
 

Загальний рейтинговий список проектів, що брали участь у попередньому 

конкурсному відборі 

(в частині розгляду проектів з енергоефективності навчальних закладів) 

 

№ 

п/п Назва проекту 

Рейтингова  

середня оцінка 

проекту 

1.  Реконструкція Варвинської районної гімназії по вул. Миру, 54-а в смт. Варва Чернігівської 

області - заміна віконних та дверних блоків на металопластикові, ремонт внутрішніх 

приміщень 

57.5 

2.  Реконструкція системи теплопостачання з встановленням енергозберігаючих 

твердопаливних котлів в Перелюбській ЗОШ І-ІІІст. по вул. Шевченка,6 с.Перелюб 

Корюківського району Чернігівської області 

52.5 

3.  Капітальний ремонт технологічного обладнання котельні Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

розташованої за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с.Іванівка, вул. 

Шевченка, 1 

49.1667 

4.  Реконструкція будівлі Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів з впровадженням теплореновації по 

вул. Радянська, 38 в смт. Талалаївка, Чернігівської обл. 
48.3333 

5.  Реконструкція будівлі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д. Ушинського по пров. Коцюбинського, 4 у м.Чернігів, з виділенням 

черговості: І черга – заміна покриття покрівлі 

47.5 

6.  Реконструкція системи теплопостачання з встановленням твердопаливних котлів в ДНЗ 

«Сонечко» за адресою: смт. Сосниця вул. Квіткова буд. 2 
47.5 

7.  Реконструкція будівлі Бахмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 із заміною 

вікон та віконних блоків по вул. Я. Мудрого, 4, м. Бахмач 
45.8333 

8.  Капітальний ремонт покрівлі Ріпкинської ЗОШ І – ІІІ ст. №2 по вул. Пирогова, 5, смт. Ріпки, 

Чернігівської обл. з виділенням черговості 
45.8333 

9.  Реконструкція котельні для встановлення 2-х твердопаливних котлів Костобобрівської ЗОШ 

I-III ст. Семенівського району, Чернігівської області з розбивкою на 2 черги 
45 

10.  Капітальний ремонт системи опалення Кукшинської ЗОШ I-III ст. з встановленням 

модульної котельні на твердому паливі загальною потужністю 350кВт за адресою вул.. 

Власенків, 3, с. Кукшин, Ніжинського району, Чернігівської області 

44.1667 

11.  Реконструкція системи теплопостачання з встановленням енергозберігаючих 

твердопаливних котлів в Забарівській ЗОШ І-ІІст. по вул.Гагаріна, 35 с.Забарівка 

Корюківського району Чернігівської області 

44.1667 

12.  Капітальний ремонт Ічнянської гімназії імені Васильченка Ічнянської районної ради 

Чернігівської області за адресою: м. Ічня вул. Б.Хмельницького, 6 (заміна вікон та дверей) 
43.3333 

13.  Реконструкція даху та ремонт фасаду Березнянської ЗОШ І-ІІІ ступеня за адресою: 

Чернігівська область, Менський район, смт. Березна , вул. Домицька, 18 
39.1667 

14.  "Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.. Щорса, 25 в с. Нова Басань 

Бобровицького району Чернігівської області з установкою твердопаливних котлів" 
38.3333 

15.  Капітальний ремонт даху Орлівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Орлівка, Куликівського району, 

Чернігівської області із застосуванням енергозберігаючих технологій 
37.5 

16.  Капітальний ремонт віконних та дверних пройомів (заміна) Щорського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І 

ст.» за адресою: Чернігівська обл., м. Щорс, вул. Гастелло, б.4 
37.5 

17.  Енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу "Сонечко" (капітальний 

ремонт) по вул. Пролетарська, 1, м. Мена Чернігівської області 
37.5 

18.  Енергоефективна реновація будівлі дошкільного навчального закладу «Казка» з 

впровадженням тепло реновації (капітальний ремонт ДНЗ з утепленням фасадів, ремонтом 

та утепленням даху та встановленням енергозберігаючих дверей) по вул. Шевченка, 75 в 

смт. Варва 

37.5 

19.  Реконструкція даху і приміщення Дегтярівського НВК в с. Дегтярівка Новгород-Сіверського 

району Чернігівської області 
37.5 

20.  Реконструкція будівлі Щорської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (заміна вікон та дверей) за адресою: 

Чернігівська область, м. Щорс, вул.55-ї Стрілецької Дивізії,35 з виділенням черговості: І-ІІ 
37.5 



черги 

21.  Капітальний ремонт Олишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради 

Чернігівської області за адресою: смт.Олишівська, вул.Шкільна, 11 (заміна вікон та дверей) 
37.5 

22.  Реконструкція системи теплопостачання з встановленням твердопаливних котлів в ДНЗ 

«Калинка» за адресою: смт. Сосниця вул. Грушевського буд. 32 
37.5 

23.  Капітальний ремонт приміщень із застосуванням енергозберігаючих технологій Коропської 

ЗОШ I-III ступенів ім. Т.Г. Шевченка в с.м.т. Короп Чернігівської області (заміна вікон та 

дверей) 

37.5 

24.  Реконструкція твердопаливної котельні дошкільного навчального закладу "Сонечко", по вул. 

