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№ з/п Назва проекту Фінансування, тис.грн.  

Всього

у тому числі:
кошти державного бюджету кошти місцевих бюджетів

обласний бюджет

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
9.1. Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких пропонується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

1 3686,228 2587,558 2543,497 1785,415 1142,731 802,143

2 12964,136 7845,835 10241,668 6198,210 2722,468 1647,625

3 2572,940 0,000 1518,035 0,000 1054,905 0,000

4 7314,708 5230,890 5047,149 3609,314 2267,559 1621,576

Всього 26538,012 15664,283 19350,349 11592,939 7187,663 4071,344

9.2. Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (ІІ транш)

1 12317,335 0,000 12317,335 0,000

Інформація про стан виконання проектів регіонального розвитку
Програми економічного і соціального розвитку Донецької області  на 2018 рік

та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки 
за  2018 рік

Номер та назва 
технічного 

завдання Плану 
заходів з 

реалізації у 2018-
2020 роках 
Стратегії 
розвитку 

Донецької 
області на період 

до 2020 року

Дата оголошення 
закупівлі, 

юридична особа - 
замовник закупівлі 
(найменування, код 

ЄДРПОУ)

Стадія 
реалізації 
проекту / 

отриманий 
результат

(стадія 
виконання 

робіт, 
потужність 
введених 
об'єктів)

Інші джерела 
фінансуванняДержавний фонд 

регіонального розвитку

Цільові 
субвенції з 
державного 
бюджету на 

розвиток 
територій

Надзвичайна 
кредитна 

програма для 
відновлення 

України 
Європейського 
інвестиційного 

банку (І 
транш)

Надзвичайна 
кредитна програма 

для відновлення 
України 

Європейського 
інвестиційного банку 

(ІІ транш)

Програма 
підтримки 

секторальної 
політики - 
Підтримка 

регіональної 
політики України 

Європейського 
Союзу

районний (міський, 
селищний, сільський) 

бюджет

залишки коштів місцевих 
бюджетів населених 

пунктів Донецької області, 
на території яких органи 

державної влади тимчасово 
не здійснюють свої 

повноваження  

3.5.1. Розвивати 
інфраструктуру 

системи охорони 
здоров’я

Реконструкція будівлі 
аптеки під 

діагностичний центр, 
розташований за 

адресою: вул. Гасієва 
(Чапаєва) 36а, м. 

Лиман, Донецької 
області

Процедура 
відкритих торгів 
завершена UA-

2018-07-18-
001009-с       

проект 
реалізовано на 

85%

3.5.1. Розвивати 
інфраструктуру 

системи охорони 
здоров’я

Капітальний ремонт 
другого поверху та 

підвальних приміщень 
КЗ "Лиманський 

ЦПМСД 
ім.М.І.Лядукіна 

Процедура 
відкритих торгів 
завершена UA-

2018-03-26-
001132-b.  

проект 
реалізовано на 

60%

1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 

функціонування 
житлово-

комунального 
господарства та 

безперебійне 
енерго-, газо- та 
водопостачання 

об’єктів соціальної 
сфери, освіти, 

охорони здоров’я

Капітальний ремонт 
водопровідних мереж 

с.Рубці 
Краснолиманського 
району Донецької 

області

1.1.2. Забезпечувати 
ефективне 

функціонування 
житлово-

комунального 
господарства та 

безперебійне 
енерго-, газо- та 
водопостачання 

об’єктів соціальної 
сфери, освіти, 

охорони здоров’я

Капітальний ремонт 
системи водопроводу 

у селищі Нове 
Лиманського району 

(друга черга)

Процедура 
відкритих торгів 

завершена ID: 
UA-2018-05-03-

000062-a

проект 
реалізовано на 

100 %

3.4.1 надавати 
соціальне житло та 

соціальні 
гуртожитки для 

ВПО, дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених 

батьківського 
піклування

«Нежитлова будівля – 
гуртожиток по вул. 

Студентській 
(Крупської), 4, м. 

