ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП №30)
(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

1.2

ІНІЦІАТОР ПРОЕКТНОЇ
(ІНВЕСТИЦІЙНОЇ) ПРОПОЗИЦІЇ

Начальник управління/ відділу –
головний розпорядник бюджетних
коштів (Посада, П.І.Б, моб.тел.)
1.3

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

ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ´ЯЗАННЯ ЯКОЇ
СПРЯМОВАНИЙ ПРОЕКТ, ШЛЯХИ ТА
МЕХАНІЗМ ЇЇ РОЗВ´ЯЗАННЯ

Будівництво (повне відновлення) автомобільного мосту
через р. Лошань по вул. Гірній в м. Бориславі Львівської
області. Параметри залізобетонного моста : довжина
36,2 м., ширина 11,0 м. нормативне навантаження А-11,
НК-80, натовп. Проектом передбачено 4 опори на
відстані 9,18,9 м.
4 697,962

тис. грн

Начальник відділу житлово-комунального господарства
та будівництва Левицький Олег Любомирович,
0635929976
3963 Будівництво (повне відновлення) автомобільного
мосту через р. Лошань по вул. Гірній в м. Бориславі
Львівської області. Міст залізобетонний довжиною 36,2
м., шири-ною 11,0 м. нормативне навантаження А-11,
НК-80, на-товп. Проектом передбачено 4 опори на
відстані 9,18,9 м. Даний об’єкт розпочатий будівництвом
у 2008 році. Станом на 01.01.2015 року, зруйновані
конструкції мосту демонтовано. Загальне виконання
робіт із будівництва моста становить - 0 %
У місті існує проблема із транспортною розв᾽язкою. Із за
відсутності автомобільного моста, який був зруйнований
паводком 23-27 липня 2008 року, вантажний транспорт
проїжджає через центр міста утворюючи затори та
аварійно-небезпечні ситуації на дорогах центральної
частини міста. Розв᾽язком даної проблеми є фінансування робіт з державного бюджету.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ,
ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ОСЯГТИ, ВІДПОВІДНІСТЬ
ЇХ НАЦІОНАЛЬНИМ, РЕГІОНАЛЬНИМ І
ГАЛУЗЕВИМ ПРІОРИТЕТАМ

Реалізація проекту забезпечить : - економію коштів
на відновлення асфальтобетонного покриття доріг у
центральній частині міста ; ліквідацію утворення
заторів та аварійних ситуацій; відновлення руху
пасажирських перевезень по місту; в загальному
соціальні потреби у перевезеннях мешканців міста.
Проект відповідає розділу 4. Підвищення якості
життя населення проекту Стратегії розвитку Львівської
області на період до 2027 року, а також аналогічним
положенням Концепції стратегії розвитку м.Борислава
на 2015-2020 роки.

Міський голова
Дата
Начальник відділу житлово-комунального господарства та
будівництва Бориславської міської ради
Дата
Моб.тел. 0635929976

В.С.Фірман

О.Левицький

