
Проекти, які пройшли конкурсний відбір

1

Реконструкція кардіологічного корпусу Микулинецької обласної 

фізіотерапевтичної лікарні реабілітації по вул. Галицька, 2 смт. Микулинці 

Теребовлянського району Тернопільської області

61,84

Проекти, які не пройшли конкурсний відбір

1

Капітальний ремонт даху з утепленням горищного перекриття головного 

лікувального корпусу Тернопільського обласного протитуберкульозного 

диспансеру за адресою В. Гаї, вул. Підлісна, 26-А Тернопільського району 

53,42

2

Реконструкція радіологічного корпусу Тернопільського обласного клінічного 

онкологічного диспансеру з впровадженням енергозберігаючих заходів в м. 

Тернополі на вул. Р. Купчинського, 8

52,37

3

Капітальний ремонт головного корпусу Скалатської комунальної районної 

лікарні Тернопільської області по вул. Л.Курбаса, 36 м. Скалат, Підволочиський 

район, Тернопільська область

46,84

4
Енергозберігаючі заходи Заліщицького обласного комунального госпіталю 

інвалідів війни та реабілітованих по вул. Шашкевича 42 м. Заліщики 

Тернопільської області. Реконструкція даху, заміна вікон та дверей, утеплення 

46,32

5

Реконструкція будівлі з влаштуванням шатрового даху та утепленням фасадів 

гуртожитку медичного училища ім. А. Річинського за адресою м. Кременець, вул. 

Мікрорайон 3, буд. 7

45,79

6

Реконструкція ЗОШ І-ІІІ  ступенів (утеплення фасадів, заміна віконних та 

дверних блоків, системи опалення з використанням енергозберігаючих 

технологій) в с. Джурин, Чортківського району Тернопільської області 

44,47

7

Капітальний ремонт КНП Шумської районної ради "Шумська центральна 

районна лікарня" (покращення енергоефективності будівлі) з впровадженням 

енергозберігаючих заходів по вул. Енергетична,1 в м. Шумськ Тернопільського 

району

43,42

8

Капітальний ремонт по впровадженню енергозберігаючих технологій по 

утепленню фасаду Переволоцької ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Переволока Бучацького 

району Тернопільської області

43,16

9
Реконструкція поліклінічного корпусу Кременецької районної комунальної 

лікарні в м. Кременці на вул. Горбача, 1
42,89

10

Капітальний ремонт студентського гуртожитку Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу ім. О. Барвінського по вул. Млинарська 14-Б, в м. 

Чорткові Тернопільської області

42,11

11
Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Біла Чортківського 

району
41,84

12
Реконструкція Рекшинського НВК "ЗНЗ І-ІІІ ступенів ДНЗ" Бережанської 

районної ради по вул. Центральна, 50 а в с. Рекшин Бережанського району 40,26

13
Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт ЗОШ І-ІІ ступенів по 

вул.Шевченка,5 в смт Гусятин Тернопільської області
40,26

14

Капітальний ремонт по впровадженню енергозберігаючих технологій з 

утеплення фасадів, влаштування даху та відмощення Микулинецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. 8-го Березня в смт. Микулинці 

Теребовлянського району Тернопільської області

38,95

Енергоефективність державних і комунальних освітніх і медичних закладів

Загальний рейтинговий список проектів, що брали участь у попередньому конкурсному 

відборі

№ 

н/п
Назва проекту

Рейтингова 

середня 

оцінка 

проекту



Проекти, які пройшли конкурсний відбір

1

Будівництво приміщення музею в рамках реалізації проекту "Lemko S.V.І.T." на 

території музейного комплексу "Лемківське село" за адресою урочище 

Лемківська Ватра, 1 в м. Монастириська Тернопільської області

68,16

2

Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії з 

операційним блоком Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. 

