
 

Додаток 4 

до Програми економічного і соціального  

розвитку області на 2018 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ ПРОЕКТИ, ЯКІ ДОЦІЛЬНО ФІНАНСУВАТИ 

 ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ, ТА 

ВІДПОВІДНО ДО ЯКИХ БУЛО ПОДАНО ЗАЯВКИ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Найменування інвестиційних 

програм і проектів 

регіонального розвитку та їх 

місцезнаходження, вид робіт для 

проектів будівництва 

Період 

реалізації 

(рік початку 

і закінчення 

будівництва) 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна 

вартість, тис. грн 

Обсяг спів-

фінансування з 

обласного 

бюджету  

у 2018 році,  

тис. грн 

усього залишок 

на 

01.01.2018 

Проекти, які можуть реалізуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку 

Реконструкція будівлі 

терапевтичного корпусу  КЛПЗ 

«Чернігівська обласна лікарня»,  

м. Чернігів, вул. Волковича, 25 

(комплексна термомодернізація 

будівлі терапевтичного корпусу з 

заміною покрівлі, вікон та дверей) 

2018 об’єкт 4367,011 4367,011 436,701 

Капітальний ремонт гуртожитку 

Чернігівського базового 

медичного коледжу, м. Чернігів, 

вул. П’ятницька, 42 

2018-2019 об’єкт 11210,000 11210,000 560,500 

Капітальний ремонт частини 

приміщень Комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція 

переливання крові», м. Чернігів,                

вул. Пирогова, 13  

2018 об’єкт 400,000 400,000 40,000 

Капітальний ремонт системи 

протипожежного захисту КЛПЗ 

«Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка»,  

м. Чернігів, вул. Магістратська, 19                                             

2018 об’єкт 250,000 250,000 25,000 

Капітальний ремонт по заміні 

віконних блоків лікувального 

корпусу КЛПЗ «Чернігівський 

обласний кардіологічний 

диспансер», м. Чернігів,  

вул. В. Чорновола, 24 

2018 об’єкт 230,000 230,000 23,000 

Капітальний ремонт даху будівлі 

Городнянського психоневроло-

гічного інтернату,  

Чернігівська обл., м. Городня,  

вул. Шевченка, 108 а 

2018 об’єкт 4270,346 4270,346 427,035 

Заходи з теплореновації котелень – 

реконструкція із заміною газових 

котлів обласного центру 

соціальної реабілітації дітей-

інвалідів, м. Чернігів, 

вул. Доценка, 34 

2018 об’єкт 1490,000 1490,000 149,000 

Капітальний ремонт приміщення 

їдальні Городнянського 

психоневрологічного інтернату, 

Чернігівська обл., м. Городня,  

вул. Шевченка, 108 А 

2018 об’єкт 1250,000 1250,000 125,000 

Капітальний ремонт приміщення 

пральні Ніжинського дитячого 

будинку- інтернату,  

Чернігівська обл., м. Ніжин,  

вул. Березанська, 44-А 

2018 об’єкт 763,955 763,955 76,396 
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Найменування інвестиційних 

