ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 28)
(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

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

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

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

Львівська
Борислав

Будівництво спортивної зали площею 460 кв.м.та
допоміжних
приміщень
площею
242
кв.м.
Бориславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 5 у м.Бориславі Львівської області.Площа і висота(3м)
спортивної зали не відповідає нормам (п. 3.7. ДсанПіН
5.5.2.008-01).
3000 тис. грн.

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

3938 Будівництво спортивної зали площею 460 кв.м.та
допоміжних
приміщень
площею
242
кв.м.
Бориславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 5 у м.Бориславі Львівської області. Площа і
висота(3м) спортивної зали не відповідає нормам.
У зв’язку зі скрутним становищем в плані
фінансового забезпечення закладів освіти Борислава, в
тому числі Бориславської загальноосвітньої школиI-IIIст.
№5, неможливо планувати будівництво спортивної зали
школи за кошти місцевого бюджету. Проте будівництво
спортивної зали є необхідністю, адже висота стелі старої
спортивної зали яка перебудована з двох окремих
класів-3,4 метра, що значно нижче стандартних
показників ,використовується пічне опалення,печі старі
і погано прогріваються,освітлення не відповідає
існуючим нормам

01/05/
14

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

Реалізація даного проекту, а саме побудова
спортивної зали,що буде знаходитися між двома
корпусами
школи
,зимових
переходів,душевих(702кв.м.заг. площі забудови) з
використанням сучасних будівельних технологій,зміна
системи опалення з пічної на сучасну електричну
(керамічні
опалювальні
панелі),заміна
системи
освітлення на світлодіодну та установка пластикових
вікон ,а саме багатокамерних
металопластикових
рамних систем
дозволяє знизити
втрати тепла
приблизно від 40 до 55%, що в свою чергу приведе до
економії обсягів природного газу , що витрачається на
опалення будівлі та заощадження бюджетних коштів на
оплату вищевказаних енергоносіїв. Економічність
полягає в зниженні споживання енергоресурсів при
одночасному поліпшенню температурного режиму
приміщень, сприятиме істотному підвищенню рівня
комфортності занять школярів та вчителів в даних
приміщеннях,
допоможе
створити
необхідні
температурні умови у зазначених приміщеннях згідно
державних стандартів.
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,
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.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

В.С.ФІРМАН

Начальник відділу освіти Бориславської міської ради
Моб.тел. 0673750871

В.Р.Лесик