Академіка Сахарова, 2 в м. Тернополі (Коригування проектно-кошторисної 

документації)

64,47

3
Будівництво споруд для розвитку малого підприємництва в комплексі бізнес хабу 

по вул. Олеся Гончара, 21 в м. Чортків Тернопільської області
61,32

4

Реконструкція існуючої будівлі Тернопільського обласного краєзнавчого музею 

(Проект термомодернізації будівлі) в м. Тернополі, площа Героїв Євромайдану, 3 60,79

5

Реконструкція будівель комунального дитячого оздоровчого закладу «Дивосвіт» з 

добудовою відпочинково-оздоровчої інфраструктури в с.Кутянка Шумського 

району Тернопільської області

60,79

6

Капітальний ремонт фасаду з прибудовою ліфта для маломобільних хворих 

Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" в с. Плотича. вул. Глибочецька, 5 

Тернопільського району

58,42

7
Організація території Лановецького зоологічного парку місцевого значення 

"Лановецький зооботсад" в м. Ланівці Тернопільської області - будівництво 57,89

8

Нове будівництво спального корпусу на 50 чол. для учасників АТО із їдальнею та 

теплим переходом з частковою реконструкцією існуючого корпусу обласної 

фізіотерапевтичної лікарні реабілітації в с.Більче-Золоте Борщівського району 

Тернопільської області

55,00

9

Реконструкція спортивного майданчика Чортківського державного медичного 

коледжу по вул. Млинарській, 14-А у м. Чорткові Тернопільської області 54,74

10

Капітальний ремонт студентського гуртожитку ДНЗ "Тернопільського 

професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою" по 

вул. Д. Галицького, 46 в м. Збараж Тернопільської області

54,74

11

Реконструкія корпусу майстерні з надбудовою Тернопільського ліцею № 21 - 

спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети за адресою місто Тернопіль, 

проспект Злуки, 51

54,47

12
Капітальний ремонт будівель Борщівської центральної комунальної лікарні 

(утеплення фасадів, заміна вікон) по вул. Степана Бандери в м. Борщові
53,68

13
Будівництво дитячого садка на 120 дітей на вул.Молодіжна у селі Біла 

Тернопільського району Тернопільської області 
52,11

14

Реконструкція будівлі Новосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона 

Зарицького Новосільської сільської ради Тернопільської області та влаштування 

спортивного майданчика по вул. І.Франка, 24 в с. Нове Село Підволочиського 

району, Тернопільської області

50,26

15

Реконструкція будівлі Монастириського дитячого закладу ясел-садка "Казка" на 

вул. Шухевича, 3 в м. Монастириська (влаштування шатрового даху з 

впровадженням енергозберігаючих заходів) 

49,21

16

Капітальний ремонт поліклінічного та стаціонарного корпусів 

Великодедеркальської районної комунальної лікарні (покращення 

енергоефективності будівель) з впровадженням енергозберігаючих технологій с. 

Великі Дедеркали Шумський район Тернопільської області

49,21

Проекти, які оцінювались на загальних умовах



17

Будівництво очисних споруд Скала-Подільського ККП по вул.Грушевського смт 

Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області продуктивністю 

200 м.куб

48,95

18
Реконструкція амбулаторії загальної медицини за адресою вул. Здоров'я, 11 в с. 

Колиндяни, Чортківського району, Тернопільської області 
48,68

Проекти, які не пройшли конкурсний відбір

1

Капітальний ремонт даху із зміцненням конструкцій під влаштування сонячних 

електростанцій Підволочиського навчального закладу (ясла-садок) з 

облаштуванням цоколя будівлі та дитячого майданчика за адресою смт. 

Підволочиськ вул. П. Мстислава, 103, Тернопільської області

47,89

2

Будівництво загальноосвітньої школи І ступеня з дошкільним закладом на вул. 

Пасічна, 9 селі Підгороднє Тернопільського району Тернопільської області 47,89

3
Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об'їзна в районі вул. 

