
                                                                                                       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 по місту
Слов'янськ                      
 
№
п/п

Назва об’єкту Назва заходу Передбачено, 
тис.грн.

Стан виконання

1
Програма  цілодобової
подачі води на мікрорайоні
Артема м. Слов'янськ

Оптимізація  центральної  системи  водопостачання  м.  Слов'янська  (розробка
гідравлічної моделі системи централізованого водопостачання м. Слов'янська та
технічних заходів з оптимізації її роботи)

585,000 Роботи завершено

2 Програма цілодобової 
подачі води на мікрорайоні 
Артема м. Слов'янськ

Капітальний ремонт ділянки напірного водоводу від будівлі насосної станції 1-го
підйому, м. Слов`янськ  2145,900

Роботи завершено

3 Програма цілодобової 
подачі води на мікрорайоні 
Артема м. Слов'янськ

Капітальний ремонт аварійної  ділянки напірного  водоводу через  автомобільну
дорогу Слов`янськ-Пришиб  (км16+695) 352,329

Роботи завершено

4 Програма цілодобової 
подачі води на мікрорайоні 
Артема м. Слов'янськ

Будівництво резервуару для фільтрувальної станції, м. Слов`янськ
10180,500

Роботи завершено

5 Програма цілодобової 
подачі води на мікрорайоні 
Артема м. Слов'янськ

Реконструкція  водопроводу  від  фільтрувальної  станції  до  м-ну  Артема,  м.
Слов`янськ 514,699 Роботи завершено

6 Програма цілодобової 
подачі води на мікрорайоні 
Артема м. Слов'янськ

Будівництво  ділянки  самопливного  каналізаційного  колектору  по  вул.
Лісозахисна,  м.  Слов`янськ для відводу технологічної  води з  грязевідстойника
фільтрувальної станції  

404,200 Коригування ПКД

7 Програма цілодобової 
подачі води на мікрорайоні 
Артема м. Слов'янськ

Монтаж  насосної  установки  на  фільтрувальній  станції,  м.  Слов`янськ
(капітальний ремонт)

6282,700 Договір заключено.
Роботи не
розпочато

8 Водопровідна  мережа
центральної  частини
м.Слов’янськ

Будівництво  водопроводу  від  вул.  Я.  Мудрого  (вул.  Урицького)  до  пров.
Богомольця (перемичка), м. Слов`янськ

1040,900 Придбано 30%
матеріалів.

Коригування ПКД



9 Водопровідна мережа 
центральної частини 
м.Слов’янськ

Капітальний  ремонт  ділянки  водоводу  №9  по  вул.  Банківська  (вул.  Юних
Комунарів) (район літака)   м. Слов`янськ  

1105,270
Роботи завершено

10 Водопровідна мережа 
центральної частини 
м.Слов’янськ

Реконструкція водоводу   №6 від вул. Миру до ВНС №4,   м. Слов`янськ  844,106
Роботи завершено

11 Водопровідна мережа 
центральної частини 
м.Слов’янськ

Капітальний ремонт дюкеру водогону № 9 через                        р. Казенний
Торець, м. Слов`янськ

1323,400
Роботи завершено

12 Водопровідна мережа 
центральної частини 
м.Слов’янськ

Реконструкція мереж водопостачання  по вул. Шевченко, вул. Василівська (вул.
Ж.Революції), бул. Пушкіна (вул.Шевченка), м. Слов`янськ

677,900 Роботи завершено

13 Водопровідна мережа 
центральної частини 
м.Слов’янськ

Реконструкція мереж водопостачання  по вул. Добровольського, вул.Л.Толстого,
вул.Я.Мудрого (вул.Урицького) (вул.Л.Толстого), м. Слов`янськ

752,300 Роботи завершено

14 Система водопостачання 
м.Слов’янськ

Встановлення  індивідуальних  підкачувальних  станцій  на  багатоповерхові  та
малоповерхові житлові будинки м. Слов'янськ (капітальний ремонт)

5088,600 Заключено договір.
Роботи не
розпочато

15 Водопровідна мережа 
центральної частини 
м.Слов’янськ

Реконструкція дюкера напірного каналізаційного колектора від КНС № 1-А до
очисних споруд через р. К. Торець м. Слов'янськ

2900,200 Роботи завершено

16 Водопровідна мережа 
центральної частини 
м.Слов’янськ

Реконструкція дюкера напірного каналізаційного колектора від КНС № 1та № 5
до очисних споруд через р.К.Торець м. Слов'янськ 3004,300

Роботи завершено

17 Водопровідна мережа 
центральної частини 
м.Слов’янськ

Реконструкція аварійних ділянок напірних каналізаційних колекторів від КНС №
1-а  №1 та  №5 в  районі  вул.Горлівська,   б.Мазанов  Яр-  очисні  споруди,  сади
ВНІІМЕТМАШ м. Слов'янськ

