
№ 

п/п

Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку та їх 

місцезнаходження, вид робіт

Рейтингова 

середня 

оцінка 

проекту

1 Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу «Ясла-

садок № 59 «Ластівка» Маріупольської міської ради Донецької області за адресою: 

вул.Сєченова, 80 у Кальміуському районі м.Маріуполя

54,08

2 Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 6 по вул. Свободи, 11 м. Слов’янськ, Донецької області 

(коригування) 

52,73

3 Реконструкція будівлі Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Званівської 

сільської ради Бахмутського району Донецької області під розташування дошкільного закладу 

(коригування)

47,62

4 Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу  ясла-садок комбінованого типу 

№ 34 "Дельфін" Дружківської міської ради Донецької області (з використанням 

термомодернізації) розташованого за адресою: м. Дружківка, вул.Енгельса Ф., 82 

44,23

5 Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 66 по вул. Анатолія Комара, 18 м. Слов’янськ, Донецької 

області  (коригування)

43,91

6 Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) селища Керменчик 

Великоновосілківського району Донецької області 

42,69

7 Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 8 "Червона квіточка", по 

вул.Преображенській, буд.3А м.Соледар

42,08

8 Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 1 по вул. Банківська, 83, м. Слов’янськ, Донецької 

області»  (коригування)

41,91

9 Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 28 по вул. Конєва, 1 м. Слов’янськ, Донецької області» 

(коригування)

41,36

№ 

п/п

Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку та їх 
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1 Капітальний ремонт з заходами термомодернізації будівлі закладу освіти «Дробишевська 

загальноосвітня школа I-III ступенів Лиманської міської ради Донецької області. Коригування

54,69

2 Капітальний ремонт комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 10 Маріупольської міської ради Донецької обл.» за адресою: вул. Азовстальская, 

53 у Лівобережному районі м. Маріуполя

54,5

3 Капітальний ремонт комунального закладу «Маріупольський морський ліцей Маріупольської 

міської ради Донецької області» по пр.Будівельників, 28 а у Приморському районі 

м.Маріуполя

53

4 Капітальний ремонт комунального закладу "Гімназії зі структурним підрозділом початкової 

школи № 20 Маріупольської міської ради Донецької області" за адресою: вул. Ливарна, 4 у 

Кальміуському районі м. Маріуполя

52,75

5 Капітальний ремонт комунального закладу «Маріупольська спеціалізована школа I-III ступенів 

№ 40 імені Миська Євгена Михайловича Маріупольської міської ради Донецької області» по 

вул. Володимирська, 27 у Лівобережному районі м. Маріуполя

52,67

Загальний рейтинговий список проєктів 2022 року по технічному завданню:

2.1. Забезпечення доступності дошкільної освіти

Загальний рейтинговий список проєктів 2022 року по технічному завданню:

2.2. Покращення умов навчання для учнів опорних закладів області та їх філіях



№ 
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Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку та їх 
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Рейтингова 

середня 

оцінка 

проекту

6 Реконструкція будівлі дитячого садку під розміщення комунальної установи "Інклюзивно-

ресурсний центр Маріупольської міської ради Донецької області, б-р. Шевченка, 256, 

Центральний район, м.Маріуполь"

52,4

7 Капітальний ремонт комунального закладу «Маріупольський міський ліцей» по пр.Миру, 79 у 

Центральному районі м. Маріуполя

51,92

8 Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 за адресою: Донецька обл., 

Мар'їнський район, м. Курахове, пр. Миру, 52. Коригування

43,08
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1 Реконструкція з благоустроєм території Веслувальної бази КДЮСШ "Атлетик" по 

вул.Набережній, 8 у Лівобережному районі м. Маріуполя

57,67

2 Реконструкція КЗ "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Прометей" по 

пр.Металургів, 19, у Центральному районі м. Маріуполя

55,58

3 Капітальний ремонт стадіону "Колос" за адресою: вул. Спортивна, 31а, смт. Мангуш, 

Маріупольського району, Донецької області

45,08

4 Капітальний ремонт холу, приміщень та системи опалення будівлі дитячо-юнацької 

спортивної школи м. Селидове (коригування)

43,15

5 Реконструкція басейну Очеретинського НВК, що знаходиться за адресою: Донецька обл., 

Ясинуватський р-н, смт. Очеретине, вул. Набережна 12

43,08

6 Реконструкція громадської будівлі  (спортивний зал) за адресою:  м. Бахмут  

вул.Ціолковського, 6, Донецької області 

42,15

7 Реконструкція нежитлової будівлі та споруд під будівлі «КЗ ДЮСШ м. Слов’янськ» за 

адресою: м. Слов’янськ, вул. Шнурківська, 2

41
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1 Реконструкція будівлі терапевтичного відділення міської лікарні №3 м. Краматорськ по 

вул.Героїв України, 17 у Донецькій області  І черга

62

2 Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП "Міська лікарня №3", 

розташованої за адресою м.Краматорськ, вул. Героїв України, 17. Коригування

57,58

3 Капітальний ремонт приміщень будівель КНП «Дитяче територіальне медичне об’єднання» по 

вул. Героїв України, 20 м. Краматорськ, Донецької області з благоустроєм прилеглої території

56,75

Загальний рейтинговий список проєктів 2022 року по технічному завданню:

2.9. Модернізація закладів охорони здоров’я, впровадження телемедицини та 

електронного документообігу

Загальний рейтинговий список проєктів 2022 року по технічному завданню:

2.24. Розбудова сучасної спортивної інфраструктури області для підготовки спортсменів



№ 
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4 Капітальний ремонт корпусу терапевтичного відділення № 2 КНП СМР «Міська лікарня № 1 

