ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 35)
(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

Капітальний ремонт вуличного освітлення протяжністю
мереж по вулицях міста 43 км з заміною 1300
світильників на світлодіодні типу SU-24 у м.Бориславі
Львівської області.

5200 тис. грн
Начальник відділу житлово-комунального господарства
та будівництва міської ради – Левицький Олег
Любомирович, 0635929976

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

4100
Капітальний ремонт вуличного освітлення
протяжністю мереж по вулицях міста 43 км з заміною
1300 світильників на світлодіодні типу SU-24
у м.Бориславі Львівської області.

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

В місті Бориславі налічується 1300 світильників які не
відповідають стандартам освітлення і потребують заміни
на економні світлодіодні світильники типу SU-24

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

Ціль :
 покращити стан освітлення вулиць та територій міста
Борислава і створити належні умови проживання
мешканців міста
 зменшити втрати енергоносіїв та коштів на обслуговування
вуличного освітлення
Відповідно до:

П Р О Г Р А М И РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ ТА
УДОСКОНАЛЕННЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ
М. БОРИСЛАВА на 2013-2020 роки.
Загальні положення
Програма реконструкції та удосконалення
вуличного освітлення м. Бориславі на 2011- 2020 роки
(далі - Програма) розроблена на виконання Законів
України
«Про
загальнодержавну
програму
реформування і розвитку житлово-комунального
господарства», «Про благоустрій населених пунктів» та
для покращення умов проживання мешканців міста.
Розробка Програми обумовлена використанням в
мережах вуличного освітлення світильників, які
морально та фізично застаріли, є дуже енергозатратними
а також незадовільним технічним станом та низькою
експлуатаційною якістю електромереж зовнішнього
освітлення.
Основними завданнями Програми є:
- впровадження
енергозберігаючих
технологій,
світильників та обладнання;
- приведення мереж зовнішнього освітлення до
належного
технічного
стану,
підвищення
ефективності, економічності та надійності їх
функціонування;
- забезпечення належного утримання та збереження
приладів
освітлення
на
території
об'єктів
благоустрою;
- зменшення споживання електроенергії вуличним
освітлення та зниження витрат на її оплату.
Проект відповідає п.п.4.2.6. Стимулювання заходів з
енергозбереження п. 4.2. Забезпечення екологічної
безпеки розвитку регіону 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
ицтва Бориславської міської ради, моб.тел. 0635929976

В.С.Фірман

О.Левицький

