ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 17)
(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

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

01/04/
14

Капітальний ремонт будівлі Станції юних техніків у
м.Бориславі Львівської області у частині заміни вікон у
кількості 24 шт. загальною площею 50 кв.м. та заміни
скатного даху загальною площею 320кв.м.
232,0

тис. грн.

Начальник відділу освіти Бориславської міської ради—
Лесик Віталій Романович, 0673750871

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

3888 Капітальний ремонт будівлі Станції юних техніків
у м.Бориславі Львівської області у частині заміни вікон у
кількості 24 шт. загальною площею 50 кв.м.
Капітальний ремонт скатного даху загальною
площею 320 кв.м. Станції юних техніків у м.Бориславі
Львівської області

ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКИХ
СПРЯМОВАНИЙ ПРОЕКТ,ШЛЯХИ І
МЕХАНІЗМИ ЇХ РОЗВ`ЯЗАННЯ

На протязі багатьох років не проводився ремонт
даху. В результаті протікання даху руйнуються стеля і
стіни в навчальних майстернях і кабінетах другого
поверху. Під час проливних дощів і танення снігу
внутрішні стіни затікають повністю, аж до першого
поверху, в результаті чого відпадає штукатурка зі стелі та
стін. У класних приміщеннях створюються несприятливі
умови для навчання дітей, підвищується вологість, стіни
покриваються пліснявою, а це негативно впливає на
здоров’я учнів. У одному класі виникла загроза безпеці
дітей в результаті руйнування стел. Взимку порушується
температурний режим в приміщеннях через надмірні
втрати теплової енергії через стіни, вікна,перекриття.
Вихованці та персонал закладу відчувають постійний
дискомфорт під час навчання та роботи.

01/05/
14

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ ТА
РЕЗУЛЬТАТИ,ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
ДОСЯГТИ,У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЇХ
НАЦІОНАЛЬНИХ,РЕГІОНАЛЬНИХ І
ГАЛУЗЕВИХ ПРІОРИТЕТІВ

Дана проектна інвестиційна пропозиція в повній мірі
відповідає п.4.1.4 (Формування здорового способу
життя) та п.4.2.6. (Стимулювання заходів з
енергозбереження, який в себе включає: впровадження
енергозберігаючих технологій на об‘єктах комунальної
власності та житлового фонду (зменшення тепловтрат,
утеплення зовнішніх стін житлових будинків, ремонт
покрівель, впровадження когенераційних технологій,
використання
електричного
теплоакумуляційного
обігріву,
світлодіодного
освітлення
тощо).
Популяризація енергозберігаючих технологій серед
мешканців.),
стратегічній цілі 4 (ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ), Стратегії розвитку
Львівської області на період до 2027 рокта
стратегічній цілі 3 (ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
НАСЕЛЕННЯ) стратегії розвитку м.Борислава на
2015-2020роки..
Проектна пропозиція відповідає п.5 (Здоров’я
учасників навчально-виховного процесу) та п. 8.
(Енергозбереження в освітніх установах) ПРОГРАМИ
РОЗВИТКУ ОСВІТИ м.Борислава та
та смт.
Східниці на на 2013 – 2016 роки.
Впровадження
даного
проекту
дозволить
заощаджувати обсяг природного газу, електроенергії і
бюджетні кошти на її закупівлю, покращить санітарногігієнічну ситуацію в навчальному закладі, забезпечить
комфортні умови навчання дітей, у т.ч. забезпечить
дотримання температурного режиму згідно державних
стандартів, дозволить економити кошти на ремонт
приміщень .

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

В.С.ФІРМАН

Начальник відділу освіти Бориславської міської ради
Моб.тел. 0673750871

В.Р.Лесик