програм і проектів 

регіонального розвитку та їх 

місцезнаходження, вид робіт для 

проектів будівництва 

Період 

реалізації 

(рік початку 

і закінчення 

будівництва) 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна 

вартість, тис. грн 

Обсяг спів-

фінансування з 

обласного 

бюджету  

у 2018 році,  

тис. грн 

усього залишок 

на 

01.01.2018 

Реконструкція будівлі 

Чернігівського обласного 

академічного українського 

музично-драматичного театру  

ім. Т. Г. Шевченка із застосуван-

ням заходів теплореновації,  

м. Чернігів, пр. Миру, 23 

2018 об’єкт 3673,974 3673,975 367,397 

Медичний лінійний прискорювач  

для оснащення радіотерапев-

тичного відділення КЛПЗ 

"Чернігівський обласний 

онкологічний диспансер”, 

м. Чернігів, пр. Миру, 211  

2018 об’єкт 40000,000 40000,000 4000,000 

Реконструкція будівлі променевої 

терапії (радіологія)  КЛПЗ 

"Чернігівський обласний 

онкологічний диспансер", 

м. Чернігів, пр. Миру, 211 

2018-2019 об’єкт 22000,000 22000,000 1100,000 

Реконструкція боксованих палат 

гематологічного відділення з 

придбанням медичного 

обладнання та апаратури під центр 

пересадки кісткового мозку  

КЛПЗ "Чернігівський обласний 

онкологічний диспансер",  

м. Чернігів, пр. Миру, 211 

2018-2019 об’єкт 15000,000 15000,000 750,000 

Капітальний ремонт харчоблоку  

КЛПЗ "Чернігівська обласна 

дитяча лікарня", м. Чернігів,  

вул. Пирогова, 16 

2018-2019 об’єкт 8158,864 8158,864 407,943 

Забезпечення засобами 

радіозв'язку бригад екстреної 

(швидкої) медичної допомоги ЛПЗ 

"Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф" Чернігівської обласної 

ради 

2018 об’єкт 6735,500 6735,500 673,550 

Капітальний ремонт головного 

корпусу №1 (заміна вікон та 

дверей) КЛПЗ "Чернігівський 

обласний протитуберкульозний 

диспансер", Чернігівський район, 

с. Новий Білоус, масив Зелений, 1 

2018 об’єкт 6492,448 6492,448 649,245 

Реконструкція покрівлі будівлі 

головного шестиповерхового 

корпусу КЛПЗ "Чернігівський 

обласний онкологічний диспансер" 

м. Чернігів, пр. Миру, 211 

2018-2019 об’єкт 6484,956 6484,956 324,248 

Реконструкція підземного 

переходу терапевтичного корпусу 

КЛПЗ «Чернігівська обласна 

лікарня», м. Чернігів,  

вул. Волковича, 25 

2018 об’єкт 6448,261 6448,261 644,826 
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Найменування інвестиційних 

програм і проектів 

регіонального розвитку та їх 

місцезнаходження, вид робіт для 

проектів будівництва 

Період 

реалізації 

(рік початку 

і закінчення 

будівництва) 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна 

вартість, тис. грн 

Обсяг спів-

фінансування з 

обласного 

бюджету  

у 2018 році,  

тис. грн 

усього залишок 

на 

01.01.2018 

Реконструкція лікувального 

корпусу КЛПЗ "Чернігівський 

обласний кардіологічний 

диспансер", м. Чернігів,  

вул. В. Чорновола, 24 (комплексна 

термомодернізація будівлі 

лікувального корпусу з заміною 

вікон та утепленням фасаду) 

2018 об’єкт 5280,120 5280,120 528,012 

Капітальний ремонт  покрівель 

будівель комплексу №2 – відділень 

КЛПЗ "Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня" № 1-2, 

16, приймального відділення та 

переходів між ними, Чернігівський 

район, Халявинська сільська рада, 

4-ий км Гомельського шосе, буд. 6 

2018 об’єкт 4153,510 4153,510 415,351 

Реконструкція одноповерхової 

будівлі господарчого корпусу 

КЛПЗ "Чернігівський обласний 

онкологічний диспансер", 

м. Чернігів, пр. Миру, 211, під 

центр забезпечення психологічної 

допомоги онкохворим 

2018 об’єкт 2704,860 2704,860 270,486 

Реконструкція будівлі головного 

корпусу (старого) КЛПЗ 

“Чернігівський обласний 

онкологічний диспансер" 

м. Чернігів, пр. Миру, 211 

2018 об’єкт 2500,000 2500,000 250,000 

Капітальний ремонт покрівлі 

головного корпусу  КЛПЗ 

"Чернігівська обласна дитяча 

лікарня", м. Чернігів,  

вул. Пирогова, 16 

2018 об’єкт 2173,718 2173,718 217,372 

Розширення мережі для 

своєчасного надання екстреної 

медичної допомоги населенню 

Чернігівської області 

(Козелецький район) 

