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7108/21-е

Капітальний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства 

Харківської обласної ради "Обласний дитячий психоневрологічний санаторій №1" по 

вул. Ньютона, 125 в м. Харкові

42,66666667

6965/21-е

Капітальний ремонт комунального закладу охорони здоров'я "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ" з 

частковим благоустроєм прилеглої території по вул. Новгородська, 85 в м. Харкові

42,66666667

6151/21-е

Реконструкція приймального відділення Комунального некомерційного підприємства 

Первомайська центральна районна лікарня, Харківська обл., м. Первомайський, вул. 

Світанкова, 3

41,83333333

6508/21-е

Зміцнення та оновлення матеріальнотехнічної бази закладу охорони здоров'я 

Шевченківської селищної ради 

40,33333333

6969/21-е

Придбання цифрової діагностичної рентгенівської системи на 3 робочих місця для 

поліклінічного відділення КНП "Зміївська центральна районна лікарня" Зміївської 

міської ради Харківської області

32,16666667

6094/21-е

Придбанн комп'ютерного томографа для закладу охорони здоров'я вторинної ланки 

медичної допомоги Близнюківської селищної територіальної громади

31,66666667

6972/21-е

Придбання комп'ютерного томографа для КНП "Зміївська центральна районна лікарня" 

Зміївської міської ради Харківської області

31,5

6481/21-е

Придбання рентгенівського діагностичного комплексу для Амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини селища Хорошеве

30,16666667

6318/21-е

"Реконструкція водогону в селищі Троїцьке Первомайського району Харківської 

області" (коригування)

45,33333333

ТЗ 01 "Сучасний заклад охорони здоров'я"

ТЗ 03 "Економне та енергоресурсоефективне водопостачання"

додаток № 2

4. Загальний рейтинговий список проєктів, що брали участь у попередньому конкурсному відборі 

(рейтингові списки проєктів, складені окремо за кожним технічним завданням)

Назва технічного завдання / Назва проекту

Рейтингова середня 

оцінка проєкту
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ТЗ 01 "Сучасний заклад охорони здоров'я"

Назва технічного завдання / Назва проекту

Рейтингова середня 

оцінка проєкту

6065/21-е

Реконструкція водоводу Д=600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального 

водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. 

Зачуговському в м. Чугуїв Харківської області

43,83333333

6620/21-е

Капітальний ремонт водопроводу в с. Ржавчик Первомайського району Харківської 

області 

38,33333333

6948/21-е

Капітальний ремонт в Окружному опорному закладі «Борівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №1  імені Героя Радянського Союзу В. С. Колісника Борівської селищної 

ради» та його філії за адресою: 63801, Харківська область, смт. Борова, вул. Миру, буд. 

23. Коригування

48,66666667

7380/21-е

Реконструкція КЗ «Малоданилівський ліцей» Малоданилівської селищної ради 

Харківської області за адресою: смт. Мала Данилівка, вулиця Ювілейна буд. 3 

44,16666667

7371/21-е

Реконструкція Комунального закладу «Тимченківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області. 

Коригування

43,16666667

6525/21-е

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу Первомайський ліцей № 7 

Первомайської міської ради Харківської області, розташованого за адресою: 64102, 

Харківська область, м. Первомайський, мікрорайон 4

43,16666667

6475/21-е

Реконструкція приміщення Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної 

зали, їдальні та навчальних класів за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. 

Лизогубівка, вул. Шкільна, 22. Коригування

42,16666667

7618/21-е

Капітальний ремонт Пономаренківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Роганської селищної ради Харківсього району, Харківської області (1 черга) з 

покращенням умов навчання 

40,5

6988/21-е

Ремонтно-реставраційні роботи (реставрація) будівлі КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

"ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ" - 

пам'ятки історії місцевого значення (охоронний номер 13), що розташована за адресою: 

м. Харків, вул. Сумська, 37 

39,5

7257/21-е

Закупівля сучасної комп'ютерної техніки для оснащення навчальних кабінетів 

Вербівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Балаклійської районної ради 

Харківської області 

39,33333333

ТЗ 06 "Сучасний заклад освіти"
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ТЗ 01 "Сучасний заклад охорони здоров'я"

Назва технічного завдання / Назва проекту

Рейтингова середня 

оцінка проєкту

7190/21-е

"Природничі науки, як флагман сучасного освітнього процесу" (придбання кабінетів 

хімії, біології та географії для Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Балаклійської районної ради Харківської області)

39

7309/21-е

Придбання шкільного автобуса для Богодухівського ліцею №3 Богодухівської міської 

ради Харківської області 

36,66666667

6082/21-е

Капітальний ремонт частини будівлі (покрівля) Чугуївської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 7 Чугуївської міської ради Харківської області (63505, Харківська 

область, м. Чугуїв, площа Матросова,1)

35,33333333

6090/21-е

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей сільської місцевості (придбання 

шкільних автобусів для опорного закладу Вовчанської громади Харківської області)

