ПЕРЕЛІК
проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що реалізовуватимуться у Львівській області у 2017 році

№
№
Назва
Термін
п/ держ
проекту
виконан
п реєс (програми)
ня
трац
ії

1.

2.

3

2739

3090

Місцевий
розвиток
орієнтований
на громаду –
Етап III

22.08.201431.03.2018

Подальша
діяльність
Представництв
а
Спільного
технічного
секретаріату
Програми
транскордонно
го
співробітництв
а
ПольщаБілорусьУкраїна 20072013р.р. у м.
Львові,
Україна
«Розвиток
молочного
бізнесу
в
Україні»

13.08.2014 –
12.01.2016

Донор

ПРООН/ ЄС

Реципієнт

Бенефіціар

32 місцевих громад (із населенням не більше 10
тис.осіб.) із 8-ми районів Львівської області, та
4 міських громади (із населенням 10…150
тис.осіб) які відібрані на конкурсній основі

Київська, Луганська, Полтавська,
Черкаська,
Чернівецька, Чернігівська,
Запорізька, Миколаївська,
облдержадміністрація, ВР
АР Крим, Одеська, Донецька,
Вінницька Тернопільська, Івано
– Франківська, Сумська
Закарпатська. Рівненська.
Львівська. Херсонська.
Волинська облдержадміністрації
Львівська обласна державна
адміністрація
Волинська обласна державна
адміністрація
Закарпатська обласна державна
адміністрація
Івано-Франківська
обласна
державна адміністрація
Тернопільська обласна державна
адміністрація
Рівненська обласна державна
адміністрація

Європейськи
й Союз

Інформаційний центр сприяння
транскордонному співробітництву
«Добросусідство»

Уряд Канади
через
Канадське
агентство
міжнародног
о розвитку

Дніпропетровська обласна громадська
організація «Сільськогосподарська
консультаційна служба», Дніпропетровське
обласне об’єднання сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів «Рівноправність»,
Благодійна організація «Львівська аграрна
дорадча служба»

17.02.201616.12.2016
20.12.2016 –
19.12.2017

01.04.2014 –
31.03.2021

Міністерство аграрної політики
та продовольства України,
Дніпропетровська
обласна
державна адміністрація,
Львівська обласна державна
адміністрація

Загальна
вартість

>28,5 млн.
грн.
(1 017 857,14
євро)

143 920 Євро
106 700 євро

19 697 103
кан. дол.
(13 787 972,1
євро)

4

5

6

7

8

3185

317901

3087

3305

3165

Централізоване
теплопостачан
ня
міста
Львова
–
Допомога
в
реалізації
проекту
Зміцнення
громад заради
сталого
розвитку міста

10.10.2014 –
16.02.2017

Європейськи
й
банк
реконструкції
та розвитку

Львівське міське комунальне підприємство
«Львівтеплоенерго»

Львівська обласна
адміністрація

державна

583 380,00
Євро

26.12.2014 –
25.06.2017

Європейськи
й Союз

Львівська обласна
адміністрація

державна

299 199,00
Євро

Громадський
транспорт у м.
Львові
–
розширення
трамвайної
мережі

17.07.2014 –
17.05.2017

Львівська обласна
адміністрація

державна

4 965 000,08
євро

Створення
у
Глинянах
багатоцільовог
о навчальновиробничого
комплексу
трансформенн
ого
типу
«Мозаїка»
Реалізація
першого етапу
модернізації
комунальної
котельні
та
району,
що
нею
опалюється

01.07.201501.07.2017

ЄБРР
Федеральног
о
міністерства
навколишньо
го
середовища,
охорони
природи
та
ядерної
безпеки
Німеччини
Європейськи
й Союз

Комунальна установа Інститут міста, Львівська
міська рада, ГО «Об єднання Самопоміч»,
Управління «Секретаріат ради» Львівської
міської ради, Релігійна організація
«Український католицький університет
Української греко-католицької Церкви», ГО
«Правозахисний центр лігал Сервіс»
Львівське комунальне підприємство
«Львівавтодор».

Глинянська міська рада
Благодійна організація «Фонд розвитку Глинян»

Львівська обласна
адміністрація

державна

483 512,98
Євро

31.12.201430.12.2017

Європейськи
й Союз

Жовківська міська рада Львівської області

Львівська обласна
адміністрація

державна

860 000 Євро

9

3239
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11

12

Створення
централізовано
го
теплопостачан
ня у місті
Львові –
програма
підтримки
корпоративног
о розвитку

16.03.2015 16.03.2017

Європейськи
й банк
реконструкції
та розвитку

Львівське міське комунальне підприємство
«Львівтеплоенерго»

Львівська обласна державна
адміністрація.

275 000,00
Євро

Вишеградськи
й
грант
університетськ
их досліджень
Муніципальна
енергетична
реформа
в
Україні

01.09.201531.08.2018

Міжнародний
Вишеградськ
ий Фонд

Львівський національний університет імені
Івана Франка

Міністерство
України

10 466,00
Євро

27.09.201329.09.2017

Уряд США
через
Агенство
США
з
міжнародног
о
розвитку
(USAID)

Мінрегіон

Муніципальни
й розвиток та
оновлення
старої частини
міста Львова

01.06.200931.12.2017

Львівська міська рада, Мінрегіон,
Нацкомпослуг, Тернопільська міська рада,
Павлоградська міська рада, Чернігівська міська
рада, Хмельницька міська рада, Херсонська
міська рада, Сумська міська рада, Рівненська
міська рада, виконавчий комітет Луцької міської
ради, виконавчий комітет Криворізької міської
ради, Краматорська міська рада, виконавчий
орган Київської міської ради (Київська міська
державна адміністрація), Кам’янець-Подільська
міська рада, виконавчий комітет ІваноФранківської міської ради, Запорізька міська
рада, Дніпропетровська міська рада, Вінницька
міська рада
Львівська міська рада

292604

270702

Уряд
Федеративної
Республіки
НімеччинаФе
деральне
Міністерство
економічного
співробітницт
ва
та
розвитку
Німеччини
(BMZ)

освіти

і

науки

13 496 928
дол. США
(9 852 757,44
євро
(за
курсом 2013
року)

Міністерство
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства України

8 500 000,00
євро
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55335
5-EPP120141-UAEPPJ
MOMOD
ULE

14

15

16

17

3363

346501

Модуль Жана
Моне:
Субнаціональн
ий вимір ЄС

1.09.201431.08.2017

Європейська
Комісія

Львівський національний університет імені
Івана Франка

Executive Agency Education,
Audiovisual and Culture

11.340,00
євро

Модуль Жана
Моне: Літні
курси з
Європейського
права та
політики

З 1.09.2014

Європейська
Комісія

Львівський національний університет імені
Івана Франка

Міністерство освіти і науки
України

23.940,00
євро

Система
забезпечення
якості освіти в
Україні:
розвиток на
основі
європейських
стандартів та
реконструкцій

15.10.201514.10.2017

Європейська
Комісія

Львівський національний університет імені
Івана Франка

Міністерство освіти і науки
України

Центр надання
адміністративн
их послуг як
інноваційний
інструмент
взаємодії влади
та громади

01.01.201601.07.2017

Європейськй
Союз

Волинська обласна державна
адміністрація
Рівненська обласна державна
адміністрація
Львівська обласна державна
адміністрація

1077599,00
євро

Допомога
сім'ям, що
постраждали
від конфлікту
на Сході
України
(Компонент 1:

18.04.201617.04.2017

Уряд США

Управління розвитку, інвестицій та
європейської інтеграції Волинської обласної
державної адміністрації; Департамент
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Львівської обласної державної
адміністрації; Департамент економічного
розвитку і торгівлі Рівненської обласної
адміністрації; Виконавчий комітет Луцької
міської ради.
Мамалигівська загальноосвітня школа I-III
ступенів Мамалигівської сільської ради
Новоселицького району Чернівецької області;
Жовтневий навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа I-III ступенів дошкільний навчальний заклад" Ширяївської
районної ради Одеської області;

Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб
України

2 414 716,00
дол. США

Міністерство освіти і науки
України

--

Допомога
особам, що
постраждали
від конфлікту
на Сході
України;
Компонент 2:
Виконання
ремонтних
робіт в 13
пілотних
"Вузлових
школах")