Лиман – 
реконструкція»
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2

38848,712 0,000 38848,712 0,000

3

13935,863 0,000 13935,863 0,000

4

23582,567 0,000 23582,567 0,000

5

4213,161 0,000 4213,161 0,000

6

9218,485 0,000 9218,485 0,000

7

9571,032 0,000 9571,032 0,000

8

2850,354 0,000 2850,354 0,000

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та 

заходи зі зменшення 
енерговитрат у 

адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури

Реконструкція з 
використанням 

заходів  
термомодернізації 

будівлі ЗОШ № 2 у м. 
Лиман

увійшли до 
ПЕРЕЛІКУ 

проектів, що 
фінансуються 

за рахунок 
субвенції з 
державного 

бюджету 
місцевим 

бюджетам та 
співфінансув

ання з 
місцевих 

бюджетів на 
реалізацію 
проектів в 

рамках 
Надзвичайної 

кредитної 
програми для 
відновлення 

України (Пул 
2а), 

затверджене 
Постановою 

КМУ від 
25.11.15 р. № 

1068

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та 

заходи зі зменшення 
енерговитрат у 

адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури

Капітальний ремонт з 
використанням 

заходів  
термомодернізації 

будівлі ЗОШ № 3 у м. 
Лиман

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та 

заходи зі зменшення 
енерговитрат у 

адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури

Капітальний ремонт з 
використанням 

заходів 
термомодернізації 

будівлі ЗОШ № 4 у м. 
Лиман

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та 

заходи зі зменшення 
енерговитрат у 

адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури

Капітальний ремонт 
будівлі інфекційного 
відділення за адресою 

вул. Фрунзе, 64  м. 
Лиман

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та 

заходи зі зменшення 
енерговитрат у 

адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури

"Капітальний ремонт з 
використанням 

заходів по 
термомодернізації 
будівлі Торського 
НВК" с.Торське

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та 

заходи зі зменшення 
енерговитрат у 

адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури

«Капітальний ремонт 
з використанням 

заходів 
термомодернізації 
будівлі Кіровської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів»

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та 

заходи зі зменшення 
енерговитрат у 

адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури

Капітальний ремонт з 
використанням 

заходів по 
термомодернізації 

будівлі Лиманського 
ліцею
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9

15937,510 0,000 15937,510 0,000

всього 130475,019 0,000 130475,019 0,000

1

8579,026 0,000 8579,026 0,000

2

14286,518 18206,886 1428,618 1428,618 12857,900 16778,268

3

2664,350 1969,790 2664,350 1969,790

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та 

заходи зі зменшення 
енерговитрат у 

адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури

“Капітальний ремонт 
приміщень будівлі 

МБК 
“Зеленоклинський”

9.3. Перелік об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об'єктів і заходів на 
територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення

1.1.2 Забезпечення 
ефективного 
функціонування 
житлово-
комунального 
господарства та 
безперебійного 
енерго-, газо- та 
водопостачання 
об'єктів соціальної 
сфери, освіти, 
охорони здоров'я

Реконструкція станції 
знезалізнення 
підземних вод за 
адресою: вул. Зелений 
Гай 16а м   Лиман 
Донецької області

протягом 2016-
2017 року 

проведено 9 
тендерів, відсутні 

учасники . 
Замовник - ДКБ 

ОДА. ПКД 
відкориговано та 
надано ДКБ ОДА.

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та 

заходи зі зменшення 
енерговитрат у 

адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури

Капітальний ремонт з 
використанням 
заходів  
термомодернізації 
будівлі ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 5 у м.  
Лиман

UA-2017-03-29-
001680-b,  
завершена 
закупівля, договір 
від 15.05.17 №87 б 
з ТОВ "БГ 
"ЕДИНИЙ 
БУДІВЕЛЬНИЙ 
СТАНДАРТ" на 
суму 11351,5 тис. 
грн. (економія 
2470,7 тис. грн.)      
UA-2018-05-17-
000698-a (додаткові 
роботи) -  
завершена 
закупівля, договір 
від  27.06.2018 
№89кб з ТОВ 
"БУДІВЕЛЬНА 
ГРУПА "ЄДИНИЙ 
БУДІВЕЛЬНИЙ 
СТАНДАРТ" на 
суму - 17000,0 тис. 
грн (економія - 
117,3 тис. грн.)

Роботи 
тривають з 

липня 2017 р.  В 
зв'язку з 

коригуванням  
ПКД   роботи 

були зупинені в  
березні 2018 

році. 26.07.2018 
завершена 
закупівля 

додаткових 
робіт по 
проекту.  