2018 об’єкт 2050,500 2050,500 205,050 

Реконструкція приміщень групи 

«Теремок» під відділення 

паліативної допомоги дітям  

КЗ МСЗ "Прилуцький обласний 

будинок дитини "Надія" 

2018 об’єкт 1584,183 1584,183 158,418 

Реконструкція покрівлі нового 

корпусу КЛПЗ "Чернігівський 

обласний кардіологічний 

диспансер", м. Чернігів,  

вул. В. Чорновола, 24 

2018 об’єкт 1496,234 1496,234 149,623 

Створення телеметричного 

кардіологічного комплексу на базі 

ЛПЗ "Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини 

катастроф" Чернігівської обласної 

ради 

2018 об’єкт 1030,500 1030,500 103,050 
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Найменування інвестиційних 

програм і проектів 

регіонального розвитку та їх 

місцезнаходження, вид робіт для 

проектів будівництва 

Період 

реалізації 

(рік початку 

і закінчення 

будівництва) 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна 

вартість, тис. грн 

Обсяг спів-

фінансування з 

обласного 

бюджету  

у 2018 році,  

тис. грн 

усього залишок 

на 

01.01.2018 

Капітальний ремонт частини 

приміщень інфекційного 

відділення КЛПЗ "Чернігівська 

обласна дитяча лікарня",  

м. Чернігів, вул. Пирогова, 16 

2018 об’єкт 964,601 964,601 96,460 

Реконструкція частини приміщень 

першого поверху будівлі 

"Ніжинський медичний коледж" 

під туалет та його підключення до 

каналізаційних мереж, 

Чернігівська обл., м. Ніжин,  

вул. Небесної Сотні, 18 

2018 об’єкт 750,000 750,000 75,000 

Реконструкція будівлі блоку 

забезпечення КЛПЗ 

«Чернігівський обласний 

онкологічний диспансер», 

м. Чернігів, пр. Миру, 211 

(підсилення зовнішніх стін 

металевим поясом) 

2018 об’єкт 438,163 438,163 43,816 

Будівництво житлового корпусу 

Орлівського психоневрологічного 

інтернату, Чернігівська обл., 

Корюківський район, с. Дачне 

2018-2020 об’єкт 22225,974 22225,974 740,866 

Будівництво пральні та душових  

Любецького психоневрологічного 

інтернату, Чернігівська обл., 

Ріпкинський район, с. Пересаж  

2018 об’єкт 8598,012 8598,012 859,801 

Реконструкція житлового корпусу 

№ 2 (перша черга будівництва), і 

харчоблоку-їдальні (друга черга 

будівництва) Червоненського 

психоневрологічного інтернату 

Чернігівська обл., Коропський 

район, с. Билка,  

вул. Загребелля, 74  

2018-2019 об’єкт 8000,000 8000,000 400,000 

Капітальний ремонт будівлі з 

харчоблоком Козелецького геріат-

ричного пансіонату, Чернігів- 

ська обл. Козелецький район, 

с.Часнівці, вул. Братів Гжицьких, 1 

2018 об’єкт 7122,216 7122,216 712,222 

Реконструкція приміщень пральні 

з заміною вікон, дверей, вентиляції 

та повною заміною обладнання 

Чернігівського геріатричного 

пансіонату, м. Чернігів,  

вул. Л. Пашина, 12 

2018 об’єкт 4015,000 4015,000 401,500 

Капітальний ремонт пральні 

Козелецького геріатричного 

пансіонату, Чернігівська обл. 