м. Слов’янська» за адресою: пров. Медичний, 2 м. Слов’янськ, Донецька область

54,36

5 Реконструкція будівлі головного корпусу комплексу будівель та споруд Комунального 

некомерційного підприємства «Курахівська міська лікарня» з метою розташування на 

першому поверсі відділення (екстреної) медичної допомоги за адресою: Донецька область, 

м.Курахове, вул. Мечникова, буд. 14

48,85

6 Будівля хірургічного відділення (реконструкція внутрішніх приміщень та інженерних мереж 

будівлі), за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 101  (коригування)

46,54

7 Реконструкція будівлі інфекційного відділення КНП «Світлодарська БЛПЛ Бахмутської 

районної ради» за адресою: Донецька область, Бахмутський район, місто Світлодарськ, 

проспект Перемоги, 1

45,62

8 Капітальний ремонт нежитлової будівлі Комунального некомерційного підприємства  

«Часовоярська міська лікарня планового лікування Бахмутської районної ради» за адресою: 

Донецька обл., м. Часів Яр, вул.Пирогова, 3

44,46

9 Реконструкція будівлі централізованого стерилізаційного відділення КНП «БЛІЛ м.Бахмут», 

розташованого за адресою: вул.Миру, 10, міста Бахмут, Донецької області

40,18
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1 Реконструкція будівлі під ЦНАП розташованої по вул. Лафазана, 54 смт. Сартана, 

м.Маріуполя, Донецької області

65,9

2 Реконструкція двоповерхової нежитлової будівлі під Центр надання адміністративних та 

соціальних послуг Іллінівської сільської об’єднаної територіальної громади в с.Іллінівка, 

вул.Адміністративна, 42/3, Костянтинівський район, Донецької області (коригування)

50,54
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1 Реконструкція каналізаційних колекторів в Кальміуському районі м. Маріуполь: Західний 

розвантажувальний колектор, Західний колектор

56,17

2 Реконструкція системи водопостачання з установкою підвищеної насосної станції по 

вул.Лавицького 22-б в Приморському районі м. Маріуполь. Кадастровий номер 

1412337200:01:014:0356

54,92

Загальний рейтинговий список проєктів 2022 року по технічному завданню:

3.18 Оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст та районів 

Донецької області 

Загальний рейтинговий список проєктів 2022 року по технічному завданню:

3.15. Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг Донецької області



№ 

п/п

Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку та їх 
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3 Реконструкція каналізаційної насосної станції № 8 по вул. Луніна, 8 а в Приморському районі 

м. Маріуполь

54,08

4 Реконструкція очисних споруд в місті Миколаївка Слов’янського району Донецької області. 

Реконструкція будівлі ділянки механічного обезводнення мулу та ділянки дозування 

гіпохлориту натрію. Реконструкція лотків

53,46

5 Капітальний ремонт водопроводу по просп. Прокоф’єва від ВК-1 до ВК-15 у м.Курахове, 

Мар’їнського району, Донецької області

53,38

6 Будівництво водопровідних мереж смт. Дробишеве Лиманського району (радгосп “Комуніст”) 52,31

7 Реконструкція двох ниток магістрального водоводу від насосної станції  "Річковий водозабір" 

до Слов’янської фільтрувальної станції №2, Слов’янський район Донецької області

51,15

8 Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від вул. Університетська  до КНС 1А 

(санація), м.Слов’янськ (коригування)

51,09

9 Капітальний ремонт магістрального Другого Донецького водопроводу Д=1400 мм (ліва нитка), 

ПК50-ПК52, ПК57+30-ПК125, Слов’янський район, м.Слов’янськ Донецької області

51,08

10 Капітальний ремонт магістрального Другого Донецького водопроводу  Д=1400 мм (ліва 

нитка), ПК0-ПК29+22,  Слов’янський район Донецької області (коригування)

50,85

11 Реконструкція двох ниток магістрального водоводу Д=800мм від насосної станції 2-го  

підйому Слов'янської фільтрувальної станції №2 до Другого Донецького водопроводу, 

Слов’янський район Донецької області

50,31

12 Реконструкція системи водопостачання Кліщіївського водозабору м. Бахмут» (коригування) 47,77

13 Будівництво водоводу у с.Комишувате Мангушського району Донецької області 45,83

14 Реконструкція водопровідної мережі по вул. Петрівська м.Краматорск 45,71

15 Реконструкція централізованого водопостачання питною водою м. Миколаївка на 

пл.Енергетиків, 2/14, м. Миколаївка, Донецької області

45,46

16 Реконструкція каналізаційного колектору мікрорайону "Лазурний" м. Краматорськ 

(коригування)

44,42

17 Реконструкція водогону № 9 та дюкеру водогону № 9 через р. К.Торець (нове русло), 

м.Слов’янськ (коригування)

43,73

18 Реконструкція системи водопостачання смт Нікольське, Донецької області (коригування) 42,54

19 Реконструкція водоводу "Північний" Д-500 мм м.Покровськ. Коригування 41,73

20 Реконструкція водоводу "Західний" Д-600-500 мм м.Покровськ. Коригування 41,18

1 Реконструкція території рибоконсервного заводу під індустріальний парк «АзовАкваІнвест» на 

вул. Консервна,1 у Приморському районі м. Маріуполя» (зовнішні мережі: газопостачання, 

електропостачання 6кВ, водопровід) 

46,82

Загальний рейтинговий список проєктів 2022 року по технічному завданню:

1.15 Будівництво інженерної інфраструктури на ділянках індустріальних парків


