
тис. грн

2021 рік 2022 рік 2023 рік

Пам’ятка архітектури місцевого значення - будівля 

Обласного комунального концертно-видовищного 

підприємства “Чернігівський обласний філармонійний 

центр фестивалів та концертних програм” - реставрація з 

виділенням черговості

2021 406,68

Реставрація пам'ятки архітектури Обласного комунального 

концертно-видовищного підприємства "Чернігівський 

обласний філармонійний центр фестивалів та концертних 

програм" з елементами відновлення, модернізації та 

інженерного забезпечення сценічного комплексу та 

глядацької зали

2021 2783,39

Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення 

будівлі «Кінотеатр ім. Щорса» з пристосуванням під Хаб 

соціального партнерства та інституційного розвитку 

комунальної установи «Чернігівський обласний 

молодіжний центр» Чернігівської обласної ради.

2021-2023 2485,40 1507,31 1507,30

«Капітальний ремонт приміщень Ніжинського дитячого 

будинку-інтернату в м. Ніжин, вул. Березанська 44А, 

Чернігівської області, 16600»

2021-2023 1359,00 277,85 277,85

Реконструкція застарілої тепломережі з будівництвом 

котельні Чернігівського обласного центру  реабілітації 

учасників бойових дій, за адресою: м. Чернігів, провулок 

Вокзальний, 1

2021 650,00

Реконструкція приміщень кухні з заміною вікон, дверей, 

вентиляції та повною заміною обладнання Чернігівського 

геріатричного пансіонату, розташованого за адресою: м. 

Чернігів, вул. Леоніда Пашина, 12

2021 510,26

Покращення матеріально-технічної бази Любецького 

психоневрологічного інтернату для надання якісних 

послуг стаціонарного догляду, за адресою с. Пересаж, вул. 

Квітнева, 1, Ріпкинського району, Чернігівської області

2021-2023 502,41 1266,97 1266,97

Капітальний ремонт дахів комплексу Городнянського 

психоневрологічного інтернату, що знаходиться за 

адресою: Чернігівська область,  м. Городня, вул. 

Шевченка, 108-А

2021 645,51

«Реконструкція житлового корпусу №2 (перша черга 

будівництва), харчоблоку-їдальні (друга черга 

будівництва) Червоненського психоневрологічного 

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

району Чернігівської області»

2021-2022 742,10 371,13

Реконструкція палатного корпусу №1 КНП «Чернігівська 

обласна лікарня» ЧОР в м. Чернігів, вул. Волковича,25 із 

застосуванням енергозберігаючих та інноваційних 

технологій по комплексній термомодернізації будівлі

2021 8400,00

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

2021-2023 роках
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Реконструкція очисних споруд КНП «Чернігівській 

обласний медичний центр соціально значущих та 

небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради» 

(перерахунок залишку робіт в поточні ціни)

2021 1611,07

Реконструкція внутрішніх інженерних мереж та 

комунікацій Комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівський медичний центр сучасної онкології» 

Чернігівської обласної ради м. Чернігів, проспект Миру,  

211 Д

2021 1908,33

Капітальний ремонт підземного переходу Комунального 

некомерційного підприємства «Чернігівський медичний 

центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради м. 

Чернігів, проспект Миру, 211 Д

2021 2113,72

Придбання пересувного мамографічного комплексу для 

Комунального некомерційного підприємства 

"Чернігівський медичний центр сучасної онкології" 

Чернігівської обласної ради м. Чернігів, проспект Миру, 

211 Д

2021 720,00

Реконструкція частини приміщень 6-го поверху головного 

корпусу Комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівський медичний центр сучасної онкології» 

Чернігівської обласної ради під центр пересадки 

кісткового мозку  м. Чернігів, проспект Миру,  211 Д

2021 3428,75

Реконструкція із застосуванням енергозберігаючих 

технологій по комплексній термомодернізації головного 

корпусу КНП «Чернігівський обласний центр крові» по 

вул. Пирогова, 13 у м. Чернігові

2021 1159,18

Реконструкція частини приміщень будівлі променевої 

терапії (радіологія) Комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівський медичний центр сучасної 