Гайової в м. Тернополі
47,89

4
Реконструкція системи водопостачання смт. Підволочиськ Тернопільської 

області
47,63

5
Будівництво вуличної каналізації в селі Гаї-Гречинські Тернопільського району 

Тернопільської області
47,37

6
Придбання спецтехніки для обслуговування комунальної інфраструктури 

Великогаївської ОТГ
47,37

7
Будівництво каналізаційної мережі північної частини м. Підгайці, Тернопільської 

області
47,11

8

Реконструкція спеціалізованого амбулаторно-поліклінічного відділення 

профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу КУТОР "Тернопільського 

обласного наркологічного диспансеру" по вул. Купчинського, 14 в м. Тернополі
45,26

9
Будівництво біологічних очисних споруд стічних вод м. Бучач Тернопільської 

області продуктивністю 300м3/добу
45,00

10

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 Тернопільської області

44,74

11

Реконструкція блоку "А" Тернопільської обласної комунальної клінічної 

психоневрологічної лікарні в м. Тернополі по вул. Тролейбусна, 14 

Тернопільської області

44,47

12

Капітальний ремонт будівлі амбулаторії сімейної медицини з адмінприміщенням 

по вул.Джерельна,1 в с.Шляхтинці Байковецької сільської ради 43,68

13
Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю  300 м.куб./добу м. 

Почаїв, Кременецького району,  Тернопільської області
43,42

14

Реконструкція приміщень корпусу № 1  відділення стаціонарного догляду 

комунального закладу "Територіальний центр надання соціальних послуг 

Підволочиської селищної ради" в смт. Підволочиськ, вул. Надзбручанська, 

Підволочиського району Тернопільської області 

43,16

15

Капітальний ремонт бігових доріжок та секторів спортивного ядра стадіону  КП 

"Тернопільський міський стадіон" на проспекті Степана Бандери, 15 у 

м.Тернопіль

43,16

16
Водопровідні мережі в м. Бережани - реконструкція водозабору (Реконструкція 

водопроводу до РЧВ)
42,89

17
Проведення енергомоніторингу (енергоаудитів) будівель комунальної власності  

Великогаївської ОТГ
42,63



18 Будівництво дощового колектора по вул. Галицькій в м. Тернополі 42,11

19

Упорядкування зон санітарної охорони центрального водозабору питного 

водопостачання вздовж р. Серет в м. Чортків Тернопільської області - 

капітальний ремонт

41,84

20

Реконструкція спортивних майданчиків із штучним покриттям в навчально-

виховному комплексі "Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 - 

дошкільний навчальний заклад" по вул. 107 Кременецької дивізії, 4 м. Кременець 

Тернопільської області

41,58

21
Будівництво дитячого садка на 25 місць в с.Слобідка Козівського району 

Тернопільської області. Коригування
41,32

22

Реконструкція філії "Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" 

опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської 

міської ради за адресою: вул. Шкільна, 2 в с. Старий Тараж Кременецького 

району Тернопільської області

41,05

23

Реконструкція з прибудовою приміщень Тернопільської обласної клінічної 

комунальної психоневрологічної лікарні - обласного комунального центру 

морфологічних досліджень та судово-медичних експертиз (Коригування 

кошторисної документації)

40,26

24

Капітальний ремонт Петриківського обласного геріатричного пансіонату по вул. 

Зелена, 15 в с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області 40,00

25

Реконструкція системи опалення по покращенню енергоефективності у 

приміщеннях гуртожитку Теребовлянського вищого училища культури 

Теребовлянського району Тернопільської області

40,00

26
Придбання мобільної рентген системи типу С-дуга для КУ ТРР "Теребовлянська 

центральна районна лікарня"
39,47

27
 Капітальний ремонт Пишківської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна в с. 

