Інвестиційний проект
«Реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу
„Нафтовик” по вул. Коновальця, 6
у м.Бориславі Львівської області»
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Назва інвестиційної пропозиції
(проекту)

Реконструкція спортивнооздоровчого комплексу
„Нафтовик” по вул. Коновальця,6
у м.Бориславі, Львівської області
Сфера застосування (галузь діяльності
Послуги у сфері спорту
підприємства)
Суть інвестиційної пропозиції
Передбачається
(проекту) короткий опис
капітальний ремонт 3-х
поверхового приміщення готелю
на 50 ліжко-місць та
роздягалень;
реконструкція футбольного поля
з біговими доріжками та
трибунами на 1500 глядацьких
місць; двох тенісних кортів;
двох плавальних басейнів
(30х20 м, 40х20 м.).
будівництво ігрового майданчика
зі штучним покриттям (44х22 м);
Ініціатор проекту:
Бориславська міська рада
Підприємство
Попель Лев Богданович –
Контактна особа
начальник
відділу
економіки та торгівлі,
Поштова адреса
82300, Львівська обл., м.
Телефон
Борислав, вул. Шевченка,
Факс
42.
e-mail
тел. (03248)5-42-64.
web-site
факс (03248) 5-29-52
e-mail:boryslavrada@ukr.net
web-site:
www.boryslavmvk.gov.ua
Рівень готовності інвестиційного
Проектна пропозиція та технічна
проекту (проектна пропозиція, ТЕО,
документація на споруди
бізнес-план, проектно-кошторисна
документація, стадія будівельної
готовності ін.)
Загальний обсяг інвестицій, в тому
Орієнтовна вартість – 1,2 млн.

числі:
інвестовано
власних
коштів
(тис.грн. або тис. дол.США)*
потреба в інвестиційних коштах
(тис.грн. або тис. дол.США)*
Ресурсне забезпечення проекту
(сировинна база, інфраструктура,
тощо)

євро, в т.ч.:
- 200 тис.грн.

потреба в інвестиційних
коштах – 1,2 млн. євро
Площа земельної ділянки – 7,2га.
7.
Водопостачання від міської
мережі на віддалі 60м.
Каналізація від міської мережі на
віддалі 300 м. Від газопроводу
середнього тиску на віддалі 50 м.
Від лінії електропередач (15 кВ)
на віддалі 150 м. Від автономної
котельні на віддалі 300 м. Засоби
зв’язку від мереж «Укртелеком»
та операторів стільникового
зв’язку. Залізничне сполучення
від станції Борислав на віддалі
700 м. Віддаль до м. Львова – 92
км. Віддаль до автомагістралі
«Київ-Чоп» (М-06) – 50 км.
Віддаль до міжнародного пункту
пропуску Шегині – 80 км та
Краковець – 150 км.
Співпраця
8. Бажаний спосіб залучення інвестицій:
(кредит, співпраця, тощо).
Довгострокова угода з
9. Спосіб гарантування захисту
інвестицій.
Бориславською міською радою
10. Термін реалізації проекту до
впровадження об’єкту інвестування в
1 рік
експлуатацію
7 років
11. Термін окупності проекту.

