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1108/20-е "Ресурсне забезпечення функціонування та результативної діяльності Агенції 

регіонального розвитку Харківської області "

70,83333333

574/20-е "Мережевий бізнес-інкубатор для розвитку підприємництва в сфері 

креативних індустрій, туризму та виробництва продукції місцевих брендів в громадах 

Харківської області"

67,5

1066/20-е "Створення платформи технологічного трансфера для впровадження у 

Харківській області інжинірингових інновацій у відповідності до пріорітетів смарт-

спеціалізації регіону"

67,5

429/20-е "Будівництво Наталинського центру послуг, розташованого за адресою: с. 

Наталине по вул. І. Сенченка, 82 Красноградського району Харківської області"

66,66666667

977/20-е "Проведення робіт по реабілітації, пов'язаних із реконструкцією будівлі 

обласного комунального закладу Харківського історичного музею - пам'ятки 

архітектури місцевого значення (охоронний номер 432), що розташована за адресою: 

м. Харків, вул. Університетська, 5 (коригування)"

58,33333333

422/20-е ""Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства 

"Обласний центр онкології" за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4" (Третя черга 

будівництва)"

57,5

932/20-е "Будівництво лікувально-фізкультурного комплексу за адресою: вул. 

Пушкарьова, 37, м. Зміїв, Харківська область"

51,66666667

952/20-е "Будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу в 

м. Люботині по вул. Гвардії-генерала Гавенка Л.А., 18а"

51,66666667

509/20-е "Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу за адресою: Харківська 

обл., м. Чугуїв, пров. Чайковського між буд. № 6 та № 8 (коригування)"

51,66666667

563/20-е ""Реконструкція водогону в селищі Троїцьке Первомайського району 

Харківської області" (коригування)"

47,5

1078/20-е "Забезпечення ефективної діяльності КУ "Харківського обласного центру 

молоді" шляхом придбання основних засобів (ноутбуків, телевізору, мультимедійного 

проектору, проекційного екрану, лазерного МФУ, інтерактивної панелі, мобільної 

сцени, звукового та світлового обладнання "

46,66666667
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905/20-е "Реконструкція будівлі літ. "А-1" Бабаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені Героя Радянського Союзу Потапенка П.О. Харківської районної ради 

Харківської області за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Бабаї, 

вулиця Шевченко,6"

44,16666667

706/20-е "Капітальний ремонт з впровадженням заходів по енергозбереженню та 

енергоефективності будівлі Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 за 

адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. 24 Серпня, буд. 32"

44,16666667

423/20-е "Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий дошкільний заклад та 

реконструкція приміщення гаражу під котельню за адресою: Харківська область, м. 

Ізюм, вул. Сумська, 8"

44,16666667

1127/20-е "Реконструкція очисних спорудм. Лозова (споруди механічної очистки)" 43,33333333

1126/20-е "Реконструкція очисних спорудм. Лозова (споруди біологічної очистки)" 43,33333333

493/20-е "Створення освітньо-культурного центру в рамках єдиного освітньо-

культурно-спортивного простору в с. Садове Близнюківського району Харківської 

області"

42,5

1096/20-е ""Реконструкція теплових мереж в м. Харкові" (Черга 2. Об'єкт 63. Ділянка 

між МК5307А - МК5307А/1, вул. Валентинівська)"

41,66666667

1099/20-е ""Реконструкція теплових мереж в м. Харкові" (Черга 2. Об'єкт 30. Ділянка 

між МК6607Б - МК6608, вул. Морозова)"

41,66666667

1029/20-e "Створення Центру безпеки в селі Циркуни Харківського району Харківської 

області та придбання пожежно-рятувального автомобіля"

55,83333333

809/20-е "Реставрація будівлі Земської Управи за адресою: м. Красноград, Харківської 

області, вул. Бєльовська, 94"

54,16666667

412/20-е "Капітальний ремонт будівлі КЗ "ХАРДТ ім. О.С. Пушкіна" за адресою: м. 

Харків, вул. Чернишевська, буд.11 (коригування)"

54,16666667

445/20-е "Реконструкція КНП ХОР "Обласна клінічна травматологічна лікарня" по вул. 

Салтівське шосе, 266, корпус В у м. Харкові"

53,33333333

435/20-е "Капітальний ремонт приміщень комунального некоменційного підприємства 

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

вул. Ньютона, 125 в м. Харкові"

53,33333333

433/20-е "Реконструкція КЗОЗ Обласна дитяча клінічна лікарня №1 по вул. 

Клочківська, 337-А у м. Харкові"

53,33333333

417/20-е "Нове будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території стадіону 

"Авангард", розташованого по вул. Леонівській, 68, м. Мерефа, Харківського району 

Харківської області"

50

981/20-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"

42,5
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1095/20-е "Будівництво з застосуванням енергозберігаючих технологій спортивної 

зали в Удянській загальноосвітній школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу 

М.М. Угловського Золочівської районної державної адміністрації Харківської області, 

Золочівський район, с. Уди, вул. Угловського 15/1"

42,5

1128/20-е "Реконструкція напірного колектора від КНС-4 до очисних споруд м. Лозова 

Харківської області"

40,83333333

655/20-е "Капітальний ремонт водопроводу в с. Ржавчик Первомайського району 

Харківської області"

36,66666667

1028/20-е "Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду будівлі Дворічанського 

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

ради Дворічанського району Харківської області за адресою: вул. Слобожанська буд, 

62, смт. Дворічна, Дворічанського району, Харківської області"

36,66666667

594/20-е "Капітальний ремонт Вірнопільського СБК Ізюмського району Харківської 

області (друга черга)"