онкології» Чернігівської обласної ради  з встановленням 

генеруючого джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ)» 

м. Чернігів проспект Миру, 211 Д

2021 5035,56

Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху головного 

корпусу блоків 1, 2, 3 гінекологічного відділення і 

відділення малоінвазивної та ендоскопічної онкохірургії 

Комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівський медичний центр сучасної онкології» 

Чернігівської обласної ради м. Чернігів, проспект 

Миру,211 Д

2021 1539,77

Реставрація покрівлі будівлі пам`ятки архітектури 

місцевого значення  комунального закладу «Чернігівська 

обласна універсальна наукова бібліотека імені В.Г. 

Короленка» за адресою: 14000 м. Чернігів, проспект Миру, 

41, м. Чернігів»

2021 564,59
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Забезпечення санітарними автомобілями (типу В) 

укомплектованими медичним обладнанням  Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської 

обласної ради

2021 2300,00

Реконструкція із застосуванням енергозберігаючих 

технологій по комплексній термомодернізації корпусів 

«А» і «Б» КНП «Прилуцький обласний будинок дитини 

«Надія» Чернігівської обласної ради

2021 1400,09

Капітальний ремонт з застосуванням  енергозберігаючих 

технологій по комплексній термомодернізації гуртожитку 

Чернігівського базового медичного коледжу за адресою: 

14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42 з виділенням 

черговості: 1-ша черга - дах з утепленням мінватою та 

частковою заміною стропил, облаштування, зовнішньої 

огорожі по периметру даху; 2-га черга: утеплення 

зовнішніх стін, фундаментів, заміна дерев’яних вікон та 

зовнішніх дверей, монтаж ливневої системи; 3-тя черга - 

заміна інженерних мереж комунікацій (тепло-, водо-, 

електропостачання та каналізації); 4-та черга - заміна 

внутрішніх  дверей, внутрішні будівельні роботи 

(штукатурка стін, облаштування перегородок, підлог та 

стель, внутрішні оздоблювальні роботи)

2021-2022 969,59 382,14

Капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих 

технологій по комплексній термомодернізації 

одноповерхової будівлі харчоблоку, пральні, дезкамери, 

диспетчерської КНП «Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня»  Чернігівської обласної ради 

за адресою: 15524, Чернігівський район, Халявинська 

сільська рада,  4-й км Гомельського шосе, буд.6

2021 802,00

Капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих 

технологій по комплексній термомодернізації   

двоповерхової будівлі лікувально-профілактичного 

корпусу відділень  №№18,19   КНП «Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради  

за адресою: 15524, Чернігівський район, Халявинська 

сільська рада, 4-й км Гомельського шосе, буд.6

2021 900,00

Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КЛПЗ 

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

Волковича, 25 (відділення отоларингологічне)

2021 1017,91
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Реконструкція лікувального корпусу №2 КНП 

«Чернігівський обласний медичний центр соціально 

значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської обласної 

ради, за адресою: Чернігівська обл., Чернігівській район, 

с.Новий Білоус, масив «Зелений» №1 з застосуванням 

енергозберігаючих та інноваційних технологій по 

комплексній термомодернізації будівлі

2021-2022 3875,16 2247,63

Капітальний ремонт будівлі школи мистецтв при КВНЗ 

«Чернігівський музичний  коледж  ім. Л.М.Ревуцького» по 

вулиці Молодчого, 2 у м.Чернігові

2021 707,45

Створення мережі інтерактивних туристично-

інформаційних центрів та пунктів
2021 304,39

«Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих 

технологій по комплексній термодернізації будівлі 

Чернігівського обласного академічного українського 

музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка за 

адресою - 14000 м.Чернігів, проспект Миру, 23.» 

2021-2023 1892,25 687,78 687,78

Разом видатків   50734,56 6740,81 3739,90

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Валерій ДУДКО


