ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 19)
(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 покриття даху (740 кв.м.)
спортивно-ігрового манежу ангарного типу дитячоюнацької спортивної школи на вул. Шкільній, 25 у
м.Бориславі

373, 507

тис. грн.

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

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

3940 Капітальний ремонт покриття даху (740 кв.м.)
спортивно-ігрового манежу ангарного типу дитячоюнацької спортивної школи на вул. Шкільній, 25 у
м.Бориславі

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

Покриття даху
площею 740кв.м. знаходиться в
незадовільному стані.Постійно
протікає покрівля,яка складається з двох шарів
металопрофільних листів товщиною 0,7мм, та
утеплювача,який за 30 років експлуатації втратив свою
властивість і потребує заміні. Також потребують повної
заміні вікна ,які виконані із прозорих трьохкамерних
полікарбонатних листів які також не виконують свою
функцію,що потребує додаткових витрат енергоносіїв
для дотримання належного температурного режиму в
школі.
Всі експертні висновки були зроблені ще в 2011 та
2012 роках,а також затверджена проектно-кошторисна
документація виконкомом Бориславської міської ради.

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 року та
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 . Реалізація даного проекту дозволить
створити умови для занять спортом учнів школи та
мешканців м.Борислава,а також для проведення міських
та інших спортивно-масових заходів на належному
рівні,спрямованих на формування гармонійно-розвинутої
особистості,фізично міцних захисників нашої
держави,Ці заходи підвищать рейтинг школи, як однієї з
найсучасніших шкіл області та України.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

В.С.ФІРМАН

Начальник відділу освіти Бориславської міської ради
Моб.тел. 0673750871

В.Р.Лесик

