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2019 рік 2020 рік 2021 рік

Будівництво пральні та душових Любецького 

психоневрологічного інтернату, с. Пересаж, вул. Квітнева, 

1, Ріпкинського району, Чернігівської області

2020 1107,99

Реконструкція приміщень кухні з заміною вікон, дверей, 

вентиляції та повною заміною обладнання Чернігівського 

геріатричного пансіонату, розташованого за адресою: м. 

Чернігів, вул. Л.Пашина, 12, коригування з врахуванням 

комплексних енергозберігаючих заходів

2019 510,26

Реконструкція приміщень пральні з заміною вікон, дверей, 

вентиляції та повною заміною обладнання Чернігівського 

геріатричного пансіонату, розташованого за адресою: м. 

Чернігів, вул. Л. Пашина, 12 коригування з врахуванням 

комплексних енергозберігаючих заходів

2020 637,76

Реконструкція житлового корпусу №2 (перша черга 

будівництва), харчоблоку-їдальні (друга черга 

будівництва) Червоненського психоневрологічного 

інтернату в  с. Билка по вул. Загребелля,74 Коропського р-

ну Чернігівської області

2021 1221,05

Проведення заходів з теплореновації будівель 

(реконструкція) комунальної установи «Обласний центр 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю 

«Відродження» Чернігівської обласної ради по вул. 

Доценка, 34, м. Чернігів

2020-2021 700,00 700,00

Реконструкція будівлі Ніжинського дитячого будинку- 

інтернату (термомодернізація - І черга, реконструкція 

актового залу – ІІ черга) в м.Ніжин, вул. Березанська, 44А, 

Чернігівської області з врахуванням комплексних 

енергозберігаючих заходів

2020-2021 328,00 328,00

Створення хабу соціального партнерства, підприємництва  

та інституційного розвитку у Чернігівській області
2019-2020 1500,00 1500,00

Реконструкція двоповерхової прибудови їдальні та 

магазину під відділення екстреної медичної допомоги, що 

розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-А 

з застосуванням енергозберігаючих технологій по 

комплексній термомодернізації будівлі

2020 565,02

Створення навчально-тренувального центру стимуляційної 

медицини у м. Чернігові на базі ЛПЗ «Чернігівський 

обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф»

2020 623,82

Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КЛПЗ 

«Чернігівська обласна лікарня» в  м. Чернігів, вул. 

Волковича,25 (відділення отоларингологічне)

2019 1003,30

Перелік інвестиційних проектів, які доцільно фінансувати із залученням коштів обласного бюджету у 

2019-2021 роках

Назва інвестиційного проекту
Строк 

виконання

Обсяг коштів бюджету
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Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КЛПЗ 

«Чернігівська обласна лікарня» в  м. Чернігів, вул. 

Волковича,25 (відділення інтервенційне)

2020 700,63

Реконструкція будівлі променевої терапії (радіологія)  

КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер» 

м. Чернігів, проспект Миру,211 (коригування – 2)

2019 1798,27

Реконструкція частини приміщень будівлі променевої 

терапії (радіологія) КЛПЗ «Чернігівський обласний 

онкологічний диспансер» м. Чернігів, проспект Миру,211 з 

застосуванням енергозберігаючих технологій та 

комплексній термомодернізації і встановленням 

генеруючого джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ)

2020-2021 3490,00 3490,00

Реконструкція частини приміщень КЛПЗ «Чернігівський 

обласний онкологічний диспансер», м. Чернігів, проспект 

Миру, 211 під центр пересадки кісткового мозку

2019 1538,50

Реконструкція одноповерхової будівлі господарчого 

корпусу КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний 

диспансер» м. Чернігів, проспект Миру, 211 під центр 

забезпечення психологічної допомоги онкохворим 

(психологічної допомоги та фізичної реабілітації)

2021 622,21

Реконструкція очисних споруд комунального лікувально-

профілактичного закладу «Чернігівській обласний 

протитуберкульозний диспансер». Коригування. 

15501,Чернігівська обл.,Чернігівській р-н, с.Новий Білоус, 

масив «Зелений» №1

2019-2020 385,50 385,50

Реставрація фасаду та заміна вікон будівлі пам'ятки 

архітектури місцевого значення Обласного комунального 

концертно-видовищного підприємства «Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних 

програм»

2020 1066,10

Реконструкція будівлі гуртожитку з надбудовою другого 

поверху, що розташована за адресою: м.Чернігів, 

вул.Шевченка, 54

2021 520,00

Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної 

спроможності області шляхом забезпечення 

функціонування інноваційної лабораторії-майстерні 

«InSpace»

2021 641,50

Реконструкція адміністративної будівлі за адресою м. 

Чернігів, вул. Преображенська, 12 під Центр підтримки 

підприємництва, інновацій та стартапів Чернігівської 

області

2019 575,00

Реконструкція стадіону Спеціалізованої дитячо-юнацької 

школи олімпійського резерву з футболу «Юність» по 

проспекту перемоги, 110 в м.Чернігові

2019 2237,32
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Реконструкція будівлі Чернігівського обласного 

академічного українського музично-драматичного театру 

ім. Т.Г.Шевченка із застосуванням заходів теплореновації, 

за адресою  м.Чернігів, проспект Миру, 23

2019 800,00

Реконструкція димової труби автономної котельної

установки банно-прального комбінату без зміни

зовнішніх геометричних параметрів в Орлівському

психоневрологічному інтернаті в с.Дачне Корюківського

району Чернігівської області з виготовленням проектно-

кошторисної документації

2019 500,00

Реконструкція комерційного вузла обліку газу із 

облаштуванням дистанційної передачі даних в КВНЗ 

«Ніжинський коледж культури і мистецтв ім. М. 

Заньковецької» за адресою вул. Степана Яворівського,9 в 

м. Ніжині

2019 70,00

Разом 10 918,15 11 104,82 7 522,76

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації В. ДУДКО