Пролетарська, 1, в м. Мена, Чернігівської обл. 
36.6667 

25.  Капітальний ремонт шляхом реалізації енергоефективних заходів – заміни віконних та 

дверних блоків ЗОШ I-III ступенів по вул. Нова, 55 в с.Іванівка, Семенівського району 

Чернігівської області 

36.6667 

26.  Блочно-модульна котельня на твердому паливі для опалення Семенівської ЗОШ I-III ст. №3 

– будівництво за адресою: м.Семенівка, вул. Шкільна, 98 Чернігівської області 
35.8333 

27.  Реконструкція системи опалення Малодівицької ЗОШ І – ІІІ ступенів з встановленням 

блочно – модульної котельні з газовими модулями нагріву та твердопаливними котлами по 

вул. Слобідська, 16 в смт. Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівської області 

35.8333 

28.  Капітальний ремонт ДНЗ №1 «Барвінок» (утеплення зовнішніх стін двоповерхової будівлі) 

по вул. Воскресенській,11 в м. Носівка Чернігівської області 
35 

29.  Реконструкція гімназії ім. О.П. Довженка із застосуванням системи енергозбереження в смт. 

Сосниця 
35 

30.  Капітальний ремонт шляхом реалізації енергоефективних заходів – заміни віконних та 

дверних блоків ЗОШ I-III ступенів по вул І. Франка, 30 в с. Погорільці, Семенівського 

району, Чернігівської області 

35 

31.  Теплова модернізація зовнішніх огороджень Козелецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 в селищі 

Козелець Чернігівської області. Капітальний ремонт. 
35 

32.  Реконструкція приміщення та системи опалення з використанням енергозберігаючих 

технологій ДНЗ «Малятко» по вул.Центральній,105 в с.Олександрівка Корюківського 

району Чернігівської області 

35 

33.  Капітальний ремонт шатрового даху Антонівської ЗОШ І-ІІІ ст. Антонівка, вул. Братів 

Гашків, 3 Варвинського району Чернігівської області 
34.1667 

34.  Реконструкція спортивного залу гімназії ім. О.П. Довженка у смт. Сосниця по проспекту 

Гагаріна, 22-А Чернігівської області (заміна вікон) 
33.3333 

35.  Реконструкція приміщень з заміною вікон в будівлі Дідівської ЗОШ І – ІІІ ступенів по вул. 

Шкільна 5 в с. Манжосівка Прилуцького району Чернігівської області (ІІ черга – навчальні 

кабінети 2 поверху з іншими приміщеннями) 

33.3333 

36.  Капітальний ремонт Михайло-Коцюбинської гімназії Чернігівської районної ради 

Чернігівської області за адресою: смт.Михайло –Коцюбинське, вул. Садова, 60 (заміна вікон 

та дверей) 

33.3333 

37.  Реконструкція будівлі Бахмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 4 із заміною 

вікон та віконних блоків по вул. Б. Хмельницького, 1 м. Бахмач 
32.5 

38.  Реконструкція будівлі Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст. з встановленням енергозберігаючих вікон 

по вул. В. Ющенка, 47, м. Батурин Чернігівської області 
31.6667 

39.  Теплова модернізація дошкільного навчального закладу «Ластівка» в місті Новгород-

Сіверський Чернігівської області (Капітальний ремонт) 
31.6667 

40.  Реконструкція даху та приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Гремяч Новгород-Сіверського 

району Чернігівської області. Корегування ІІ черга 
31.6667 

41.  Капітальний ремонт Ічнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Ічнянської районної ради 

Чернігівської області за адресою: м.Ічня вул. Травнева, 45 (заміна вікон та дверей) 
30.8333 

42.  Реконструкція системи теплопостачання Вороб`ївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новгород-

Сіверського району Чернігівської області 
30.8333 

43.  Будівництво блочно-модульної твердопаливної котельні прибудованої до окремо 

розташованої існуючої котельні з електрокотлами Смяцької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області за адресою: вул. Дружби, 

30 

30.8333 

44.  Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №1 «Барвінок» по вул. Воскресенській,11 в м. Носівка 30.8333 



Чернігівської області 

45.  Капітальний ремонт приміщень Петрівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ» (заміна віконних та 