28,5

6833/21-е

Реконструкція ЗДО №3 "Теремок" по пров. Шевченка, 23 в смт. Пісочин Харківського 

району Харківської області. Коригування 

55,83333333

7625/21-е

Реконструкція будівлі дитячого садка по вул. Леонівській, 42 в м. Мерефа Харківського 

району, Харківської області. Коригування

48,16666667

6289/21-е

Капітальний ремонт фасадів, підлоги, мереж водопостачання та каналізації будівлі ДНЗ 

"Веселка", за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. Торгова, 5 (коригування)

36,33333333

6319/21-е

Капітальний ремонт покрівлі та зовнішніх стін із заміною вікон та дверей Куп'янського 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 "Орлятко" комбінованого типу Куп'янської 

міської ради Харківської області за адресою: місто Куп'янськ, пл. Стадіонна, будинок 

14

35,33333333

6087/21-е

Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду будівлі Дворічанського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) №1 "Колосок" Дворічанської селищної ради 

Куп'янського району Харківської області за адресою: вул. Слобожанська буд, 62, смт. 

Дворічна, Куп'янського району, Харківської області. Коригування

35,16666667

7126/21-е

Створення ІТ-простору для дітей різних вікових груп на базі Центру дитячої та 

юнацької творчості Богодухівської міської ради Харківської області 

41,5

ТЗ 07 "Дошкільний заклад освіти: "Дитячий садок майбутнього""

ТЗ 12 "Створення та розвиток молодіжних просторів (центрів, хабів тощо) в громадах Харківської 

області 
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ТЗ 01 "Сучасний заклад охорони здоров'я"

Назва технічного завдання / Назва проекту

Рейтингова середня 

оцінка проєкту

6978/21-е

Реконструкція будівлі Харківського літературного музею, що розташована за адресою: 

вул. Багалія, 6, м. Харків

40

6836/21-е

Реконструкція спортивного майданчика під стадіон із штучним покриттям з 

облаштуванням легкоатлетичних бігових доріжок та трибун по вул. Клубна, 5, в смт. 

Пісочин Харківського району Харківської області 

61,33333333

7330/21-е

Реконструкція нежитлових будівель і споруд під комунальне підприємство 

Балаклійської районної ради «Балаклійський районний дитячо-юнацький спортивно-

оздоровчий комплекс Вимпел» по вул. Центральна, 4 в м. Балаклія Балаклійського 

району Харківської області. Коригування 

47,66666667

6838/21-е

Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з прибудовою басейну по вул. 

Соснова, 1-Б в мікрорайоні "Мобіль" смт Пісочин

46,66666667

6687/21-е

Реконструкція стадіону "КОЛОС" за адресою: Харківська область, Нововодолазький 

район, смт Нова Водолага, вул. Пушкіна, 35. Коригування

45,5

7464/21-е

Нове будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Захисників, 5А в смт 

Пересічне Дергачівського району Харківської області (коригування)

45,16666667

7550/21-е

Купівля пожежного автомобіля для протидії пожежам на території Роганської селищної 

територіальної громади

43,83333333

6028/21-е

"Реконструкція очисних споруд м. Валки". Коригування

49,33333333

6912/21-е

Реконструкція каналізаційного колектора в м.Чугуєві Харківської області (коригування)

48,33333333

6877/21-е

Реконструкція споруд відведення та очистки стічної води за адресою: смт Пересічне, 

в'їзд Саіпова, 16а Дергачівського району Харківської області. Коригування 

40,33333333

7496/21-е

Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Садова від вул. 

Давидова-Лучицького до КНС-1 L=2809м м. Куп’янськ, Харківської області. 

Коригування 

38,66666667

7143/21-е

Реконструкція очисних споруд за адресою: вул. Садова, 1а в с. Бірки Зміївського району 

Харківської області

37,5

ТЗ 13 "Сучасний спортивний заклад"

ТЗ 21 "Місцева пожежна охорона"

ТЗ 32 "Модернізація будівництво систем водовідведення та очистки стічних вод Харківської області"
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ТЗ 01 "Сучасний заклад охорони здоров'я"

Назва технічного завдання / Назва проекту

Рейтингова середня 

оцінка проєкту

6278/21-е

"Реконструкція теплових мереж в м. Харкові" (Черга 2. Об'єкт 63. Ділянка між 

МК5307А – МК5307А/1, вул. Валентинівська)

41,5

6359/21-е

"Реконструкція теплових мереж в м. Харкові" (Черга 2. Об'єкт 25. Ділянка між 

МК6762А – МК6764, просп. П. Григоренка)

41,5

6372/21-е

"Реконструкція теплових мереж в м. Харкові" (Черга 2. Об'єкт 37. Ділянка між МК2985 

– МК2985Т, МК2985-МК2985ТК40, вул. Леся Сердюка, вул. Дружби Народів)

41,5

7658/21-е

Придбання комплексу з переробки твердих побутових відходів шляхом їх сортування з 

відбором вторинної сировини і генерацією теплової енергії 

39,5

6490/21-е

Придбання трактора для обслуговування населення Безлюдівської громади

26,16666667

Голова регіональної комісії Михайло ХАРНАМ

ТЗ 64 "Економне та енергоресурсоефективне теплопостачання та гаряче водопостачання"