1596,306
Роботи завершено

18 Водопровідна мережа 
центральної частини 
м.Слов’янськ

Реконструкція  напірного  каналізаційного  колектору  від  КНС  №  1,   №5  до
очисних споруд 5893,400

Роботи завершено

19 Водопровідна мережа 
центральної частини 
м.Слов’янськ

Реконструкція  напірного  каналізаційного  колектору  від  КНС  №6  до  очисних
споруд, м. Слов'янськ

1321,780 Роботи завершено

20 Водопровідна мережа 
центральної частини 
м.Слов’янськ

Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колекторам КНС № 3
від вул.Комунарів (Торська) до КНС 1-А, м.Слов'янськ

711,300 Роботи завершено



21 Водопровідна мережа 
центральної частини            
м. Слов’янськ

Реконструкція дюкера самопливного каналізаційного колектора через оз.Лиман
по вул.Волзька, м.Слов'янськ

4484,885 Роботи завершено

22 Зниження ґрунтових вод на
території м. Слов’янськ

Капітальний  ремонт  відкритих  дренажних  систем  в  районі  вул.Гранична,
вул.Героїв Пілотів м.Слов`янськ

1138,500 Роботи розпочато 
08.04.2017 
Виконано 40 % 
робіт

23 Зниження ґрунтових вод на 
території м. Слов’янськ

Капітальний ремонт  водоспуску та дренажних систем від вул. Праці до річки
Колонтаївка м. Слов`янськ

607,807 Роботи завершено

24 Зниження ґрунтових вод на 
території м. Слов’янськ

Капітальний ремонт насосної станції по вул.Центральній та напірного колектору
від насосної станції до вул. Банківська м. Слов`янськ

992,400 Роботи завершено 
(відсутній акт 
введення об'єкту до 
експлуатації) 

25 Зниження ґрунтових вод на 
території м. Слов’янськ

Капітальний  ремонт  насосних  станцій  "Лиман2",  "Кокінакі",  "Волзька",
"К. Маркса", "Лозановича", м. Слов`янськ

4557,000 Заключено договір. 
Роботи не 
розпочато

26 Мережа  зовнішнього
освітлення м. Слов’янськ

Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення вул. Залізнична (вул. Жукова),
вул. Гагаріна, вул. Голубівська (вул. Ворошилова) м. Слов'янськ

852,700
Коригування ПКД

27 Мережа  зовнішнього
освітлення м. Слов’янськ

Капітальний  ремонт  мереж  зовнішнього  освітлення  м.  Слов'янськ  Донецької
області

2 689,549
Роботи завершено

28 пров. Вчительський              
м. Слов’янськ 

Капітальний  ремонт  дорожнього  покриття  по  пров.  Вчительський  (пров.
Калініна) м. Слов'янськ (коригування)

2064,868 Проведено 
коригування ПКД. 
Закупівля не 
оголошена

29 вул. Вчительська                   
м. Слов’янськ

Капітальний  ремонт дорожнього покриття по вул. Вчительський (вул. Калініна)
м. Слов'янськ (коригування)

8692,926 Проведено 
коригування ПКД. 
Закупівля не 
оголошена

30 Відновлення доріг внутрішньо-міського сполучення м. Слов'янськ (капітальний
ремонт)

29709,000 Тривають роботи

31 КЛПЗ  «Міська  клінічна
лікарня м. Слов'янська»

Капітальний  ремонт   приміщення   центрального   стерилізаційного  відділення
КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 40,
м. Слов'янськ (коригування)

1886,660 Замінено вікна, 
двері, здійснено 
ремонт внутрішніх 
приміщень та 
інженерних мереж. 
Тривають роботи 



щодо оздоблення 
фасаду

32 КЛПЗ  «Міська  клінічна
лікарня м. Слов'янська»

Реконструкція  будівлі  головного  корпусу  КЛПЗ «Міська  клінічна  лікарня
Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 38

16263,000 Виконано 
утеплення фасаду 
будівлі та 
фундаменту, 
замінено вікна, 
двері, облаштовано 
фундамент під 
прибудову. Роботи 
тривають

33 КЛПЗ  «Міська  клінічна
лікарня м. Слов'янська»

Реставрація  (ремонтно-реставраційні  роботи)   будівлі  хірургічного  відділення
№1 КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка,
31

10859,700 Заключено договір. 
Роботи не 
розпочато

34 КЛПЗ  «Міська  клінічна
лікарня м. Слов'янська»

Капітальний  ремонт  будівлі  поліклініки  КЛПЗ «Міська  клінічна  лікарня  м.
Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 40

