ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 22)
(форма 1)

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
01/02/
14

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ
ІНІЦІАТОР ПРОЕКТНОЇ
(ІНВЕСТИЦІЙНОЇ) ПРОПОЗИЦІЇ

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

01/0
4/14

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

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

Львівська
Борислав

Капітальний ремонт внутрішніх та зовнішніх
електромереж протяжністю 5745 м/п закладів освіти
м.Борислава Львівської області

800 тис. грн.
Начальник відділу освіти Бориславської міської ради—
Лесик Віталій Романович, 0673750871
3908 (3935) Капітальний ремонт внутрішніх
електромереж у навчально-виховному комплексі ЗОШ №
6 за адресою м.Борислав, ул. С.Бандери, 102
(протяжність проводу різного діаметру 5345м/п)
3934 Капітальний ремонт силового кабеля протяжністю
400 м (у землі) зовнішньої електромережі Східницької
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
У навчально – виховному комплексі „Загальноосвітня
школа І –ІІ ступенів №6-дошкільний навчальний заклад”
серйозною
проблемою
є
стан
внутрішніх
електромереж.Навчальний заклад розпочав свою діяльність
ще у 1929 році. Внутрішні електромережі були проведені за
старою технологією алюмінієвими провідниками у трубках
Бермана. В електророзподільних коробках місця з’єднання
скручуванні, що є порушенням відповідно до Правил
пожежної безпеки. З часу побудови та функціонування школи
жодного разу не проводилась заміна електромереж у зв’язку з
відсутністю коштів у місцевому бюджеті. У навчальному
закладі як наслідок дуже часто є збої в подачі електроенергії,
що впливає на інтенсивність освітлення в класних кімнатах,
під час опалювального сезону є збої у функціонуванні
котельні. Отже, є порушення теплового і світлового режиму.
Через порушення в роботі внутрішніх електромереж учні не
можуть повною мірою скористатися комп’ютерним класом,
що суперечить вимогам сучасної освіти.
У Східницькій ЗОШ I-III ступенів №2 від
довготривалої експлуатації вийшов з ладу зовнішній силовий
кабель,що забезпечує електроживлення закладу. довжина
кабелю - 400м., марка –АСББГ, переріз 3*9,5+1*50см3.Частина кабеля пролягає у заболоченій
місцевості,термін безпечної роботи таких кабелів складає 20
років,внаслідок того,відбулося швидке його зношення.

01/05/
14

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

Реалізацією проекту і його успішне завершення
дасть можливість замінити внутрішні та зовнішні
електромережі у навчальних закладах, що забезпечить
безпечне перебування усіх учасників навчального
процесу.
Дана проектна інвестиційна пропозиція в повній мірі
відповідає
стратегічній цілі 4 (ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ), Стратегії розвитку
Львівської області на період до 2027 року.
Проектна пропозиція відповідає п.5 (Здоров’я
учасників
навчально-виховного
процесу)
тастратегічній цілі 3. (Підвищення якості життя
населення) СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ м.Борислава НА
2015-2020 роки.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

В.С.ФІРМАН

Начальник відділу освіти Бориславської міської ради
Моб.тел. 0673750871

В.Р.Лесик