32,5

1125/20-е «Капітальний ремонт частини будівлі комунального некомерційного 

підприємства Харківської обласної ради "Обласний лікарсько-фізкультурний 

диспансер" по просп. Московському, 197, лит. ГГ-2 в м. Харкові»

51,66666667

1123/20-е "Реконструкція з прибудовою спортивного комплексу Лозівського міського 

Палацу культури за адресою: пр. Перемоги, 1, м. Лозова Харківської області"

44,16666667

357/20-е "Реконструкція Васищівського селищного клубу за адресою: вул. Орєшкова, 

45 смт. Васищеве Харківського району Харківської області"

40,83333333

696/20-е "Капітальний ремонт фасаду, вхідних груп та вимощення будівлі Попівського 

сільського будинку культури Наталинської сільської ради розташованого за адресою: 

вул. Паркова, 8, с. Попівка, Красноградський район, Харківська область"

40,83333333

606/20-е "Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 7, розташованої за адресою: 64102, 

Харківська область, м. Первомайський, мікрорайон 4"

38,33333333

802/20-е "Реконструкція очисних споруд в с. Бірки Зміївського району Харківської 

області"

37,5

1084/20-е "Реконструкція очисних споруд в смт. Сахновщина" 37,5

678/20-е "Реконструкція існуючих водопровідних мереж від вул. Закузнечна до вул. 

Леваневського в м. Ізюм Харківської області"

35,83333333

550/20-е "Реконструкція існуючих водопровідних мереж від вул. Леваневського, з 

добудовою ділянки водопровідної мережі до вул. Олени Теліги в м. Ізюм, Харківської 

області" 

35,83333333

886/20-е "Реконструкція приміщень будівлі Левківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ізюмської районної ради Харківської області за адресою: с. Крамарівка, вул. 

Шкільна, 45 Ізюмського району Харківської області під дошкільний навчальний заклад 

(коригування)"

35,83333333



1 2

Назва проекту

Рейтингова 

середня оцінка 

проекту

1116/20-е "Капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділення Лозівської 

міської лікарні КЗОЗ "Лозівське ТМО", що розташована за адресою: 64604, Харківська 

область, м. Лозова, мікрорайон 4, буд. 25 (для організації дитячої поліклініки)"

43,33333333

457/20-е "Капітальний ремонт (утеплення фасаду та підсилення огороджуючих 

конструкцій) будівлі поліклінічного відділення КЗОЗ "Лозівська ЦРЛ" КЗОЗ 

"Лозівське ТМО", що розташована за адресою: 64600, Харківська область, м. Лозова, 

вул. Лозовського, 10"

43,33333333

744/20-е "Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Балаклійської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Балаклійської районної ради Харківської 

області по вул. Гагаріна, 14 в м. Балаклія Харківської області"

36,66666667

1003/20-е "Створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти 

(придбання шкільного автобуса для Комунального закладу "Охоченський ліцей 

Нововодолазької районної ради Харківської області")"

36,66666667

618/20-е "Реконструкція нежитлових будівель і споруд по вул. Центральна, 4 в м. 

Балаклія Харківської області під комунальне підприємство Балаклійської районної 

ради "Балаклійський районний дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий комплекс 

"Вимпел". Коригування"

36,66666667

1117/20-е "Реконструкція каналізаційного колектора в м.Чугуєві Харківської області 

(коригування)"

35

799/20-е "Реконструкція водопроводу від колодязя Х-23 до колодязя Х-24 по вул. 

Залізнична - вул. Гагаріна в м. Зміїв Харківської області"

34,16666667

1118/20-е "Капітальний ремонт приміщень педіатричного відділення стаціонару 

Лозівської міської лікарні КЗОЗ "Лозівське ТМО", за адресою: 64604, Харківська 

область, м. Лозова, вул. Машинобудівників, 29. Коригування"

42,5

991/20-е "Капітальний ремонт фасаду будівлі Комунального закладу "Богодухівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2" Богодухівської районної ради Харківської 

області за адресою: м. Богодухів, вул. Шевченка, 33"

35

1100/20-е "Реконструкція водогону в смт Покотилівка Харківського району від вузла 

обліку вимірювання об'єму питної води до резервуара чистої води по вул. 

Грушевського, 97"

33,33333333

766/20-е "Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі поліклінічного відділення м. 

Балаклія КЗОЗ БРР "БЦКРЛ" за адресою: вул. Жовтнева, 10, м. Балаклія"

40,83333333

467/20-е "Капітальний ремонт для підаищення показників енергоефективності КНП 

"Міська дитяча поліклініка №1" ХМР за адресою: пр. Героїв Сталінграда, 12, м. 

Харків"

40,83333333

619/20-е "Капітальний ремонт покрівлі будівлі Топільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Дворічанської районної ради Харківської області за адресою: площа Центральна, 6, 

селища Тополі Дворічанського району Харківської області (Коригування)"

34,16666667
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808/20-е "Реконструкція Тимченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради 

Харківської області"

34,16666667

961/20-е "Капітальний ремонт приймального відділення центральної районної лікарні 

по вул. Комарова, 3 в м. Богодухів Харківської області"

38,33333333

546/20-е Реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства 

«Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області за 

адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Шевченка, 15

38,33333333

532/20-е "Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медецини, 

розташованої за адресою: вул. Будівельників, буд. 8А, в с. Попівка, Красноградського 

району Харківської області"

38,33333333

1114/20-е "Реконструкція комплексу КЗОЗ "Вовчанської ЦРЛ" по вул. Шевченко, 28 в 

м. Вовчанськ, Харківської області (коригування)"

37,5

810/20-е "Будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини з 

вбудованим житлом для лікаря в с. Борова по вул. Центральній, 137 Зміївського району 

Харківської області"

32,5

Голова регіональної комісії Р.С. Тихонченко