9021,600 Заключено договір. 
Роботи не 
розпочато

35 КЛПЗ «Міська клінічна 
лікарня м. Слов'янська»

Капітальний ремонт  будівлі відділення трансфузіології КЛПЗ «Міська клінічна
лікарня  м.  Слов'янська»  за  адресою:  вул.  Університетська  (Леніна),  18
м. Слов'янськ (коригування)

2116,830 Роботи завершено

36 КЛПЗ «Міська клінічна 
лікарня м. Слов'янська»

Капітальний ремонт  приміщень господарчих  корпусів КЛПЗ «Міська клінічна
лікарня м. Слов'янська» за адресою:  вул. Шевченка, 31 м. Слов'янськ

1170,384 Роботи завершено

37 КЛПЗ «Міська клінічна 
лікарня м. Слов'янська»

Капітальний ремонт  приміщень господарчих  корпусів КЛПЗ «Міська клінічна
лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 38, м. Слов'янськ

508,400 Роботи завершено

38 КЛПЗ «Міська клінічна 
лікарня м. Слов'янська»

Капітальний  ремонт  будівлі   урологічного  відділення  КЛПЗ «Міська  клінічна
лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 40 а

3319,546 Відремонтовано
системи водопостачання,

каналізації,
електропостачання,

теплопостачання, ремонт
внутрішніх приміщень. ПКД
відкориговане-залишились

додаткові роботи
39 КЛПЗ «Міська клінічна 

лікарня м. Слов'янська»
Капітальний ремонт  будівлі баклабораторії КЛПЗ «Міська клінічна  лікарня м.
Слов'янська» за адресою:  вул. Ярослава Мудрого (Урицького),24, м. Слов`янськ
(коригування)

1419,210 Тривають роботи 
щодо ремонту 
внутрішніх 
приміщень. 



Викононо ремонт 
щодо заміни 
інженерних мереж

40 КЛПЗ «Міська клінічна 
лікарня м. Слов'янська»

Капітальний  ремонт   будівлі  фізіотерапевтичного   відділення  КЛПЗ «Міська
клінічна  лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 40 м. Слов`янськ
(коригування)

1360,220 Тривають роботи 
щодо ремонту 
внутрішніх 
приміщень. 
Виконано ремонт 
вентиляції, системи
водопостачання, 
каналізації, 
електропостачання, 
теплопостачання

41 КЛПЗ  «Міська  клінічна
лікарня м. Слов'янська»

Зовнішнє оздоблення господарчих корпусів КЛПЗ "Міська  клінична лікарня м
Слов'янська" за адресою: вул. Шевченка, 31 м Слов'янська (капітальний ремонт)

527,700 Роботи тривають. 
Утеплено 50% 
фасаду

42 КЛПЗ "Міська дитяча 
лікарня" м.Слов’янськ 

Капітальний  ремонт  будівлі  КЛПЗ  "Міська  дитяча  лікарня"  по  вул.  Ярослава
Мудрого, 12 (Урицького,12)  в м. Слов'янськ Донецької області (заміна вікон)

2832,700 Роботи розпочато 

43 КЛПЗ "Міська дитяча 
лікарня" м.Слов’янськ

Реконструкція будівлі КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Ярослава
Мудрого (Урицького),12 в м. Слов`янськ (І черга)

11591,300 Закупівля не 
відбулась

44 КЛПЗ "Міська дитяча 
лікарня" м.Слов’янськ

Придбання  медичного  обладнання  для  КЛПЗ  "Міська  дитяча  лікарня",  м.
Слов`янськ

1893,760 Медичне 
обладнання 
закуплено у 2017 
році

45 ЗОШ №13
вул.  Ясній,буд.19
м.Слов’янськ

Реконструкція ЗОШ №13 по вул. Ясній,буд.19, м. Слов'янська, Донецької області
89851,509

Договір закритий. 
Звіт про виконання 
договору про 
закупівлю UA-
2016-12-05-001487-
a.
Проведено 
коригування ПКД. 
Роботи з 
реконструкції 
продовжуються



46 ЗОШ №13
вул.  Ясній,буд.19
м.Слов’янськ

Придбання  приладдя,  матеріалів  та  обладнання  для  ЗОШ  №13  по  вул.
Ясній,буд.19, м. Слов'янська, Донецької області

8614,800 15 комплектів 
навчального 
обладнання для 
кабінетів , комплект
меблів для 
бібліотеки, 
комплект 
навчального 
обладнання 
молодша ланка 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів; комплект 
мікроскопів для 
кабінету біології 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів, 8 
комплектів 
навчального 
обладнання

47 Котельня №5 м. Слов'янськ Реконструкція котельні № 5 м. Слов'янськ. Друга черга будівництва 7948,600 Роботи завершено

Всього 273700,644