Великолепетиська загальноосвітня школа
ступенів №2 Великолепетиської селищної ради
Великолепетиського району Херсонської
області; Скала-Подільська загальноосвітня
школа I-III ступенів Борщівської районної ради
Тернопільської області; Мирогощанська
загальноосвітня школа Дубенської районної
ради Рівненської області; Окружний опорний
заклад Борівської загальноосвітньої школи I-III
ступенів № 1 Борівської районної ради
Харківської області імені Героя Радянського
Союзу В.С. Колісника та його філії;
Олексіївська загальноосвітня школа ступенів
Смирновської сільської ради Куйбишевського
району Запорізької області; Більшівцівська
загальноосвітня школа I-III ступенів Галицької
районної ради Івано-Франківської області;
Івано-Франківська загальноосвітня школа I-III
ступенів імені Івана Франка Яворівської
районної ради Львівської області;
Загальноосвітня школа I-III ступенів села
Жидичин Ківерцівського району Волнської
області; Сухоєланецька загальноосвітня школа
I-III ступенів Новоодеської районної ради
Миколаївської області; Населення України, яке
постраждало в наслідок озброєного конфлікту;
Зіньківський навчально-виховний комплекс
"Середня спеціалізована загальноосвітня школа
ступенів - колегіум" Віньковецького району
Хмельницької області; Загальноосвітня школа IIII ступенів с. Тур'я - Ремета Перечинського
району Закарпатської області
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Українська
регіональна
платформа
громадських
ініціатив

29.01.201429.01.2018

Європейськи
й Союз

Центр “Жіночі перспективи”; Благодійна
організація “Фонд громади міста Херсон
“Захист”; Донецька обласна організація
Всеукраїнської громадської організації
“Комітет виборців України ”; Рівненська
обласна громадська організація “Комітет
виборців України”; Громадська організація
“Центр підтримки громадських та культурних
ініціатив “Тамариск”; Благодійний фонд “Центр
громадських ініціатив”; Громадська організація
“Територія успіху”

Кіровоградська ОДА;
Чернігівська ОДА; Рівненська
ОДА; Донецька ОДА;
Херсонська ОДА; Львівська
ОДА; Дніпропетровська ОДА;
Закарпатська ОДА

995 040 євро

Реформування
системи
кримінальної
юстиції щодо
неповнолітніх
в Україні

27.06.200728.02.2017

Уряд Канади
через
Міністерство
закордонних
справ,
торгівлі то
розвитку
Канади

Івано-Франківський міський відділ УМВС
України в Івано-Франківській області; ІваноФранківська міська рада; Територіальне
управління Державної судової адміністрації
України в Івано-Франківській області; Одеський
обласний інститут удосконалення вчителів (код
згідно з ЄДРПОУ 02137097); ІваноФранківський міський центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді; Запорізький міський
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді; Управління Державної пенітенціарної
служби України в Запорізькій області;
Мелітопольський міськрайонний відділ
кримінально-виконавчої інспекції управління
Державної пенітенціарної служби України в
Запорізькій області; Львівське міське
управління ГУМВС України у Львівській
області

Міністерство внутрішніх справ
України; Івано-Франківська
обласна державна адміністрація;
Запорізька обласна державна
адміністрація; Львівська обласна
державна адміністрація;
Державна пенітенціарна служба
України

11 513 604
канадських
дол.

3219

256403

CHOICE –
культурна
спадщина:
можливості
підвищення
громадської
активності

01.04.201630.04.2017

Асоціація
Агентств
Місцевої
Демократії
(ALDA),
Страсбург
(Франція)

Представники громади м. Броди бл. 10 тис. осіб
(серед них: представники органів
самоврядування 30 осіб, влади - 10 осіб,
підприємці, слабочуючі, громадські активісти 30 осіб, працівники культури і туризму,
краєзнавці - 10 осіб, вчителі історії - 20,
старшокласники і студенти - 400 осіб), жителі

ГО «Край»,
Бродівська міська рада

Загальна
вартість 12,500 євро;
Внесок
міжнародної
організації 11,250 євро

району, гості міста. Очікується, що
близько 300 осіб будуть брати
безпосередню участь в заходах проекту.
Підвищення
спроможності
сільськогоспод
арських
дорадчих
служб щодо
надання
правової
допомоги
сільському
населенню
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Розвиток
потужності
громад для
участі у
впровадженні
та здійсненні
контролю
процесу
реформ у
сільському
господарстві,
управлінні
земельними
ресурсами та
розвитку
сільських
територій"
(“BELIEVE ”)

22

23

201701

Молодіжний
розвиток

Уряд
Нідерландів

сільське населення Стрийського району

Львівська обласна державна
адміністрація, Департамент
агропромислового розвитку
Львівської облдержадміністрації

