
№ п/п Назва Головний бенефіціар Бенефіціар Опис Співфінансування 
ЄС, млн. євро 

LIP/0001/16 Розширення 
регіональної 
дороги № 885 
Перемишль – 
Германовіце – 
Державний 
кордон на км 3 + 
642 - 10 + 257  

Підкарпатське 
управління воєводських 
доріг 

Львівська 
обласна 
державна 
адміністрація 

Розширення регіональної дороги № 885 Перемишль - 
Германовіце - Державний кордон є частиною реалізації 
запланованого будівництва пункту перетину кордону в 
Мальховичах між Польщею та Україною. Дорогу 885 у 
поєднанні з запланованим перетином кордону можна 
розглядати як альтернативний шлях комунікації для 
існуючого сполучення Перемишль-Медика-Львів. 
Заходи: 
1. Реконструкція і будівництво інших дорожніх інженерних 
об'єктів шляхом їхньої адаптації до вимог вищевказаних 
параметрів; 
2. Будівництво/реконструкція перехресть з міськими та 
районними дорогами 
3. Реконструкція/будівництво відрізків доріг/міських вулиць 
4. Будівництво під'їзних доріг (КR1) для підтримки 
прилеглих земель 
5. Будівництво тротуарів та пішохідних і велосипедних 
доріжок 
6. Будівництво пристроїв безпеки дорожнього руху 
7. Довжина розширеної дороги: 6615 км          

6,75 



LIP/0002/16 Будівництво 
інфраструктури 
залізничного 
прикордонного 
переходу в 
Сємянувці 

Підляський воєвода Державний 
митний комітет 
Республіки 
Білорусь 

Будівництво інфраструктури залізничного прикордонного 
переходу в Сємянувці буде черговим етапом покращення 
інфраструктури цього прикордоннного переходу. 
Заходи: 
1. Будівництво конструкції даху над перевантажувальною 
платформою. 
2. Будівництво мережі моніторингу уздовж залізничної лінії, 
яка веде до державного кордону, через населені пункти 
Сємянувка, Цісувка, Бжезіна і на залізничному вокзалі 
Сємянувка, в зоні перевантаження. 
3. Будівництво контрольного наземного проходу над 
існуючою колією, на ділянці № 59/9 та 59/10 в Сємянувці, 
ґміна Наревка. 
4. Будівництво залізничних ваг для зважування вагонів 
(статичного і в русі), разом з комп'ютерною системою, що 
складається, зокрема, з електричної шафи, підключеної до 
комп'ютера з вагою поряд з перевантажувальною лінією. 
5. Будівництво під'їзної дороги - від повітової дороги 
(воєводської) до перевантажувальної платформи. 
6. Будівництво злітно-посадкового майданчика для 
вертольотів. 
7. Будівництво адміністративної будівлі. 
8. Будівництво будівлі для надання послуг.     

5,31 

LIP/0003/16 Покращення 
доступу до 
прикордонного 
регіону шляхом 
реконструкції 
воєводської 
дороги № 698, що 
включає 
відновлення 
мосту на річці 
Точна в Лосіцах. 

Мазовєцьке 
воєводство/Мазовєцьке 
управління воєводських 
доріг 

Волинська 
обласна 
державна 
адміністрація 

Проект включає в себе реконструкцію воєводської дороги 
№ 608 на ділянці від км 30 + 818 до 34 + 110 з розширенням 
перехресть дороги № 698 (вулиця Пілсудського) з вулицею 
11 листопада і вулицею Нарутовіча, а також будівництво 
світлофорів і ремонт мосту на річці Точна в Лосіцах. 
Планується також проведення реконструкції ділянки від км 
10 + 613 до 18 + 355 (Сток Ляцкі - Морди) цієї ж дороги. 
В рамках проекту будуть також проведені роботи, що 
стосуються наступних галузей: 
1. дорожньої  
2. електричної, телекомунікаційної, енергетичної, 
3. водопостачання та дренаж, 
4. сантехнічної, будівництва мостів і газової.                                                                                                 

4,59 



LIP/0004/16 Розширення 
дороги 
„Королювка – 
Влодава” на 
ділянці від 70 + 
550 км до 75 + 
550 км загальною 
протяжністю 5,00 
км, що є 
частиною 
регіональної 
дороги № 812 
„Бяла Подляска – 
Вішніце – 
Влодава – Хелм”  

