ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 15)
(форма 1)

Львівська
Борислав

область
місто
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

01/02/
14

ІНІЦІАТОР ПРОЕКТНОЇ
(ІНВЕСТИЦІЙНОЇ) ПРОПОЗИЦІЇ

Завершення будівництва лікарні (головного корпусу
блоку А) на 250 ліжко-місць по вул. Куліша, 41 а в м.
Бориславі

60000

тис. грн.

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

Начальник управління/ відділу –
головний розпорядник бюджетних
коштів (Посада, П.І.Б, моб.тел.)
01/03/
14

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

3956 Завершення будівництва лікарні (головного
корпусу блоку А) на 250 ліжко-місць по вул. Куліша, 41 а
в м. Бориславі

ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ
СПРЯМОВАНИЙ ПРОЕКТ, ШЛЯХІВ І
МЕХАНІЗМУ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРІОРИТЕТАМ
РЕЗУЛЬТАТІВ, ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
ДОСЯГТИ, ВІДПОВІДНОСТІ ЇХ
НАЦІОНАЛЬНИМ, РЕГІОНАЛЬНИМ І
ГАЛУЗЕВИМ

На цей час структурні підрозділи
Бориславської
центральної міської лікарні децентралізовані і
розташовані по всій території міста на відстані 5-7 км.,
що зумовлює значні затрати на їх утримання.
Експлуатується 18 корпусів віком від 60 до 110 років,
значна частина яких вимагає великих капіталовкладень і
розташована в зонах з підвищенним рівнем
загазованості. З метою виносу корпусів лікарні за межі
гірничого відводу у 1988 році відповідно до проектної
документації, розробленої Дрогобицьким відділом
Львівського філіалу ДПІ «ДІПРОМІСТ», було розпочато
будівництво лікарні на вул. Куліша вм. Бориславі. В 1993
році введено в експлуатацію приміщення поліклініки на
375 відвідувачів, В 1995 році
приміщення
неврологічного відділення на 25 ліжко-місць та
приміщення харчоблоку. Прийняті в експлуатацію також
трансформаторна підстанція, котельня та приміщення
гаражу. Будівництво головного п’ятиповерхового корпусу
(блок А) не завершено: змонтовано залізобетонний
каркас та стінові панелі будівлі. Процент готовності
10,0%.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ,
ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ДОСЯГТИ,
ВІДПОВІДНОСТІ ЇХ НАЦІОНАЛЬНИМ,
РЕГІОНАЛЬНИМ І ГАЛУЗЕВИМ ПРІОРИТЕТАМ

Мета проекту: завершити будівництво головного корпусу
(блок А) і в цілому лікарняного комплексу, що дасть
можливість покращити умови лікування хворих
м.
Борислава, зменшити видатки на утримання закладів
медицини та отримати кошти від продажі 9 приміщень,
які вивільняються. В результаті об’єднання всіх
відділень Бориславської центральної міської лікарні в
один корпус місто отримає економію у витратах на
закупівлю тепла, електроенергії, фонду оплати праці.
Відповідно до Закону України «Загальнодержавної
цільової програми захисту населення від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру на 20132017 роки» від
07.06.2012 року № 4909-УІ
перенесення корпусів Бориславської центральної міської
лікарні за межі нафтового та озокеритного родовища –
завершення будівництва лікарні на вул. Куліша –
заплановано виділення коштів з державного бюджету в
сумі 29,3 млн.грн.
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)

.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

роб.тел (03248)5-29-52

В.С.ФІРМАН

