
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ

Назва пропозиції, ідеї: Будівництво комплексу з приміщенням для знефторюючої установки

по вул. Незалежності, 59 в м. Прилуки, Чернігівської області.

Місце впровадження: м. Прилуки, Чернігівська області, 17500.

Площа ділянки: 15139 м2

Орієнтована вартість (млн. грн.): 10 млн.грн.

Рівень готовності пропозиції: Проектно-кошторисна документація затверджена в

установленому порядку.

Короткий опис пропозиції: Першочерговим завданням проекту є будівництво комплексу з

приміщенням для знефторюючої установки продуктивністю 24 м3/добу. Це надасть можливість

забезпечити населення споживати якісну питну воду без надлишкового вмісту фтору.

Проект забезпечить підвищення рівня та якості послуг водопостачання: доведення якості питної

води до вимог державного стандарту ( подача води здійснюється на підставі висновку

Міністерства охорони здоров’я ); забезпечення гарантованого постачання питної води в обсягах,

необхідних для задоволення потреб населення; організація багаторівневого контролю за якістю

питної води.

Додаткова інформація: Знаходиться у відокремленій від житлових будинків зоні, територія

огороджена. Біля об’єкта проходить асфальтована дорога. Земельна ділянка з капітальними

будівлями спорудами.

БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ
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ПРОЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ



КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ

Назва пропозиції, ідеї: Реконструкція будівлі школи №4 під культурно-мистецький центр «Творчий

простір» по вул. Садовій,16 в м. Прилуки Чернігівської області.

Місце впровадження: м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500.

Площа ділянки: 3808,00 м² - площа території, 1301,45 м² - площа приміщення.

Орієнтована вартість (тис. грн.): 22904,284.

Рівень готовності пропозиції: Проектно-кошторисна документація розроблена в установленому

порядку.

Короткий опис пропозиції: Створення загальноміського культурно-освітнього, мистецького,

молодіжного центру, який стане осередком культури й просвітництва, творчих лабораторій, медіа-

центру, центру культурних інновацій та інших креативних форм. Збереження та ефективне

використання цінного об’єкта культурної спадщини міста Прилуки – будинку Шкуратова шляхом його

реставрації з пристосуванням до потреб громади.

Додаткова інформація: Розробка інвестиційної пропозиції є результатом участі у проекті Ради

Європи/ЄС «Урбаністичні стратегії в історичних містах, керовані громадами» (COMUS).

СТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЦЕНТРУ
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КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ

Назва пропозиції, ідеї: Створення сучасного готельно-оздоровчого комплексу та розширення

спектру лікувальних послуг на базі КП санаторій «Берізка».

Місце впровадження: с. Сухополова, Прилуцький р-он, Чернігівська обл., 17500.

Площа ділянки: 8 га.
Короткий опис пропозиції: На території розміщується унікальне природне джерело мінеральної

води. Згідно висновку бальнеологічного лабораторного дослідження ця вода є бромнонатрієво-

хлоридною з високим ступенем мінералізації і показана для використання при захворюваннях

серцево-судинної системи, запалювальних і обмінно-дистрофічних захворюваннях суглобів і

хребта, посттравматичного стану кісток тулуба та кінцівок.

Рівень готовності пропозиції: Проектно-кошторисна документація розробляється.

Додаткова інформація: 

Наявна інфраструктура:

Корпус №1 трьохповерхова будівля (площа 2197,3 м2), корпус №2 трьохповерхова будівля  (площа 

979, 2м2), гараж  (614,7 м2 ), будівля клубу (303,0 м2), будівля гаражних боксів (недобудована) та

інші будівлі.

СТВОРЕННЯ ГОТЕЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ
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КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ

Назва пропозиції, ідеї: Реконструкція частини нежитлової будівлі ( корпус №1 А-2, корпус №2 А¹-2,

перехідна галерея А-1) під центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю та осіб з

інвалідністю по вул. Іванівській, 57А в м.Прилуки Чернігівської області.

Місце впровадження: м.Прилуки, Чернігівська обл., 17500.

Площа ділянки:1178,51 м² – площа приміщення.

Рівень готовності пропозиції: Проектно-кошторисна документація розроблена в установленому

порядку.

Орієнтована вартість (тис. грн.): 13 310,7 тис.грн.

Короткий опис пропозиції: В рамках реалізації проекту передбачається реконструкція колишнього

ДНЗ №7 під Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. Створений Центр надасть

можливість особам з інвалідністю перебороти труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні

навички, розвинути свої здібності. В установі також будуть здійснюватися заходи не лише з

професійної, але й із фізичної, медичної, психолого-педагогічної реабілітації, соціальної та трудової

орієнтації.
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СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ


