ДОДАТОК 1

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього
природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді на 2021 рік
Назва заходу
№
п/п

Згідно Переліку видів діяльності (найменування робіт), затверджених
Постановою Кабінету міністрів України №1147 від 17.09.1996 р. (із змінами)

Сума тис.
грн.

ЗМІНИ СПІЛЬНОЇ
КОМІСІЇ

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, утилізації ТПВ:
- вул. Міцкевича, м.Бурштин
36,0
- вул. Коновальця, м.Бурштин
34,5
Залишити суми без змін
- вул. Бандери, м.Бурштин
36,7
- вул. О.Басараб, м.Бурштин
32,2
- с. Юнашків
33,114
Ремонт каналізаційних мереж і споруд на них
викласти в редакції:
Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них
Аварійна заміна каналізаційних мереж і споруд на них:
- напірний каналізаційний колектор по вулиці Проектній в м. Бурштин
викласти в редакці:
Реконструкція (аварійна заміна) каналізаційних мереж і споруд на них:
- напірний каналізаційний колектор по вулиці Проектній в м. Бурштин
Аварійна заміна обладнання, як такого, що використало свої технічні
можливості
викласти в редакці:
Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що
використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних
системах
- заміна шибера ф500 мм в грабельній КНС №2
викласти в редакці:
- шибер ф500 мм в грабельній КНС №2
Заміна обладнання, як такого, що використало свої технічні можливості
- виконання робіт по монтажу та підключення насосу
видалити

Комісія зміни погодила

Доповнення до переліку природоохоронних заходів, внесені комісією

Примітка

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню
або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти
По вул. І. Франка в с. Тенетники
49,910
По вул. Шевченка в с. Сарники
100,00
По вул. Центральна в с. Діброва
150,00
По вул. Зелена с. Різдвяни
45,131
Між селами Різдвяни та Німшин
49,448
По вул. І. Франка в с. Задністрянське
298,981
По вул. Зелена с. Юнашків
46,650
Біля Будинку Культури с. Тенетники
49,992
Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування
побутових, сільськогосподарських та промислових відходів:
Екскаватор – навантажувач з навісним обладнанням
2500
Реконструкція каналізаційних мереж та споруд на них (заміна)
По вул. Стуса, 13, м. Бурштин
213,444
Заходи з озеленення
По вул.. Стуса, 13, м. Бурштин
108,745
По вул.. Шевченка, с. Ст. Мартинів
49,000
По вул.. Шевченка, Різдвяни
49,000
Реконструкція або ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих
вод
По вул.. О. Басараб, м. Бурштин
36,240