110,00 тис
грн

жителі Жовківського району

Львівська обласна державна
адміністрація, Департамент
агропромислового розвитку
Львівської облдержадміністрації

65 тис.грн

Заклади загальної середньої, середньоспеціальної та позашкільної освіти, відділи у
справах молоді та спорту, центри соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, молодіжні

Міністерство молоді та спорту
України

34800,00
дол.США

Грудень
2015 березень
2017 роки

01.04.201331.10.2018

Корпус Миру
США в
Україні

громадські організації за місцями призначення
добровольців

24

288801

Навчальні
програми
професійного
зростання

25

182906

Покращення
збереженості
відпрацьовани
х джерел
іонізуючого
випромінюван
ня в Україні

26

2191-

Розвиток

03.04.201302.04.2018

01.11.201531.08.2020

01.04.2013-

Агентство
США з
міжнародног
о розвитку
(USAID)

Представники органів державної влади та
місцевого самоврядування підприємці
журналісти представники громадських
організацій адміністратори загальноосвітніх
шкіл та фахівці інших професій

Міністерство
енергетики
США

Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи;
Харківський державний міжобласний
спеціальний комбінат УкрДО “Радон”;
Київський державний міжобласний спеціальний
комбінат УкрДО “Радон”; Дніпропетровський
державний міжобласний спеціальний комбінат
УкрДО “Радон”; Львівський державний
міжобласний спеціальний комбінат УкрДО
“Радон”; Одеський державний міжобласний
спеціальний комбінат УкрДО “Радон”;
Донецький державний міжобласний
спеціальний комбінат УкрДО “Радон”;
Державне спеціалізоване підприємство “Центр
переробки та захоронення техногенних
відходів“; “Техноцентр” УкрДО “Радон”; ВАТ
“Електрон-Газ”; Інститут експериментальної
патології; онкології і радіобіології ім. Р.Є.
Кавецького НАН України; ДП “Радма”
Інституту фізичної хімії ім. Л. В.
Писаржевського; Інститут фізики НАН України;
Національний інститут раку Міністерства
охорони здоров'я України; ВАТ “Гемопласт”;
ДП “Спеціалізований центр “Вуглеізотоп”;
військова частина А 2327; Українське державне
виробниче підприємство “Ізотоп”

Корпус миру

Українські неурядові та благодійні організації;
місцеві органи виконавчої влади та органи

Національне агентство України з
питань державної служби

Державне агентство України з
управління зоною відчуження

Міністерство економічного

8499379,00
дол.США

18 000 000,00
дол.США

34 800

01

27

309507

громад

Українська
ініціатива з
підвищення
впевненості

31.10.2018

07.07.201406.07.2017

США

місцевого самоврядування; бібліотеки; ішні
зацікавлені державні та комунальні установи (за
місцем призначення добровольців)

розвитку і торгівлі України

дол.США

Агентство
США з
міжнародног
о розвитку
(USAID)Уряд
США

ГО "Асоціація велосипедістів Києва"; ГО
"Фундація.101"; ГО "Фонд "Професійний
розвиток Запоріжжя"; ГО "Театр для діалогу";
ГО "Український інститут міжнародної
політики"; БО "Всеукраїнський благодійний
фонд "Горєніє"; ГО клуб "Імпульс"; ГО
"Комітет мабутнього "Солідарність і
відповідальність"; ГО "Дивовижні"; Відділ
освіти Сватівської райдержадміністрації; ГО
"Студена"; Ресурсний центр розвитку
громадських організацій “ГУРТ” (код згідно з
ЄДРПОУ 24075103); ГО "Центр зайнятості
вільних людей"; ГО "Молодіжний ресурсний
центр "Розкрий себе"; ГО "Донецький інститут
інформації"; БО "Вчителі за демократію та
партнерство"; ГО "КРИМСОС"; ГО
"Кординаційний центр патріотичних сил "Новий
Маріуполь"; ОКЗ "Харківська обласна
універсальна наукова бібліотека"; КЗ
"Централізована система публічних бібліотек м.
Слов'янська"; БО "Благодійний фонд
"Національне Відродження"; БФ Юрія Цибулі
"НАДІЯ"; Загальноосвітня школа I-III ступенів
смт. Оратів Оратівського району Вінницької
області; Петропавлівська загальноосвітня школа
I-III ступенів № 2 з професійним навчанням
Петропавлівської районної ради
Дніпропетровської області; Гродівська ЗОШ І–
ІІІ ступенів Покровської районної ради
Донецької області; Загальноосвітня школа I-III
ступенів с. Тур'я - Ремета Перечинського району
Закарпатської області; Олексіївська
загальноосвітня школа ступенів Смирновської
сільської ради Куйбишевського району

