
Додаток  

до протоколу комісії  
від 18.08.2021 №12 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища  

по Бурштинській міській територіальній громаді на 2021 рік 

 

№ 

п/п 

Назва заходу 

Згідно Переліку видів діяльності (найменування робіт), затверджених Постановою Кабінету 

міністрів України №1147 від 17.09.1996 р. (із змінами) 

Сума, 

тис. грн. 

Зміни 

комісії 
Примітка 

     

1 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 29.06.2021 № 21/14-21 

 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: Розроблення технології, організація 

виробництва та застосування матеріалів, використання методів та впровадження технологій, що 

забезпечують запобігання виникненню зменшення рівня впливу чи усунення факторів забруднення 

атмосферного повітря: проведення ресурсозберігчих заходів по капітальному ремонту системи 

опалення Задністрянського ліцею по вул. Шевченка, 1 в селі Задністрянське Івано-Франківської 

області» (в тому числі виготовлення КД) (Закон України №918 VIII від 24.12.2015)  

викласти в редакції: 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: Розроблення технології, організація 

виробництва та застосування матеріалів, використання методів та впровадження технологій, що 

забезпечують запобігання виникненню зменшення рівня впливу чи усунення факторів забруднення 

атмосферного повітря: проведення ресурсозберігчих заходів по капітальному ремонту системи 

опалення Задністрянського ліцею по вул. Шевченка, 1 в селі Задністрянське Івано-Франківської 

області» (в тому числі виготовлення КД) (відділу освіти і науки)  

(Закон України №918 VIII від 24.12.2015) 

 
Комісія 

підтримує 
 

2 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 02.03.2021 № 21/9-21 

 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти: вул. Січ. Стрільців, біля ЗОШ №2 (капітальний ремонт)  

викласти в редакції: 

Заходи з озеленення: вул. Січ. Стрільців (для відділу освіти і науки, ЗОШ №2, вул. Січ. Стрільців,18 

м. Бурштин) (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 

280,0 

 

 

205,480 

Комісія 

підтримує 

Зем-

еко.відділ 

 Заходи з озеленення вул. Липова, м. Бурштин (в т.ч. виготовлення КД) + 0,116 
Комісія 

підтримує 

Зем-

еко.відділ 

 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти: вул. Січ. Стрільців в м. Бурштин (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 

+ 4,050 
Комісія 

підтримує 

Зем-

еко.відділ 



3 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 16.04.2021 № 03/11-21 

 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти: - від вулиці Стуса буд. №10 до вулиці Стуса буд. №20 в м. Бурштин (в тому 

числі виготовлення ПКД) 

+ 0,10 
Комісія 

підтримує 

Зем-

еко.відділ 

4 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 № 35/12-21 

 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: заходи з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: в зоні зелених насаджень по вул. 

Міцкевича від ПК «Прометей» до водовідвідного каналу по вул. Липовій в місті Бурштині  

+ 24,5 
Комісія 

підтримує 

Зем-

еко.відділ 

5 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 29.06.2021 № 21/14-21 

 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти: Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Бурштин (для відділу освіти в т. ч. 

виготовлення КД) 

викласти в редакції: 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти: Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Бурштин (для відділу освіти) 

 
Комісія 

підтримує 

Відділ 

освіти і 

науки 

6 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 30.07.2021 № 08/16-21 

 

Заходи з озеленення: територія церкви Святого Богоявлення в селі Юнашків (відділу культури на 

Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023) (в 

тому числі виготовлення КД)  

викласти в редакції: 

Заходи з озеленення: територія церкви Святого Богоявлення в селі Юнашків, вул. І.Кліща,5А 

(відділу культури на Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023) (в тому числі виготовлення КД)  

 
Комісія 

підтримує 

Службова 

записка 

Т.Зорій 

 

Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них в селі Старий Мартинів «Садиба Гаймана» 

(відділ культури)  

викласти в редакції: 

Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них в селі Старий Мартинів «Садиба Гаймана», вул. 

Т.Шевченка,58 (відділу культури)  

 
Комісія 

підтримує 

Службова 

записка 

Т.Зорій 

 
- робочий проект: реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них по вул. Шухевича,15 КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня» (пологове відділення) 
+13,564 

Комісія 

підтримує 
КапБуд 

 
- експертиза робочого проекту: реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них по вул. 

