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

(в частині розгляду проектів з енергоефективності закладів охорони здоров’я) 
 

№ 

п/п  Назва проекту 
Рейтингова  

середня оцінка  

проекту 

1.  Капітальний ремонт даху навчального корпусу № 2 Прилуцького медичного училища за 

адресою: вул. Київська, 243, м. Прилуки Чернігівської області» 
64.1667 

2.  Утеплення центрального корпусу із застосуванням енергозберігаючих технологій 

Комунального закладу «Коропська центральна районна лікарня» в смт Короп Чернігівської 

області (реконструкція) 

59.1667 

3.  Реконструкція фасаду 2-х поверхового лікувального корпусу по вул, Шевченка,61-А в 

м.Мена Чернігівської області 
56.6667 

4.  Реконструкція покрівлі інфекційного відділення Корюківської центральної районної лікарні 

по вул.Шевченка,101 м. Корюківка Чернігівської області 
54.1667 

5.  Реконструкція будівлі Бахмацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

комунального закладу «Бахмацький районний центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Бахмацької рай. ради Чернігівської обл. з впровадженням заходів 

теплореновації" 

52.5 

6.  Реконструкція системи тепло забезпечення Комунального лікувально-профілактичного 

закладу «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області по вул.Шевченка, 114 в м.Чернігові. Реконструкція існуючої котельні 

з уста 

49.1667 

7.  Термосанація (заміна віконних та вхідних дверних блоків на енергозберігаючі) будівлі 

поліклініки по вул. Л.Хуторок, 2 в м. Семенівка, Чернігівської обл. 
47.5 

8.  Реконструкція будівлі лікувального корпусу Щорської ЦРЛ по заміні віконних та дверних 

блоків на енергозберігаючі в м.Сновськ по вул. Спортивна, 21 Чернігівської області 
45 

9.  Реконструкція будівлі Бахмацької центральної районної лікарні із заміною вікон та 

віконних блоків по вул. Жовтнева, 66, м. Бахмач 
44.1667 

10.  Реконструкція фасаду 3-х поверхового лікувального корпусу по вул, Шевченка,61-А в м. 

Мена Чернігівської області 
43.3333 

11.  Реконструкція Авдіївської дільничної лікарні із застосуванням заходів тепло реновації 

(внутрішні загально будівельні роботи), за адресою:Чернігівська область, Сосницький р-он, 

с.Авдіївка 

35.8333 

12.  Капітальний ремонт фасаду будівлі з утепленням зовнішніх стін денного стаціонару дитячої 

поліклініки №2 ЧМР по вул.Рокосовського.30 в м.Чернігові 
35 

13.  Реконструкція системи тепло забезпечення Комунального лікувально-профілактичного 

закладу «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області по вул.Шевченко, 114 в м.Чернігові. Теплові мережі. Безканальна 

прокладка 

34.1667 

14.  Реконструкція даху та приміщення Сядринської сільської лікарської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини з застосуванням енергозберігаючих технологій по 

вул.Заводська,5 в с.Сядрине Корюківського району Чернігівської області 

33.3333 

15.  Капітальний ремонт віконних прорізів (заміна вікон) в терапевтичному відділенні 

стаціонару по вул..Пирогова,16 в смт.Куликівка Чернігівської області 
29.1667 

16.  Реконструкція пологового відділення Корюківської центральної районної лікарні з 

застосуванням енергозберігаючих технологій по вул.Шевченка,101 м.Корюківка 

Чернігівської області 

24.1667 

17.  Реконструкція терапевтичного-пологового-хірургічного відділення з лабораторією із 

заміною вікон, дверей, та внутрішніх електромереж Срібнянської ЦРЛ по вул. Миру, 19 в 

смт Срібне Чернігівської області 

23.3333 

18.  Реконструкція котельні Талалаївської ЦРЛ з заміною існуючих котлів по вул. Леніна, 63 в 

с.м.т. Талалаївка, Чернігівської області 
17.5 

19.  Капітальний ремонт поліклінічного корпусу Борзнянської центральної районної лікарні в м. 

Борзна Чернігівської області (заміна вікон та дверей) 
16.6667 

20.  Реконструкція терапевтичного корпусу Борзнянської центральної районної лікарні в м. 

Борзна Чернігівської області(заміна вікон та дверей 
15 

 


