступінь будівельної готовності - 5 

%.

На стадії розрахунку
Талалаївська селищна 

рада
Пошук партнера 4 млн. грн 2020

15

Чернігівська область, 

Талалаївський  район, 

с. Червоний Плугатар

Розвиток туризму на базі 

Червоноплугатарського 

парку

Концесія

Червоноплугатарський парк 

ландшафтного типу закладено у 60-х 

роках 19-го століття, являється 

пам'яткою природи. У центрі парку 

розташований старовинний будинок 

площею 250 кв.м., являється 

пам'яткою архітектури. Знаходиться 

в занедбаному вигляді.

На стадії розрахунку

Рябухівська сільська 

рада           ДП 

"Райагролісництво"

Пошук партнера 3 млн. грн 2020

16 Чернігівська обл., м. Ніжин

Будівництво фізкультурно-

оздоровчого комплексу з 

басейнами (типової будівлі 

басейну "H2O Classic") по 

вул. Незалежності,22

Не визначено Визначення приватного партнера відсутнє ТЕО Ніжинська міська рада - 0,087 млн.грн 15 років

17

Чернігівська область, 

Чернігівський район, 

с. Серединка

Реконструкція вільного 

приміщення будинку 

культури с. Серединка під 

об"єкт  туризму, відпочинку 

або спорту

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Серединська сільська 

рада
Пошук партнера Не визначено Не визначено

18

Чернігівська область, 

Чернігівський район, с. 

Жукотки

Реконструкція вільного 

приміщення  бані с. 

Жукотки під об"єкт  

туризму, відпочинку або 

спорту 

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Жукотківська сільська 

рада
Пошук партнера Не визначено Не визначено

19

Чернігівська область, 

Чернігівський район,

с. Ведильці

Реконструкція вільного 

приміщення бані с. 

Ведильці під об"єкт  

туризму, відпочинку або 

спорту  

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Ведильцівська сільська 

рада
Пошук партнера Не визначено Не визначено

20

Чернігівська область, 

Чернігівський район, 

с. Ведильці

Реконструкція вільного 

приміщення дитячого садка 

с. Ведильці під об"єкт  

туризму, відпочинку або 

спорту  

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Ведильцівська сільська 

рада
Пошук партнера Не визначено Не визначено



№

з/п

Місце реалізації проекту 

(область, район, 

селище/місто)

Назва об'єкту, щодо якого 

планується реалізувати 

проект на умовах 

державно-приватного 

партнерства

Форма ДПП 

(концесія, спільна 

діяльність, не 

визначено)

Стадія підготовки проекту ДПП 

(розроблено ТЕО, прийнято 

рішення, здійснюється аналіз 

ефективності, визначено 

приватного партнера тощо)

Показники економічної 

ефективності проекту 

(NPV, IRR, DPP) у разі 

наявності ТЕО

Державний партнер
Потенційний 

приватний партнер

Необхідний 

обсяг 

інвестицій

Строк 

реалізації

- - - - - - - - - -

1

Чернігівська область, 

Бахмацький район                          

територія Курінської         

сільської ради

Будівництво заводу із 

сортування твердих 

побутових відходів

Не визначено Інвестиційний намір На стадії розрахунку Бахмацька міська рада Пошук партнера 35 млн грн 3 роки

2

Чернігівська область, 

Бахмацький район, 

с. Пальчики

Налагодження виробництва 

паливних пеллетів
Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку КП "Турбота" Не визначено Не визначено Не визначено

3

Чернігівська обл., 

Варвинський район ( 4 

сільські ради : Гнідинцівська, 

Калиновицька, Макіївська,  

Озерянська)

Знешкодження токсичних 

відходів, очищення 

території району від 

заборонених та 

непридатних до 

використання хімічних 

засобів захисту рослин

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Варвинська районна 

державна адміністрація
Не визначено 0,6 млн грн 2020

4 Чернігівська обл., м.Городня

Втановлення лінії 

сортування відходів та 

зберігання вторсировини

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Городнянська міська 

рада
Пошук партнера Визначається 2020

5 Чернігівська обл., м. Ніжин
Модернізація системи 

поводження з ТПВ
Не визначено Визначення приватного партнера На стадії розрахунку Ніжинська міська рада Пошук партнера Визначається 2020

6
Чернігівська область              

м. Новгород-Сіверський

Полігон  твердих побутових 

відходів у м. Новгород-

Сіверський (поводження з 

ТБВ)

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку

Новгород-Сіверська 

міська рада 

Чернігівської області

Пошук  партнера 10 млн. грн 2020

7 Чернігівська обл. м.Прилуки

Комунальне підприємство 

"Послуга" Прилуцької 

міської ради Чернігівської 

області  Назва проекту: 

"Впровадження системи 

роздільного збирання 

побутових відходів м. 

