ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 6)
(форма 1)

область
місто

Львівська
Борислав

1.
НАЗВА ПРОЕКТНОЇ (ІНВЕСТИЦІЙНОЇ)
ПРОПОЗИЦІЇ – (будівництво,
реконструкція, модернізація, капітальний
ремонт), яку передбачається реалізувати
за механізмом державно-приватного
партнерства у рамках Місцевої
інвестиційної програми.

1.1

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ

1.2

ІНІЦІАТОР ПРОЕКТНОЇ
(ІНВЕСТИЦІЙНОЇ) ПРОПОЗИЦІЇ

Начальник управління/ відділу –
головний розпорядник бюджетних
коштів (Посада, П.І.Б, моб.тел.)

Реконструкція насосної станції водозабору «Рибник» в с.
Рибник Дрогобицького району продуктивністю 24000
м³/добу із повною заміною та модернізацією
технологічного обладнання – в т. ч.: п’яти насосів з
електродвигунами напругою 6 кВ.
Загальна вартість – 13 034 тис. грн.;

Начальник відділу житлово-комунального господарства
та будівництва Бориславської міської ради — Левицький
Олег Любомирович, 0635929976

1.3

ПЕРЕЛІК ЗАЯВОК , на підставі яких
сформовано проектну (інвестиційну)
пропозицію ( № та назва заявки)

3912 Реконструкція насосної станції водозабору
«Рибник» в с. Рибник Дрогобицького району
продуктивністю 24000 м³ / добу із повною заміною та
модернізацією технологічного обладнання – в т. ч.: п’яти
насосів з електродвигунами напругою 6 кВ.

1.4

ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ´ЯЗАННЯ ЯКОЇ
СПРЯМОВАНИЙ ПРОЕКТ, ШЛЯХИ ТА
МЕХАНІЗМ ЇЇ РОЗВ´ЯЗАННЯ

На цей час єдиним джерелом водопостачання м.
Борислава та смт. Східниця є поверхневі води р. Рибник.
Відбір води здійснюється стальними водопровідними
трубами насосною станцією, яка будувалася в 50-70
роках минулого століття. Стальні труби кородували і
потребують заміни, обладнання зношене, застаріле.
Насосна станція «Рибник» побудована для подачі «сирої
води» на водоочисні споруди «Бухів», які розташовані на
відстані 12,0 км. Перепад висот складає 230,0 м. В
насосній станції в різні роки влаштовано 5 насосних
агрегатів різної потужності з електродвигунами
напругою 6,0 кВ. Планується встановлення сучасних
насосних агрегатів марки -- з електродвигунами
напругою 0,4 кВ та апаратури плавного пуску з метою
стабілізації роботи насосної станції та приведення її у
відповідність до діючих нормативів, що дасть
можливість зменшити використання електроенергії та

зменшити затрати на обслуговування і ремонт
обладнання в загальному на 40,0%.

1.5

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ,
ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ОСЯГТИ,
ВІДПОВІДНІСТЬ ЇХ НАЦІОНАЛЬНИМ,
РЕГІОНАЛЬНИМ І ГАЛУЗЕВИМ ПРІОРИТЕТАМ

Мета проекту: реконструкція існуючих водоприймальних споруд
на р. Рибник, реконструкція будівлі насосної станції «Рибник» із
влаштуванням 3-ох енергоощадних насосних агрегатів (2
робочих та резервний) та апаратури плавного пуску з метою
стабілізації роботи насосної станції та приведення її у
відповідність до діючих нормативів і доведення загальної
продуктивності до 24000 м³/добу.
Розрахункова потреба
питної води для м. Борислава та смт. Східниця складає
27970 м³/добу. Існуючий дебет води р. Рибник, дебет існуючих
локальних водозаборів в м. Бориславі і запроектована
потужність насосної станції «Рибник» забезпечить цілодобове
централізоване водопостачання мешканців питною водою, яка
відповідає діючим санітарно-гігієнічним нормам
Проект відповідає розділу 4 програми діяльності Кабінету
Міністрів України на 2014-2915 роки, затвердженої Постановою
Верховної Ради України від 11.12.2014 року № 22-УІІІ, розділу 6
Стратегії розвитку Львівської області до2027 року та п.п 1.1
розділу І Концепції стратегії розвитку м. Борислава на 2015-2020
роки (стратегічні цілі).
Проект відповідає п.п. 4.2.6. Стимулювання заходів з
енергозбереження п. 4.2. Забезпечення екологічної безпеки
розвитку регіону розділу 4 Підвищення якості життя населення
проекту Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року,
а також аналогічним положенням Концепції стратегії розвитку
м.Борислава на 2015-2020 роки.

Міський голова
Дата

Начальник відділу житлово-комунального господарства та
будівництва Бориславської міської ради
Дата
Моб.тел. 0635929976

В.С.Фірман

О.Левицький