дверних блоків)» за адресою: с.Петрівка, вул.Центральна, 20 Щорського району, 

Чернігівської області 

30.8333 

46.  Капітальний ремонт технологічного обладнання котельні Олишівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

розташованої за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с.Олишівка, 

вул.Піонерська,11 

30.8333 

47.  Реконструкція системи опалення Добрянської ЗОШ І-ІІІ ст. з установленням блочно-

модульної котельні на твердому паливі по вул. Преображенська, 7, смт Добрянка, 

Ріпкинського району Чернігівської області 

30 

48.  Капітальний ремонт покрівлі будівлі Держанівського НВК “ЗНЗ-ДНЗ” I-III ст. 30 

49.  Реконструкція та встановлення твердопаливних котлів із заміною теплотраси в 

Блистівському НВК за адресою: с.Блистова вул. Шевченка, 52 Н-Сіверського району 

Чернігівської області 

30 

50.  Термосанація (реконструкція) будівлі дитячого садочку на 40 місць №3 "Яблунька" з 

заміною покрівлі, вікон та влаштування 2-х санвузлів по вул. Новоселиця, 32 в м.Семенівка, 

Чернігівської області. 

29.1667 

51.  Реконструкція системи теплопостачання НВК по вул.. 30 років Перемоги в с. Олександрівка 

Бобровицького району Чернігівської області з установкою твердопаливних котлів 
28.3333 

52.  Реконструкція приміщень Макіївського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній 

навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" І-ІІІ ступенів Макіївської сільської ради 

Чернігівської області (заміна вікон і дверей) 

26.6667 

53.  Реконструкція даху будівлі Крутівської ЗОШ I-III ст. з встановленням шатрової покрівлі за 

адресою вул.. Незалежності, 45, с.Крути, Ніжинського району, Чернігівської області 
25.8333 

54.  Капітальний ремонт частини приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. Незалежності, 60 в 

м. Бобровиця Чернігівської області (заміна вікон та дверей) 
25 

55.  Реконструкція системи опалення Макіївського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" І-ІІІ ступенів 

Макіївської сільської ради Чернігівської області 

25 

56.  Реконструкція Менської районної гімназії з встановленням шатрової покрівлі, з заміною 

вхідних дверей та вікон, розташованій за адресою: Чернігівська область, м. Мена, вул. 

Шевченка,56 (ІІ черга) 

24.1667 

57.  Енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу № 11 (реконструкція) 

по проспекту Миру, 137 в м.Чернігові з виділенням черговості (співфінансування з міського 

бюджету) 

24.1667 

58.  Капітальний ремонт системи теплопостачання ЗОШ №2 І-ІІ ступенів з установленням 

твердопаливних котлів в с. Кобижча Бобровицького району Чернігівської області 
23.3333 

59.  Енергоефективна реновація ЗОШ І-ІІІст. №1 (реконструкція) з виділенням черговості: перша 

черга – заміна вікон на енергозберігаючі; друга черга – заміна покрівлі; третя черга – 

утеплення фасадів та горища по вул. Шевченка,73 м.Корюківка Чернігівської област 

22.5 

60.  Енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу №66 (реконструкція) по вул. 

Ленінградська, 2-а, в м. Чернігові 
22.5 

61.  Реконструкція системи опалення та даху будівлі початкових класів Менської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів ім. Т. Г. Шевченка з заміною вікон та утепленням фасаду за адресою: Чернігівська 

область, м. Мена , вул. Чернігівський шлях ,11 

21.6667 

62.  Будівництво блочно-модульної котельні Чайкинського навчально-виховного комплексу 

Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області за адресою: с. Чайкине, вул. 

Л.Д.Кучми, 41, Новгород-Сіверського району Чернігівської області 

21.6667 

63.  Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу "Колосок" , заміна 

віконних та дверних блоків із застосуванням енергозберігаючих технологій та ремонт 

покрівлі по вул.Центральна,128 в смт.Холми Корюківського району Чернігівської області 

20 

64.  Капітальний ремонт системи опалення Талалаївської ЗОШ I-III ст... з встановленням 

модульної котельні на твердому паливі загальною потужністю 350кВт за адресою вул.. 

Шкільна, 1, с. Талалаївка, Ніжинського району, Чернігівської області 

20 

65.  Енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» (утеплення 

фасаду, цоколю) м. Корюківка, Чернігівська область 
19.1667 

66.  Будівництво блочно-модульної котельні на енергоефективних видах палива ЗОШ І-ІІІ ст. с. 19.1667 



Хоробичі Городнянський район 

67.  Капітальний ремонт дитячої музичної школи із заміною вікон, дверей та влаштуванням 

внутрішнього туалету по вул. Миру 46 в смт Срібне Чернігівської області 
18.3333 

68.  Реконструкція Блистівської ЗОШ І-ІІІ ступеня з заміно вікон та улаштуванням тамбуру за 

адресою: Чернігівська область, Менський район, с. Блистова, вул. Набережна,17. 
18.3333 

69.  Капітальний ремонт котельні із заміною твердопаливних котлів на енергоефективні 

капітальний ремонт системи опалення Безуглівської ЗОШ I-III, с. Безуглівка, вул.. Горького, 

58-а, Ніжинського р-ну, Чернігівської обл.. 

17.5 

70.  Капітальний ремонт покрівлі приміщення школи 1-й і 2-й пусковий комплекс в с. 

Володькова Дівиця Носівського району Чернігівської області 
17.5 

71.  Капітальний ремонт даху Срібнянської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Миру 51 в смт Срібне 

Чернігівської області 
15 

72.  Капітальний ремонт приміщення Ядутинської ЗОШ I-IIIст. із заміною вікон і дверей на 

основі енергозберігаючих технологій за адресою с.Ядути Борзнянського района вул. 

Жовтнева,70 Чернігівської області 

13.3333 

73.  Реконструкція приміщень Корюківської гімназії з заміною віконних блоків та дверей на 

енергозберігаючі по вул.Бульварній,5 в м.Корюківка Чернігівської області 
12.5 

74.  Реконструкція існуючої котельні Ядутинської ЗОШ I-III ступенів за адресою: с. Ядути, вул. 

Жовтнева,70, Борзнянського району Чернігівської області (заміна 2 котлів) 
10.8333 

75.  Капітальний ремонт даху будівлі котельні Малодівицького міжшкільного навчального 

виробничого комбінату по вул. Космонавтів 2 в смт. Мала Дівиця Прилуцького району 

Чернігівської області 

10.8333 

76.  Енергоефективна реновація загальноосвітньго навчального закладу № 5 (реконструкція) по 

вул.Сосновой,23-а в м.Чернігові з виделенням черговості (співфінансування з міського 

бюджету) 

10 

77.  Реконструкція Варвинської районної гімназії по вул. Миру, 54-а в смт. Варва Чернігівської 

області: заміна шатрового даху. 
10 

78.  Реконструкція будівлі Червоноплугатарської ЗОШ І-ІІІ ступенів з впровадженням 

теплореновації по вул. Лесі Українки, 12 в с. Плугатар, Талалаївського району, Чернігівської 

області з виділенням черговості 11 черга-заміна віконних блоків 

10 

79.  Реконструкція системи теплопостачання Березівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільна, буд. 19 

с. Березівка, Талалаївського району, Чернігівської області шляхом встановлення блочно-

модульної твердопаливної котельні 

10 

80.  Реконструкція існуючої котельні Прохорської ЗОШ I-III ступенів, за адресою: с.Прохори, 

вул. Шевченка,96, Борзнянського району Ченігівської області (заміна котла) 
10 

81.  Енергоефективна реновація загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 (реконструкція) по 

проспекту Перемоги, 197, в м. Чернігові 
9.1667 

82.  Реконструкція даху та приміщення спортивного залу школи с. Яблунівка Прилуцького 

району Чернігівської області 
9.1667 

83.  Капітальний ремонт будівлі Галицької ЗОШ I-III ст. з заміною вхідних дверей, вікон та 

облаштування внутрішніх туалетів за адресою вул. Ценральна, 21 с. Галиця, Ніжинського 

району, Чернігівської області 

7.5 

84.  Енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу № 23 (реконструкція) по 

проспекту Миру, 29-а в м.Чернігові 
5.8333 

85.  009837-ЧН 

Енергоефективна реновація загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 (реконструкція) по 

вул. Щорса, 35, в м. Чернігові 

5.8333 

86.  Реконструкція котельні №1, вул. Миру, 75-Б в смт. Ладан Прилуцького району Чернігівської 

області 
4.1667 

87.  Будівництво твердопаливної котельні для опалення гімназії в смт Михайло-Коцюбинське 

Чернігівського району Чернігівської області 
4.1667 

88.  Утеплення гімназії – запорука комфортного навчання 1.6667 

89.  Капітальний ремонт даху будівлі їдальні Малодівицького міжшкільного навчального 

виробничого комбінату по вул. Космонавтів 2 в смт. Мала Дівиця Прилуцького району 

Чернігівської області 

0.8333 

90.  Реконструкція системи опалення дитячого дошкільного закладу загального типу в с. 

Дубовий Гай Прилуцького району Чернігівської області з встановленням блочної котельні з 
0.8333 



газовими та твердопаливними котлами 

 