Люблінське воєводство Волинська 
обласна 
державна 
адміністрація  

Дорога № 812 це одна з доріг з найбільшою 
завантаженістю, де середній щоденний трафік складає 
3730 транспортних засобів на добу (від 1434 до 6452 
автомобілів на добу). Інвестиція буде також впливати на 
доступність запланованого пункту перетину кордону 
Збереже - Адамчуки. Це забезпечить швидший і зручніший 
доступ до туристичних районів за рахунок поліпшення якості 
дороги, що веде до Ленчинсько-Влодавського озерного 
краю з Білорусі через прикордонний перехід у Славатичах. 
Результати інвестиції: 
1. Ширша, посилена і замінена структура верхнього 
покриття існуючих доріг. 
2. Нові та відновлені сполучення з іншими дорогами. 
3. Нові автобусні зупинки. 
4. Нові індивідуальні та загальні з'їзди, а також нові 
тротуари. 
5. Нові дорожні знаки і сигналізація. 
6. Обладнання для забезпечення безпеки дорожнього руху. 
7. Нова система дренажу. 
8. Нове вуличне освітлення. 
9. Вирішення конфліктів електроенергетичної 
інфраструктури.                                                                    

5,76 

LIP/0006/16 Безпека 
білорусько-
польського 
прикордоння. 
Зміцнення 
потенціалу 
пожежно-
рятувальних 
служб. 

Брестський обласний 
департамент 
Міністерства з 
надзвичайних ситуацій 
Республіки Білорусь 

Гродненський 
обласний 
департамент 
Міністерства з 
надзвичайних 
ситуацій 
Республіки 
Білорусь   
 
Воєводська 
комендатура 
Державної 
пожежної 
охорони, 

Проект спрямований на створення єдиної системи 
моніторингу та швидкого реагування на всі види 
надзвичайних ситуацій на польсько-білоруському 
прикордонні. Крім того, мета проекту полягає в організації 
широкої кампанії з підвищення інформованості населення 
регіону в області надзвичайних ситуацій. Проект передбачає 
реконструкцію блоку інфраструктури пожежних частин в 
місті Камєнєц у Білорусі, створення і оснащення двох 
навчальних центрів для рятувальників в Бресті та Гродно, 
придбання спеціалізованого обладнання для пожежних 
бригад в Бресті і Камєнці, спільні навчання та навчальний 
візит представників білоруської влади і організацій з 
реагування на надзвичайні ситуації до Центру управління 
кризовими ситуаціями в Білостоці.  

4,06 



Білосток 
 
Повітова 
комендатура 
Державної 
пожежної 
охорони, Бяла 
Подляска 

LIP/0007/16 Покращення 
дорожньої 
інфраструктури 
прикордонного 
регіону, 
забезпечення 
сталого доступу в 
прикордонний 
регіон 
(модернізація та 
будівництво 
автодороги P-16) 

Республіканське 
унітарне підприємство 
автомобільних доріг 
„Бреставтодор” 

Підляське 
управління 
воєводських 
доріг, Білосток 

Метою проекту є підвищення доступності прикордонного 
регіону шляхом реконструкції дороги R-16, що веде до 
міжнародного переходу «Пєщатка - Половці» на білорусько-
польському кордоні. Проект передбачає будівництво нової 
ділянки траси довжиною 9,457 км і реконструкцію 3,845 км 
існуючої дороги. Заланована реконструкція передбачає 
підвищення класу дороги до III категорії. Проект є 
продовженням заходів, пов'язаних з розбудовою пункту 
перетину кордону «Пєщатка» (фінансованого в рамках ПБУ 
2017-2013).  

4,6 

LIP/0015/16 Будівництво 
рентгенівської 
скануючої 
системи 
контролю 
транспортних 
засобів у 
автодорожньому 
пункті пропуску 
«Берестовіца» 
Гродненської 
регіональної 
митниці  

Гродненська 
регіональна митниця 

Державний 
митний комітет 
Республіки 
Білорусь 
 
Підляське 
воєводство 
 
Мінська 
регіональна 
митниця 

Проект спрямований на запровадження нової технології 
неінвазивного огляду транспортних засобів на 
прикордонному переході в Берестовіці, Білорусь 
(міжнародний польсько-білоруський прикордонний перехід 
Бобровнікі-Берестовіца). Проект передбачає придбання та 
установку системи сканування рентгенівськими променями, 
будівництво спеціальної будівлі для системи та будинку для 
персоналу. Буде забезпечено навчання і тренінги для осіб, 
які обслуговуюють систему, дії, спрямовані на прискорення 
технічного огляду транспортних засобів, обмін досвідом з 
польськими партнерами в галузі використання даних, 
отриманих зі сканера.  

