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1

Удосконалення 
перинатальної допомоги 
мешканцям м.Слов’янська 
шляхом впровадження 
новітніх технологій 
(реконструкція) у пологовому
будинку, розташованому по 
вул.Універсітетській 
(вул.Леніна),15 
м.Слов’янська

28483,782 16023,400 - 9612,004 2848,378

Відбулися у
попередніх роках

(перехідний
об'єкт)

Авторемонтно-
агрегатний

завод
Черкаської

облспоживспілк
и, 01734514,

№375 від
22.11.2017

- - 3612,004 1784,896 22,5

2

Реконструкція стадіону КПНЗ
«Міська КДЮСШ» (перша 
черга), за адресою: 
м.Слов’янськ, вул.Григорія 
Данилевського,114б

10555,455 9083,945 415,965 - 1055,545
UA-2018-04-29-

000018-a

ПП "БАХМУТ-
АЛЬФА",

41408919, №5
від 14.06.2018

7442,090 - - 826,900 78,0

http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/invest/2018/1-15.pdf
http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/invest/2018/1-16.pdf
http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/invest/2018/2-15.pdf
http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/invest/2018/2-16.pdf


3

Реконструкція системи з 
дезінфекції води в басейні 
ємністю 800м3 без 
застосування хлору за 
адресою: м.Слов'янськ, 
вул.Короленка,2

2382,104 1977,301 166,593 - 238,210
UA-2018-03-16-

002139-с

ФОП
"ГЛАДКИХ

СЕРГІЙ
ІВАНОВИЧ",
2051018950,

№30 від
05.06.2018

1977,300 - - 271,700 100,0

4

Створення рекреаційно-
оздоровчої зони «Біля 
солоних озер" (озеро 
Вейсове) м.Слов'янськ (нове 
будівництво) (коригування)

18814,317 16318,830 614,055 - 1881,432
UA-2018-03-26-

002747-b

ТОВ
"СТРОИТЕЛЬС

ТВО И
МОНТАЖ",

31298427, №111
від 25.05.2018

16027,48
5

- - 1780,832 94,7

5

Будівля дитячого навчального
закладу №25 по 
вул.Короленка,7, у 
м.Слов'янську - капітальний 
ремонт

5900,279 4720,223 - - 1180,056

UA-2018-11-29-
001827-с Аукціон
– 27.12.2018. Всі

пропозиції
відхилено. Торги

не відбулися. 

- - - - - -

http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/invest/2018/3-15.pdf
http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/invest/2018/3-16.pdf
http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/invest/2018/4-15.pdf
http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/invest/2018/4-16.pdf
http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/invest/2018/5-15.pdf
http://www.slavrada.gov.ua/uploads/File/invest/2018/5-16.pdf