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

36 509 955,00
дол.США

Запорізької області; Більшівцівська
загальноосвітня школа I-III ступенів Галицької
районної ради Івано-Франківської області;
Компаніївська загально освітня школа І–ІІІ
ступенів смт Компаніївка Компаніївського
району Кіровогладської області;
Половинкинська загальноосвітня школа I-III
ступенів Старобільської районної ради
Луганської області; Жовтневий навчальновиховний комплекс "Загальноосвітня школа I-III
ступенів - дошкільний навчальний заклад"
Ширяївської районної ради Одеської області;
Великочернеччинська спеціалізована школа I-III
ступенів Сумської районної ради Сумської
області; Окружний опорний заклад Борівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1
Борівської районної ради Харківської області
імені Героя Радянського Союзу В.С. Колісника
та його філії; Зіньківський навчально-виховний
комплекс "Середня спеціалізована
загальноосвітня школа ступенів - колегіум"
Віньковецького району Хмельницької області;
Катеринопільська загальноосвітня школа I-III
ступенів №1 Катеринопільської районної ради
Черкаської області; Мамалигівська
загальноосвітня школа I-III ступенів
Мамалигівської сільської ради Новоселицького
району Чернівецької області ; Ріпкинська
загальноосвітня школа I-III ступенів №2
Ріпкинського району Чернігівської області; ГО
“Краще місто”; ГО “Розвиток Приазов’я”; ГО
“ЦЕНТР ЮЕЙ”; Благодійна організація
"Львівська освітня фундація"; Маріупольська
міська рада; ГО "Асоціація велосипедистів
Києва"; ГО "Центр зайнятості вільних людей";
Громадська організація "Громадське
телебачення Запоріжжя"; Благодійний фонд “З
країни в Україну”; ГО “Спілкування без

кордонів”; ГО "Фундація.101"; ЗОШ І–ІІІ
ступенів с. Жидичин Ківерцівського району
Волинської області; Городницька ЗОШ І–ІІІ
ступенів Новоград-Волинської районної ради
Житомирської області; Кагарлицька загально
освітня школа І–ІІІ ступенів № 3 м. Кагарлик
Київської області; Івано-Франківська
загальноосвітня школа I-III ступенів імені Івана
Франка Яворівської районної ради Львівської
області; Сухоєланецька загальноосвітня школа
I-III ступенів Новоодеської районної ради
Миколаївської області; Жовтнева ЗОШ І–ІІІ
ступенів Решетилівської районної ради
Полтавської області; Мирогощанська
загальноосвітня школа Дубенської районної
ради Рівненської області; Скала-Подільська
загальноосвітня школа I-III ступенів
Борщівської районної ради Тернопільської
області; Великолепетинська ЗОШ І–ІІІ ступенів
№ 2 Великолепетинської селищної ради
Великолепетинського району Херсонської
області; Донецький національний університет
економіки і торгівлі ім. М. Туган –
Барановського; ГО "Дивовижні"; Слов’янська
міська рада; ГО “Антикризовий медіа-центр”;
ГО “Центр інновацій та сталого міжнародного
розвитку”; ГО “Нова Дружківка”; КП “Парк
культури і відпочинку” м. Слов’янськ, Донецька
облась; ГО “Координаційний центр
патріотичних сил “Новий Маріуполь”

28

3130

Формування
сприятливих
умов
діяльності для
громадянськог
о суспільства
України

11.07.201410.07.2019

Агентство
США з
міжнародног
о розвитку
(USAID)Уряд
США

Громадська організація “Центр громадської
адвокатури”, благодійний фонд "Творчий центр
ТЦК"

Міністерство юстиції України

1 500 000,00
дол. США

29

30

31

32

104937

3348

3371

3415

Програма
фінансування
надання
військової
техніки, майна
та послуг
США
іноземним
державам
(ФМФ)

Розробка курсу
на зміцнення
місцевого
самоврядуванн
я в Україні
(ПУЛЬС)