Пишківці Бучацького району Тернопільської області Корегування
39,47

28
Реконструкція Медведівської ЗОШ І-ІІ ступеня по вул. Шкільна в с. Медведівці 

Бучацького району Тернопільської області 
39,47

29

Енергозберігаючі заходи (реконструкція даху, утеплення фасадів, благоустрій) 

районного будинку культури по вул.Грушевського, 23 в смт.Козова 

Тернопільська область. Коригування

38,16

30

Реконструкція будівлі "Товариства Сокіл" (районного будинку культури), 

пам'ятка архітектури місцевого значення XІX ст. (охор.№127) по вул. Травневій, 

2 в м. Збаражі Збаразького району Тернопільської області

37,63

31
Будівництво очисних споруд каналізації господарсько-побутових стоків в 

м.Борщів по вул. Нічлава
37,63

32

Реконструкція очисних споруд продуктивністю 500 м.куб/добу по 

вул.Суходільська селища Гусятин Гусятинського району Тернопільської області 37,63

33

Капітальний ремонт корпусу № 2  Теребовлянського психоневрологічного 

будинку-інтернату в м.Теребовля, вул. Глещавецька, 68 Тернопільська область 37,63

34
Капітальний ремонт Кременецької ЗОШ І-ІІІ ступеня №3 у м. Кременець по вул. 

Замковій, 41 (заміна вікон та утеплення фасадів)
37,37

35 Реконструкція приміщення музею в селищі Козова Тернопільської області 37,37

36

Капітальний ремонт пральні Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні за 

адресою: вул. Сахарова, 2 в м.Тернополі (Коригування кошторисної 

документації)

37,37



37

Реконструкція спортивного майданчика Тернопільської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР по вул. 

Грушевського, 3 в м. Тернополі. Коригування кошторисної документації згідно 

листа замовника № 372 від 08.08.2018

37,37

38

Капітальний ремонт Трибухівської ЗОШ I-III ступенів Трибухівської сільської 

ради по вул.Грушевського, 1 в с.Трибухівці Бучацького району Тернопільської 

області

36,58

39

Реконструкція терапевтичного відділення Золотопотіцької комунальної лікарні 

по вул. Л. Українки, 77 в смт. Золотий Потік Бучацького району Тернопільської 

області

36,58

40

Реконструкція нежитлової будівлі кухні Козівської ЦРКЛ з впровадженням 

енергозберігаючих заходів по вул. Зелена, 19 в смт. Козова Тернопільської 

області

36,32

41

Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів 

Нижчелуб'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Нижчелуб'янської сільської 

ради Збаразького району Тернопільської області

35,79

42
Капітальний ремонт вулиці Проектна від будинку №1 до будинку №12 в 

с.Байківці Тернопільського району Тернопільської області
35,00

43

Будівництво ділянки дороги Переморівка-Лішня (від перехрестя в с.Кутянка до 

границі з Здолбунівським районом) об'єднаної громади Шумської міської ради 

Тернопільської області

35,00

44

Реконструкція корпусу харчоблоку та складських приміщенть з влаштуванням 

переходу (галереї) до спального корпусу Скала-Подільського 

психоневрологічного будинку-інтернату по вул. Грушевського, 86 смт. Скала-

Подільська, Борщівський район, Тернопільська область

33,42

45
Капітальний ремонт вулиці Руська в місті Хоростків Гусятинського району 

Тернопільської області
32,89

46

Реконструкція лікувального корпусу комунальної Максимівської дільничної 

лікарні в с. Максимівка Збаразького району Тернопільської області 32,37

47
Реконструкція з добудовою ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Худиківці Борщівського району

31,05

48
Капітальний ремонт будинку народної творчості по вул. Жаберівка, 154 с. 

Колодрібка Заліщицького району Тернопільської області
31,05

49

Реконструкція частини приміщень будинку ЗОШ І-го ступеня по вул. Довга, 24 в 

с. Тарасівка Базаринецької сільської ради Збаразького району Тернопільської 

області

30,26

50
Реконструкція доріг по вул.Новосілка і Польова в м.Ланівці Тернопільської 

області (Коригування кошторисної документації)
29,21