Козелецький район, с.Часнівці, 

вул. Братів Гжицьких, 1 

2018 об’єкт 3906,529 3906,529 390,653 
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Найменування інвестиційних 

програм і проектів 

регіонального розвитку та їх 

місцезнаходження, вид робіт для 

проектів будівництва 

Період 

реалізації 

(рік початку 

і закінчення 

будівництва) 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна 

вартість, тис. грн 

Обсяг спів-

фінансування з 

обласного 

бюджету  

у 2018 році,  

тис. грн 

усього залишок 

на 

01.01.2018 

Капітальний ремонт тепломережі і 

гарячого водопостачання 

Любецького психоневрологічного 

інтернату, Чернігівська обл., 

Ріпкинський район, с. Пересаж  

2018 об’єкт 2782,754 2782,754 278,275 

Любецький психоневрологічний 

інтернат, Чернігівська обл., 

Ріпкинський район, с. Пересаж, 

вул. Квітнева, 1 – капітальний 

ремонт житлового корпусу № 1 

2018 об’єкт 2500,000 2500,000 250,000 

Реконструкція приміщень кухні з 

заміною вікон, дверей, вентиляції 

та повною заміною обладнання 

Чернігівського геріатричного 

пансіонату, м. Чернігів,  

вул. Л. Пашина, 12 

2018 об’єкт 1980,000 1980,000 198,000 

Реконструкція - заміна вікон та 

дверей в Замглайському дитячому 

будинку-інтернаті, Чернігівська 

обл., Ріпкинський район,  

смт Замглай, вул. Центральна, 19 

(Леніна, 19)  

2018 об’єкт 1975,094 1975,094 197,509 

Проведення заходів з 

теплореновації будівель обласного 

центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів, м. Чернігів,  

вул. Доценка, 34 

2018 об’єкт 1800,000 1800,000 180,000 

Реконструкція (технічне 

переоснащення) приміщень їдальні 

основного корпусу Понорницького 

психоневрологічного інтернату,  

Чернігівська обл., смт Понорниця, 

вул. Довженка, 1 

2018 об’єкт 1653,000 1653,000 165,300 

Реконструкція (технічне 

переоснащення) частини банно-

прального комплексу Понорниць-

кого психоневрологічного 

інтернату, Чернігівська обл.,  

смт Понорниця, вул. Довженка, 1 

2018 об’єкт 1650,000 1650,000 165,000 

Капітальній ремонт будівлі 

першого корпусу Чернігівського 

геріатричного пансіонату, 

м. Чернігів, вул. Л. Пашина, 12 

2018 об’єкт 1494,130 1494,130 149,413 

Капітальний ремонт зимових 

ігрових кімнат Понорницького 

психоневрологічного інтернату, 

Чернігівська обл., смт Понорниця, 

вул. Довженка, 1 

2018 об’єкт 860,000 860,000 86,000 

Капітальний ремонт даху будівлі 

їдальні Любецького психоневроло-

гічного інтернату,  

Чернігівська обл., Ріпкинський 

район, с. Пересаж, вул. Квітнева, 1 

 

 

2018 

 

 

об’єкт 
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Найменування інвестиційних 

програм і проектів 

регіонального розвитку та їх 

місцезнаходження, вид робіт для 

проектів будівництва 

Період 

реалізації 

(рік початку 

і закінчення 

будівництва) 

Проектна 

потужність, 

відповідних 

одиниць 

Кошторисна 

вартість, тис. грн 

Обсяг спів-

фінансування з 

обласного 

бюджету  

у 2018 році,  

тис. грн 

усього залишок 

на 

01.01.2018 

Проекти, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від  

Європейського Союзу 

Формування дієвої системи 

підтримки інноваційного розвитку 

та підприємницьких ініціатив 

2018-2020 об’єкт 4393,962 4393,962 70,272 

Інформаційна безпека прикордонних 

районів Чернігівської області 
2018-2020 об’єкт 13548,100 13548,100 355,700 

Забезпечення онкологічних хворих 

сучасною радіотерапією з 

використанням комплексу лінійного 

прискорювача та комп’ютерного 

томографа 

2018 об’єкт 20206,424 20206,424 4041,284 

Поліпшення ендоскопічної 

діагностики злоякісних 

новоутворень трахеї, бронхів та 

органів шлунково-кишкового тракту 

2018 об’єкт 12313,226 12313,226 2462,646 

Забезпечення функціонування 

регіональної інформаційної 

медичної системи 

2018-2019 об’єкт 12000,060 12000,060 438,304 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту    

економічного розвитку 

облдержадміністрації                   Ю.А. Свириденко 

 


