
Проекти, які пройшли конкурсний відбір

1
Реконструкція будівлі Новосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.

Мирона Зарицького Новосільської сільської ради Тернопільської області
69,23

2

Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу

Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету

на вул.Винниченка, 4 в с.Трибухівці Бучацького району Тернопільської області
63,46

3

Енергозберігаючі заходи в Козівській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (капітальний ремонт 

частини перекриття; опорядження приміщень; капітальний ремонт системи 

опалення, водопостачання і водовідведення; утеплення фасадів) по вул. 

Гвардійська, 9 в смт. Козова 

61,15

Проекти, які не пройшли конкурсний відбір

4
Капітальний ремонт фасадів з утепленням студентського гуртожитку №3 ТНЕУ

по вул.Львівській, 3 у м.Тернополі
58,08

5

Капітальний ремонт НВК "Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" з проведенням

комплексної термомодернізації будівлі під школу майбутнього по

вул.Грушевського, 61 в с.Лозова Байковецької сільської ради Тернопільського

району Тернопілської області

57,31

6

Реконструкція Рекшинського НВК "ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" Бережанської

районної ради Тернопільської області по вул.Центральна, 50а в с.Рекшин

Бережанського району Тернопільської області

53,08

7

Енергозберігаючі заходи Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3.

Капітальний ремонт по утепленню фасадів і заміні віконних та дверних блоків

Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 по вул.Заводська у

м.Збараж, Збаразького району Тернопільської області

51,15

8

Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі Шумського навчально-виховного

комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -гімназія" в м.

Шумськ Тернопільської області

44,62

9
Капітальний ремонт (утеплення фасадів) ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул.

Українській, 47 в м. Шумськ Тернопільської області
44,62

10

Енергозберігаючі заходи дитячого садочка "Сонечко" - капітальний ремонт по

утепленню фасаду дитячого садочка "Сонечко" у м. Збараж вул. Грушевського, 24

Збаразького району Тернопільської області

40,38

11

Капітальний ремонт корпусу №2 Цеценівського НВК (покращення 

енергоефективності будівлі) в с. Цеценівка Шумського району Тернопільської 

області

39,23

12

Реконструкція Мечищівського НВК "ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" Бережанської

районної ради Тернопільської області по вул.Центральна, 76 в с.Мечищів

Бережанського району Тернопільської області

37,31

13

Каіпітальний ремонт Курянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бережанської районної ради

Тернопільської області по вул.Шевченка, 57 в с.Куряни Бережанського району

Тернопільської області

36,54

Загальний рейтинговий список проектів, що брали участь у попередньому конкурсному відборі 

за напрямком «енергоефективність державних і комунальних навчальних закладів»
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