ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 8)
(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.)
1.3

Будівництво регіонального сміттєсортувального заводу
потужністю 200 тис.куб.м на рік на земельній ділянці
площею 8 га зі встановленням конвеєрної лінії з
довжиною горизонтальної проекції 14,1 м та
розрахунковою продуктивністю 24,4 т/год. на вул.
Б.Лисиків у м.Бориславі Львівської області,
сміттєсортувальна лінія виготовляється спільним
українсько-німецьким підприємством «Олнова» (м.Буськ)
32 000 тис. грн.;

Міський голова м.Борислава, Фірман Володимир
Стахович, роб. тел. (03248)5-29-52

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

3909 Будівництво регіонального сміттєсортувального
заводу потужністю 200 тис.куб.м на рік на земельній
ділянці площею 8 га зі встановленням конвеєрної лінії з
довжиною горизонтальної проекції 14,1 м та
розрахунковою продуктивністю 24,4 т/год. на вул.
Б.Лисиків у м.Бориславі Львівської області

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

На діючому сміттєзвалищі у м.Бориславі здійснюється тільки
захоронення відходів. Сміттєзвалище практично вичерпало
свій ресурс, тому потреба в будівництві сміттєсортувального
заводу вкрай гостра. Подібна ситуація з утилізацією відходів і у
сусідніх населених пунктах – Трускавці, Стебнику, Східниці та
селах Дрогобицького району. Тому планується будівництво
регіонального сміттєсортувального заводу, де будуть звозитися
відходи також і з цих населених пунктів.
Для вирішення цієї проблеми Бориславською міською
радою 25.03.2011 року прийнято рішення № 216 «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству «ЕКО-МІСТО»,
яким надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 8,0 га на вул.Братів
Лисиків,8 із земель запасу міста для розроблення
сміттєзвалища, сміттєпереробного заводу та розсадникового
господарства.

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

Передбачається, що сміття буде сортуватися на мобільному
сортувальному комплексі для сортування твердих побутових
відходів, який виробляється спільним українсько-німецьким
підприємством «Олнова» (м.Буськ) який складається з трьох
основних частин. Сміття, котре привозять сміттєвози,
потрапляє в накопичувач. Далі - сито барабанного типу. У
барабанному сепараторі відсортовують дрібні органічні та
біологічні відходи - землю, пісок, стружку деревини. Такі
залишки у подальшому можна використовувати як компост
для газонів, для пересипки сміттєзвалищ, сміття та інших
відходів. Основною у сортувальній лінії є сортувальна кабіна.
Відсортовані відходи збиратимуть у великі контейнери. Також
на виході буде встановлений стрічково-магнітний сепаратор
для відділення частин чорних металів.

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

В результаті реалізації проекту буде вирішена проблема
видалення і переробки твердих побутових і промислових
відходів, що в значній мірі визначає санітарноепідеміологічне благополуччя м Борислава та прилеглих
населених пунктів.
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

В.С.Фірман