Прилуки"

спільна діяльність, 

консесія
Проектна пропозиція На стадії розрахунку Прилуцька міська рада не визначено 5,9 млн грн. не визначено

8
Чернігівська область, 

смт Ріпки

Введення в дію цеху по 

виробництву паливних 

піллетів з відходів 

лісопереробки 

Не визначено Проектна пропозиція На стадії розрахунку
Ріпкинська селищна 

рада
Пошук партнера 5 млн грн 2017-2020

9
Чернігівська обл., 

м. Чернігів

Будівництво 

сміттєпереробного заводу
Не визначено Проектна пропозиція На стадії розрахунку

Чернігівська міська 

рада
Пошук партнера

В стадії 

розрахунку
Не визначено

Забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем

Оброблення відходів
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Місце реалізації проекту 
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Потенційний 

приватний партнер

Необхідний 

обсяг 

інвестицій

Строк 

реалізації

10
Чернігівська область, 

м.Сновськ

Реконструкція полігону 

твердих побутових відходів 
Спільна діяльность

Розроблено проект. Отримано 

позитивний експертний звіт  від 

13.10.2010   № 25-00143-10. На 

виконання робіт у 2010 році було 

виділено та освоєно 1015,1 тис грн. 

Протягом 2011-2015 років  кошти  

на фінансування робіт  не 

виділялись

На стадії розрахунку Сновська міська рада Пошук партнера 4,2 млн грн 2020

11
Чернігівська область, 

смт.Талалаївка

Будівництво полігону 

твердих побутових відходів 

в смт. Талалаївка 

Чернігівської області

Не визначено Проектна пропозиція На стадії розрахунку
Талалаївська селищна 

рада
Пошук партнера 6,9 млн грн 2020

1
Чернігівська область, 

смт.Варва

Завершення будівництва 30 

квартирного житлового 

будинку,   смт. Варва, вул. 

Шевченка,83

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Варвинська районна  

рада
Пошук партнера 20 млн грн 2020

2

Чернігівська область, 

Прилуцький район, 

с. Дмитрівка

Незадіяне приміщення 

колишнього дитячого садка 

с. Дмитрівка

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку Малодівицька ОТГ Пошук партнера - 2020

3

Чернігівська область, 

Прилуцький район,

 с. Погреби

Незадіяна частина 

приміщення дитячого 

садочка

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Погребівська сільська 

рада
Пошук партнера - 2020

4

Чернігівська область, 

Прилуцький район, 

с.Білорічиця

Незадіяні приміщення 

колишньої лікарні с. 

Білорічиця

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку

Центр первинної 

медико - санітарної 

допомоги Прилуцького 

району 

Пошук партнера - 2020

5

Чернігівська область, 

Прилуцький район,

 с. Білошапки

Незадіяні приміщення  

колишньої школи с. 

Білошапки

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Відділ освіти 

Прилуцької РДА
Пошук партнера - 2020

6

Чернігівська область, 

Прилуцький район,

 с. Мазки

Незадіяне приміщення  

колишньої школи с. Мазки
Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку

Відділ освіти 

Прилуцької РДА
Пошук партнера - 2020

7

Чернігівська область, 

Прилуцький район, 

с. Нетяжино

Незадіяне приміщення  

колишньої школи с. 