Прозорий,
підзвітний,
ефективний
бюджетний
процес на
місцевому
рівні в Україні

Надання
технічної
допомоги зі
зміцнення
служб
переливання

Міністерство
оборони
СШАУряд
США

військова частина А 4414; військова частина А
0702; військова частина А 2287; військова
частина А 4150; військова частина А 4480;
військова частина А 0281; Національний
університет оборони України; військова частина
А 2641; військова частина А 2238; військова
частина А 0476; військова частина А 2788;
Головний військово-медичний клінічний ордена
Червоної Зірки центр «Головний військовий
клінічний госпіталь»; військова частина А 1080

Міністерство оборони України

478 334 408,0
0 дол.США

Агентство
США з
міжнародног
о розвитку
(USAID)Уряд
США

Волинське Дніпропетровське Житомирське
Київське Луганське Миколаївське
Тернопільське Хмельницьке Черкаське
Чернівецьке Івано-Франківське Сумське
Львівське Дніпропетровське Вінницьке
Закарпатське Запорізьке Одеське Полтавське
Рівненське Харківське Херсонське Чернігівське
Кіровоградське регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів місцевого
самоврядування "Асоціація міст України"

-

8 200 000,00
дол.США

Європейськи
й Союз

Тернопільське, Рівненське, Миколаївське,
Львівське, Закарпатське, Житомирське,
Дніпропетровське, Волинське, Херсонське,
Харківське, Черкаське, Чернігівське, Вінницьке,
Запорізьке, Івано-Франківське, Київське,
Кіровоградське, Луганське, Одеське,
Полтавське, Сумське, Хмельницьке,
Чернівецьке регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів місцевого
самоврядування "Асоціація міст України"

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

1 177 662,00
євро

Уряд
СШАДепарта
мент охорони
здоров'я та
соціального
забезпечення

Національна дитяча спеціалізована лікарня
«Охматдит» МОЗ України; Комунальний заклад
“Рівненська обласна станція переливання
крові”; Одеська обласна станція переливання
крові; Київський міський центр крові;
Комунальний заклад Київської обласної ради;

Міністерство охорони здоров’я
України

01.06.199831.12.2018

14.12.201513.12.2020

25.12.201524.06.2018

01.04.201631.03.2018

418 460,00
дол. США

33

34

крові в певних
країнах за
Надзвичайним
президентськи
м планом
США з
боротьби зі
СНІДом

США/Центри
контролю та
профілактики
захворювань
США/Всесвіт
ній підрозділ
ВІЛ/СНІД

“Київський обласний центр крові”; Рівненська
обласна клінічна лікарня; Комунальна установа
"Житомирський обласний центр крові";
Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.
Гербачевського; Львівський обласний центр
служби крові; Комунальна міська клінічна
лікарня швидкої медичної допомоги м. Львів;
Одеська дитяча обласна клінічна лікарня

Представницт
во
Європейськог
о союзу в
Україні

ДСП "Львівський ДМСК"; ДСП "Одеський
ДМСК"; ДСП "Дніпропетровський ДМСК";
ДСП "Київський ДМСК"; ДСП "Харківський
ДМСК"

Державне агентство України з
управління зоною відчуження

1 453 300,00
євро

3390

Вдосконалення
інфраструктур
и для
поводження з
радіоактивним
и відходами,
реабілітації
забруднених
територій і
зняття з
експлуатації

Уряд США
Агентство
США з
міжнародног
о розвитку
(USAID)

Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів України

4 942 381,00
дол.США

261303

Зміцнення
місцевої
фінансової
ініціативи в
Україні
(ЗМФІ-ІІ)

30.11.201530.11.2017

01.10.201131.03.2017

Гуманітарна допомога!! Не плутати з проектами МТД!!!

1

N3319116-C-1403

«N33191-16-C-1403
Renovations to
School#2, Lviv Oblast,
Starychi-Ukraine» /
«Реконструкція
Старичівській ЗОШ
№2, Львівська
область, СтаричіУкраїна»

Наталія Косик
Приблизний
термін
реалізації
проету:
11.04.2016 –
1.09.2016

Гуманітарна
допомога
уряду США

Старичівській ЗОШ №2, Львівська
область

Старичівській ЗОШ №2,
Львівська область

300
тис.дол.США

kosyknat@gm
ail.com
0977713607