4,05 



LIP/0008/16 Створення 
системи 
швидкого 
реагування на 
злочини і події у 
Львові 

Головне управління 
Національної поліції у 
Львівській області 

Воєводська 
комендатура 
поліції, Жешув 

Мета проекту - підвищення безпеки жителів і гостей Львова. 
В рамках проекту буде створений центр оперативного 
реагування на інформацію про злочини та інші події, в 
якому будуть працювати досвідчені співробітники зі 
знанням іноземних мов. Центр буде забезпечувати 
координацію дій з аварійно-рятувальними службами та 
організаціями, а також вчасно надаватиме необхідну 
допомогу. Будуть реалізовані наступні заходи: 
- завершення другого етапу будівництва нової 
адміністративної будівлі львівського міського управління 
поліції Міністерства внутрішніх справ України у Львівській 
області та реконструкція будівель територіальних 
департаментів поліції 
- облаштування нової адміністративної будівлі львівського 
міського управління поліції Міністерства внутрішніх справ 
України у Львівській області системою смарт-офіс і GPS 
навігацією. 
- забезпечення поліцейських бригад добре обладнаними 
оперативними автомобілями. Облаштування поліцейських 
патрульних камерами, які носять поверх уніформи. 
 - залучення міжнародних експертів, фахівців і консультантів 
з метою створення системи оперативного реагування на 
інформацію про злочини та інші події в місті. 
- навчання і тренінги персоналу, який буде обслуговувати 
систему. 
- створення програми картування злочинності для офіцерів 
поліції для виявлення гарячих точок і небезпечних місць. 
- розташування камер відеоспостереження у Львові. 
 

5,4 



LIP/0010/16 Зменшення 
ризику епідемії 
туберкульозу на 
прикордонних 
територіях 
України і Польщі 
шляхом 
будівництва 
туберкульозної 
лікарні на 100 
ліжок в 
Закарпатській 
області та 
впровадження 
інноваційних 
методів 
моніторингу, 
профілактики і 
лікування 
туберкульозу 

Департамент охорони 
здоров'я Закарпатської 
обласної державної 
адміністрації 

Підкарпатський 
центр легеневих 
хвороб, Жешув 

Проект спрямований на скорочення кількості випадків 
захворюваності на туберкульоз в прикордонних районах 
Польщі та України за допомогою наступних заходів: 
- Будівництво туберкульозної лікарні на 100 ліжок в Нижній 
Апші Закарпатської області; 
- Забезпечення медичним обладнанням, витратними 
матеріалами та медикаментами у туберкульозній лікарні; 
- Розробка і впровадження пілотних моделей виявлення і 
лікування туберкульозу; 
- Професійна підготовка медичного персоналу (в тому числі 
навчання, спрямоване на обмін польським досвідом у сфері 
запобігання туберкульозу); 
- проведення досліджень і визначення керівних принципів 
та рекомендацій  лікування туберкульозу. 

5,8 

LIP/0018/16 Покращення 
екологічної 
ситуації у 
Шацькому 
національному 
природному 
парку шляхом 
каналізування 
населених пунктів 
навколо озера 
Світязь 

Шацька районна 
державна адміністрація 

Ґміна Влодава, 
Люблінське 
воєводство 

Загальною метою проекту є запобігання поширенню 
захворювань серед людей і тварин у Волинській області 
(Україна) та люблінському воєводстві (Польща) шляхом 
модернізації системи каналізації в районі Шацьких озер. 
Проект складається з розширення та модернізації всієї 
системи каналізації, з тим щоб включити максимально 
можливу кількість фермерських господарств у Шацькому 
районі навколо озера Світязь, а також щоб цей район став 
привітнішим до навколишнього середовища. Будівництво 
каналізації призведе до скорочення скидання 
забруднюючих речовин в навколишнє середовище в 
транскордонному біосферному заповіднику «Західне 
Полісся».  

5,8 

 


