ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 7)
(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.)

Будівництво очисних споруд побутових стоків закритого
вертикального типу продуктивністю 7000 куб. м./добу
по вул. Дрогобицькій в м. Бориславі Львівської області
на земельній ділянці площею 2 га.

35 000 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)

3910 Будівництво очисних споруд побутових стоків
закритого вертикального типу продуктивністю 7000 куб.
м /добу по вул. Дрогобицькій в м. Бориславі Львівської
області на земельній ділянці площею 2 га.

1.4

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

На цей час в м. Бориславі очисних споруд для стічних
вод не має. Кількість стічних вод в середньому складає
17,0 тис. м³/добу. Стічні води по самопливних
каналізаційних трубопроводах транспортуються в
головний колектор, який відводить стічні води
каналізаційну насосну станцію, яка перекачує їх в
систему водовідведення м. Дрогобича, де сумісні стічні
води міст Дрогобича, Трускавця, Борислава і
смт. Стебника потрапляють для очищення на районних
очисних спорудах.

1.5

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

Мета проекту: створення в м. Бориславі нового виробництва
по переробці стічних вод продуктивністю 7000 м³/добу за
сучасною
технологією науково-технічного центру по
захисту природи «ВОСТОК», а саме – доведення якості
очистки стічних вод до вимог скиду у водойму культурнопобутового призначення, переробка утворення небезпечних
відходів в сертифікований товарний продукт, який
використовується підвищення врожайності, а також
рекультивації земель та ділянок.
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. 4.2.1. Поліпшення поводження
з побутовими, промисловими і небезпечними відходами
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