Будівельна 
готовність - 

62% 

1.3.2 Проводити 
енергоаудит та 

заходи зі зменшення 
енерговитрат у 

адміністративних 
будівлях та об'єктах 

соціальної 
інфраструктури

Капітальний ремонт з 
використанням 
заходів 
термомодернізації 
ДНЗ №6 у м. Красний 
Лиман

UA-2016-12-05-
001351-b, 
завершена 

закупівля, договір 
від 14.02.2017 №5 з 
ТОВ "Донстрой" на 

суму 2410,5 тис. 
грн. (економія - 
160,6 тис. грн.). 
Замовник - ДОН 

ОДА

декларація на 
початок робіт 

від 29.03.2017р,  
термін 

реалізації 
подовжено до 

31.12.19
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4

1275,330 514,880 514,880 514,880 760,450 0,000

5

1110,778 605,180 605,180 605,180 505,598 0,000

6

1331,018 730,690 730,690 730,690 600,328 0,000

7

981,490 555,190 555,190 555,190 426,300 0,000

8

1456,650 889,750 889,750 889,750 566,900 0,000

Всього 31685,160 23472,366 4724,308 4724,308 26960,852 18748,058

9.4. Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок коштів бюджету ОТГ 

2,398 2,398 2,398 2,398

1.1.2 Забезпечення 
ефективного 
функціонування 
житлово-
комунального 
господарства та 
безперебійного 
енерго-, газо- та 
водопостачання 
об'єктів соціальної 
сфери, освіти, 
охорони здоров'я

Капітальний ремонт 
системи водопроводу 
у селищі Нове 
Краснолиманського 
району Донецької 
області

1.1.2 Забезпечення 
ефективного 
функціонування 
житлово-
комунального 
господарства та 
безперебійного 
енерго-, газо- та 
водопостачання 
об'єктів соціальної 
сфери, освіти, 
охорони здоров'я

Капітальний ремонт 
мережі зовнішнього 
освітлення м. Лиман 
Донецької області

1.1.2 Забезпечення 
ефективного 
функціонування 
житлово-
комунального 
господарства та 
безперебійного 
енерго-, газо- та 
водопостачання 
об'єктів соціальної 
сфери, освіти, 
охорони здоров'я

Капітальний ремонт 
мережі зовнішнього 
освітлення м. Лиман 
Донецької області

1.1.2 Забезпечення 
ефективного 
функціонування 
житлово-
комунального 
господарства та 
безперебійного 
енерго-, газо- та 
водопостачання 
об'єктів соціальної 
сфери, освіти, 
охорони здоров'я

Капітальний ремонт 
мережі зовнішнього 
освітлення с. 
Діброва, 
Краснолиманського 
району за адресами: 
вул. Шевченко, вул. 
Сонячна, вул. 
Розкішна, вул. 
Північна, вул. 
Зелений Гай, вул. 
Головна, вул. 
Пушкіна, вул. 
Озерна, вул. 
Ломоносова

1.1.2 Забезпечення 
ефективного 
функціонування 
житлово-
комунального 
господарства та 
безперебійного 
енерго-, газо- та 
водопостачання 
об'єктів соціальної 
сфери, освіти, 
охорони здоров'я

Капітальний ремонт 
мережі зовнішнього 
освітлення с. 
Дробишеве 
Краснолиманського 
району

1.14 — Створення 
індустріальних 

парків на території 
Донецької області

Виконання проектно-
вишукувальних 
робіт(отримання 

технічних умов) для 
створення інженерних 
мереж і комунікацій 

Індустріального парку 
"Лиманський"

Технічні 
умови  - 2
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297,602 249,999 252,231 249,999

65,000 39,000 39,000 39,000

90,000 69,000 69,000 69,000

Всього 362,629 360,397 362,629 360,397

189060,820 39497,046 19350,349 11592,939 130475,019 0,000 12274,600 9156,049 26960,852 18748,058

1.14 — Створення 
індустріальних 

парків на території 
Донецької області

Виконання проектно-
вишукувальних робіт по 
об’єкту: «Будівництво 

електромереж до 
промислового 
майданчика 

Індустріального парку 
"Лиманський"

1 - Проектно-
кошторисна 

документація; 
1- Експертний 

звіт

Виконання проектно-
вишукувальних робіт по 
об’єкту: «Будівництво 

водопровідної мережі до 
промислового 
майданчика 

Індустріального парку 
"Лиманський"

1 - Проектно-
кошторисна 

документація; 
1- Експертний 

звіт

Виконання проектно-
вишукувальних робіт по 
об’єкту: «Будівництво 

газопроводу середнього 
тиску до промислового 

майданчика 
Індустріального парку 

"Лиманський"

1 - Проектно-
кошторисна 

документація; 
1- Експертний 

звіт

ВСЬОГО по 
таблиці


	проекти

