ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 34)
(форма 1)

область
місто

Львівська
Борислав

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

Будівництво багатоквартирного, 3-х під’їздного, 48
квартирного житлового будинку у м.Бориславі по вул.
С.Петлюри, 120 ”Б” у Львівській області (загальна площа
- 4743,7 кв.м; житлова площа - 2184,0 кв.м; допоміжна
площа -2089,80 кв.м; кількість поверхів – 4 плюс
мансардою, 48 квартир, 8 – однокімнатних, 18 –
двохкімнатних, 22 – трьохкімнатних).
36 052 тис. грн
Міський голова м.Борислава, Фірман Володимир
Стахович, роб. тел. (03248)5-29-52

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

4057 Будівництво багатоквартирного, 3-х під’їздного, 48

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

Низький рівень забезпечення житлом є однією з
найгостріших соціальних проблем держави. В Україні він
становить 22,2 кв.м загальної площі на особу, в той час як
у більшості країн Європи цей показник – 35-45 кв.м.
Майже в 13% громадян країни окреме житло взагалі
відсутнє. У Львівській області цей показник складає
відповідно 20,6 кв.м на особу. У м. Бориславі кількість
сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку
становить 1095 чоловік, з них мають право на
забезпечення доступним житлом 657 чоловік. Термін
очікування житла у чергах постійно зростає та загрожує
перевищити показник середньої тривалості людини, адже
при існуючій динаміці громадяни зможуть отримати
квартири протягом 70-75 р. Очевидно, що забезпечення
житлом таких категорій громадян можливе лише за
державної підтримки шляхом реалізації відповідних
пропрограм.

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

Ціль :
 Забезпечення житлом громадян міста.
 Регіональна програма будівництва доступного житла 20102017 р. затверджена рішенням Львівської обласної ради від
22.09.2010 №1305

квартирного житлового будинку у м.Бориславі по вул.
С.Петлюри, 120 ”Б” у Львівській області (загальна площа
- 4743,7 кв.м; житлова площа - 2184,0 кв.м; допоміжна
площа -2089,80 кв.м; кількість поверхів – 4 плюс
мансардою, 48 квартир, 8 – однокімнатних, 18 –
двохкімнатних, 22 – трьохкімнатних).

Основні завдання:
1.Створити належні умови праці працівникам та відвідувачам.
2. Зменшити витрати енергоносіїв на утримання установи.

Відповідно до:
1.СТРАТЕГІЯ розвитку Львівської області на період
до 2027 року
Стратегічна ціль
4: ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Якість життя як передумова розвитку людського капіталу
є одночасно засобом і метою посилення
конкурентоспроможності на рівні регіону та країни.
Серед них:
 розвиток людського та соціального капіталу,
збереження історико-культурного середовища регіону,
розвитку сфери культури і мистецтва, духовного
формування нації і задоволення культурних потреб
населення, розвиток системи підтримки сім'ї, дітей і
молоді, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків;
 покращання суспільної інфраструктури,
забезпечення максимальної доступності базових
соціальних послуг широким верствам населення.
2.Концепція стратегії розвитку м.Борислава на 2015 –
2020 роки
Стратегічні цілі:
2. Розвиток туристичного і рекреаційного потенціалу.
2.1.1. Створення туристичних продуктів
3. Підвищення якості життя населення .
3.1. Розвиток людського потенціалу.
3.1.3. Розвиток народних традицій і культури.
3.2.5. Стимулювання заходів з енергозбереження

Міський голова
Дата

В.С.Фірман