Нетяжино

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Нетяжинська сільська 

рада
Пошук партнера - 2020

8
Чернігівська область, 

м. Чернігів

Комплексна забудова 3-го 

мікрорайону житлового 

району «Масани»

Спільна діяльність

Частково розроблена проектна 

документація для будівництва 

окремих об’єктів; ведеться 

будівництво двох об’єктів 

(багатоквартирного житлового 

будинку та автоцентру)

На стадії розрахунку

Комунальне 

підприємство 

«Чернігівбудінвест» 

Чернігівської міської 

ради

Пошук партнера 100 млн.грн. Не визначено

Управління нерухомістю

Виробництво, розподілення та постачання електричної енергії
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реалізації

1
Чернігівська область,

м. Новгород-Сіверський

Капітальний ремонт лазні у 

м. Новгород-Сіверський
Не визначено

Проектно-кошторисна документація 

в наявності
На стадії розрахунку

Новгород-Сіверська 

міська рада 

Чернігівської області 

(КП "Міська 

багатофункціональна 

комунальна служба")

Пошук  партнера 2,7 млн. грн 2020

2

Чернігівська область, 

Прилуцький район,

  с. Погреби

Незадіяна частина 

приміщення дитячого 

садочка

Не визначена Пошук партнера На стадії розрахунку
Погребівська сільська 

рада
Пошук партнера

Буде визначено 

в залежності від 

кінцевого 

призначення 

об’єкта ДПП

2020

3

Чернігівська область,  

Прилуцький район,         

с. Білорічиця  

Незадіяні приміщення 

колишньої Білорічицької 

лікарні

Не визначена Пошук партнера На стадії розрахунку

Центр первинної 

медико – санітарної 

допомоги Прилуцького 

району

Пошук партнера

Буде визначено 

в залежності від 

кінцевого 

призначення 

об’єкта ДПП

2020

4

 Чернігівська область, 

Прилуцький район,

 с. Білошапки

Незадіяне приміщення 

колишньої Білошапківської 

школи

Не визначена Пошук партнера На стадії розрахунку
Відділ освіти 

Прилуцької РДА
Пошук партнера

Буде визначено 

в залежності від 

кінцевого 

призначення 

об’єкта ДПП

2020

5

 Чернігівська область,  

Прилуцький район,                            

с. Мазки

Незадіяне приміщення 

колишньої Мазківської 

школи

Не визначена Пошук партнера На стадії розрахунку
Відділ освіти 

Прилуцької РДА
Пошук партнера

Буде визначено 

в залежності від 

кінцевого 

призначення 

об’єкта ДПП

2020

6

Чернігівська область, 

Прилуцький район, 

 с. Нетяжино 

Незадіяне приміщення 

колишньої Нетяжинської 

школи

Не визначена Пошук партнера На стадії розрахунку
Нетяжинська сільська 

рада
Пошук партнера

Буде визначено 

в залежності від 

кінцевого 

призначення 

об’єкта ДПП

2020

7

Чернігівська область, 

Срібнянський район, 

смт. Срібне

Земельна ділянка в районі 

вул. Леніна в смт. Срібне 

(5,6 га) Промислове 

виробництво

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку
Срібнянська селищна 

рада

Пошук партнера для 

розроблення ПКД та 

ТЕО

Не визначено До 2020

8

Чернігівська область, 

Срібнянський район, 

смт. Срібне

Земельна ділянка на 

відстані 0,5 км від 

перехрестя автодоріг Київ-

Суми та Срібне-Обухів 

(14га) 

Сільськогосподарське 

виробництво

Не визначено Пошук партнера На стадії розрахунку Срібнянська РДА

Пошук партнера для 

розроблення ПКД та 

ТЕО

Не визначено До 2020

9
Чернігівська область, 

Борзнянський р-н, с. Ядути

Капітальний ремонт 

приміщення Ядутинської 

ЗОШ I-III ступенів із 

заміною вікон та дверей на 

основі енерго-зберігаючих 

технологій

Не визначено Пошук партнера - Ядутинська с/р Пошук партнера 0,2 млн грн -

10

Чернігівська область, 

Борзнянський р-н,                              

с. Хороше озеро

Капітальний ремонт 

приміщення 

Хорошеозерської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів

Не визначено Пошук партнера - Хорошеозерська с/р Пошук партнера 1,0 млн грн -

Інші



№

з/п
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11

Чернігівська область, 

Борзнянський р-н,                                                

с. Хороше озеро

Капітальний ремонт 

приміщення під 

улаштування сан.вузлів в 

Хорошеозерської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів

Не визначено Пошук партнера - Хорошеозерська с/р Пошук партнера 0,2 млн грн -

12
Чернігівська область, 

Борзнянський р-н, с. Ядути

Капітальний ремонт 

приміщення під 

улаштування санітарних 

вузлів в будівлі 

Ядутинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів

Не визначено Пошук партнера - Ядутинська с/р Пошук партнера 0,2 млн грн -


