ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 14)
(форма 1)

Львівська
Борислав

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

Встановлення 2-ох окремо стоячих кисневогазифікованих станцій в хірургічному від-ні та
акушенсько-гінекологічному від-ні Центральної міської
лікарні м.Борислава для подачі медичного кисню з
влаштування централізованої системи киснепостачання
та придбанням і встановленням киснево-газифікаційних
станції призначених для довготривалого зберігання та
використання зрідженого кисню об’ємом по1000л або
придбанням та встановленням 2-ох кріогених
газифікаторів об’ємом по1000л рідкого кисню .
Посудини, що працюють під тиском, належать до
об'єктів з підвищеною небезпекою, тому при їх
виготовленні та експлуатації необхідно дотримуватись
вимог ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском"
2 000

тис. грн.

1.1

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ
ПРОЕКТУ

1.2

ІНІЦІАТОР ПРОЕКТНОЇ
Головний лікар Центральної міської лікарні
(ІНВЕСТИЦІЙНОЇ)
м.Борислава— Головчак Віталій Степанович, 0975533477
ПРОПОЗИЦІЇ
Начальник управління/ відділу
– головний розпорядник
бюджетних коштів (Посада,
П.І.Б, моб.тел.)

1.3

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

3954 Встановлення окремо стоячої кисневогазифікованої станції для подачі медичного кисню в
хірургічному відділенні ЦМЛ м.Борислава
3955 Встановлення окремо стоячої кисневогазифікованої станції для подачі медичного кисню в
акушерсько-гінекологічному відділенні ЦМЛ
м.Борислава

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

Забезпечення дотримання нормативних вимог безпеки
при роботі з посудинами, що діють під тиском (балони з
медичним киснем в кисневих пунктах) для запобігання
виникнення
надзвичайних
ситуацій
(
викиди
вибухонебезпечних продуктів, вибухи, пожежі, які
можуть призвести до руйнації будівель, споруд,
обладнання, ураження людей, негативного впливу на
довкілля) та створення безпечних та нормальних умов
діяльності відділень лікарні.

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

Встановлення киснево-газифікованих станцій або
кріогенних газифікаторів підвищить рівень безпеки при
експлуатації балонів з медичним киснем, та значно
скоротить видатки з
місцевого бюджету , які
спрямовуються
на оплату транспортних послуг по
доставці балонів з медичним киснем в установу.
П 6.5.Стратегічна ціль 4:Підвищення якості життя
населення «Стратегії розвитку Львівської області на
період до 2027року»

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

В.С.ФІРМАН

Головний лікар Центральної міської лікарні м.Борислава
Моб.тел. 0975533477

В.С. Головчак

