ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП №32)
(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)

Капітальний ремонт вулиці Дрогобицької від будинку №
515 до межі міста в м. Бориславі Львівської області
(відновлення асфальтобетонного покриття дороги
шириною 10,5 м та площею 18467 кв.м., влаштування
дорожньої розмітки та дорожніх знаків, рівнина)
11707,0

тис. грн.

Міський голова м.Борислава, Фірман Володимир
Стахович, роб. тел. (03248)5-29-52
3973 Капітальний ремонт дороги на вулиці Дрогобицькій
від будинку № 515 до межі міста в м. Бориславі
Львівської області

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

Дорога на вулиці Дрогобицький в м. Бориславі має
стратегічне значення і є необхідною транспортною артерією,
яка з’єднує м. Борислав з містами Дрогобич та Самбір. По цій
дорозі здійснюється інтенсивний рух транспортних засобів, в
тому числі і пасажирського транспорту, який надає
транспортні послуги мешканцям м. Борислава до місця праці
(підприємства, які розташовані на вул. Дрогобицький), а
також значній кількості студентів до вищих навчальних
закладів м. Дрогобича. На цей час проїжджа частина дороги
має значні пошкодження (вибоїни, відсутність асфальтового
покриття) і потребує невідкладно капітального ремонту.

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

Мета проекту: Ліквідувати аварійні ділянки дороги на вулиці
Дрогобицький в м. Бориславі та забезпечити належні умови
для руху транспортних засобів. В результаті проведення робіт
із капітального ремонту дороги буде зменшена вірогідність
аварійних ситуації під час руху транспортних засобів.
Проект відповідає розділу 4 програми діяльності Кабінету
Міністрів України на 2014-2915 роки, затвердженої
Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 року №
22-УІІІ, розділу 6 Стратегії розвитку Львівської області до
2027 року та п.п 1.2 розділу І Концепції стратегії розвитку
м.Борислава на 2015-2020 роки (стратегічні цілі).

Міський голова

В.С.Фірман

Начальник відділу житлово-комунального господарства та
ицтва Бориславської міської ради, моб.тел. 063592

О.Левицький