Шухевича,15 КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» (пологове відділення) 
+4,0 

Комісія 

підтримує 
КапБуд 



7 Доповнити Перелік 

 Заходи з озеленення вул. Міцкевича, м. Бурштин (при в’їзду в місто) (в т.ч. виготовлення КД) 12,945 
Комісія 

підтримує 

Зем-

еко.відділ 

 Заходи з озеленення вул. Бандери, м. Бурштин (при в’їзду в місто) (в т.ч. виготовлення КД) 11,183 
Комісія 

підтримує 

Зем-

еко.відділ 

 Заходи з озеленення вул. Січ. Стрільців (облаштування клумби із зелених насаджень) 61,422 
Комісія 

підтримує 

Зем-

еко.відділ 

 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти: по вул. П.Мирного в селі Насташине (в т.ч. виготовлення КД) 

49,9 
Комісія 

підтримує 

Зем-

еко.відділ 

 Заходи для боротьби зі шкідливою дією вод в селі Озерни, вул. І.Франка 298,638 
Комісія 

підтримує 

Зем-

еко.відділ 

 
Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них в селі Юнашків, вул. Остаповича,10А, філія 

ліцею №2, (відділу освіти і науки) 
187,165 

Комісія 

підтримує 

Депутат 

Козар 

М.С. 

 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти: вул. Ст.Бандери,56, ДНЗ №1 (ясла-садок) (відділу освіти і науки) 

40,760 
Комісія 

підтримує 

Депутат 

Пізь І.М. 

 
Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них по вул. Коновальця,1 в м. Бурштин, ЗОШ №3, 

(відділу освіти і науки) 
49,8 

Комісія 

підтримує 

Нач. 

відділу 

освіти 

 

Розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, використання методів 

та впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню зменшення рівня впливу чи 

усунення факторів забруднення атмосферного повітря: - проведення ресурсозберігаючих заходів зі 

встановлення світлодіодних світильників (LED) 

299,5 
Комісія 

підтримує 

Заступник 

І.Драгун 

 Заходи для боротьби з шкідливою дією вод по вул. Калуська в м. Бурштин (в т.ч. виготовлення КД) 272,45 
Комісія 

підтримує 
КапБуд 

 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти: вул. Ст.Бандери в м. Бурштин (в т.ч. виготовлення КД) 

15,815 
Комісія 

підтримує 
КапБуд 

 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти: вул. Енергетиків в м. Бурштин (в т.ч. виготовлення КД) 

4,586 
Комісія 

підтримує 
КапБуд 

 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: робочий проект «Проведення заходів захисту 

від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вулиці Стуса в м.Бурштин Бурштинської 

31,019  
Комісія 

підтримує 
КапБуд 



територіальної громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт)  

 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: експертиза робочого проекту «Проведення 

заходів захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних 

процесів або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вулиці Стуса в м.Бурштин 

Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт)  

4,5 
Комісія 

підтримує 
КапБуд 

 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: робочий проект «Проведення заходів захисту 

від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вулиці Б.Хмельницького в с.Куропатники 

Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт)  

29,836 
Комісія 

підтримує 
КапБуд 

 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: експертиза робочого проекту «Проведення 

заходів захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних 

процесів або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вулиці Б.Хмельницького в 

с.Куропатники Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області (капітальний 

ремонт)  

3,24 
Комісія 

підтримує 
КапБуд 

 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: робочий проект «Проведення заходів захисту 

від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території ДНЗ №6 (ясла-садок) 

«Пролісок» по вул. Коновальця,3 в м.Бурштин Бурштинської територіальної громади Івано-

Франківської області (капітальний ремонт)  

27,0 
Комісія 

підтримує 
КапБуд 

 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: експертиза робочого проекту «Проведення 

заходів захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних 

процесів або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території ДНЗ №6 (ясла-

садок) «Пролісок» по вул. Коновальця,3 в м.Бурштин Бурштинської територіальної громади Івано-

Франківської області (капітальний ремонт)  

6,5 
Комісія 

підтримує 
КапБуд 

 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: робочий проект «Проведення заходів захисту 

від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул.Вітовського в с.Задністрянське 

Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт)  

23,869 
Комісія 

підтримує 
КапБуд 

 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: експертиза робочого проекту «Проведення 

заходів захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних 

процесів або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул.Вітовського в 

с.Задністрянське Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області (капітальний 

ремонт)  

3,24 
Комісія 

підтримує 
КапБуд 

 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: робочий проект «Проведення заходів захисту 

від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул.Львівська в с.Дем'янів Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт)  

27,847 
Комісія 

підтримує 
КапБуд 



 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: експертиза робочого проекту «Проведення 

заходів захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних 

процесів або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул.Львівська в с.Дем'янів 

Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт)  

3,402 
Комісія 

підтримує 
КапБуд 

 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: інженерно-геодезичні вишукування до 

проектної документації «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти: в районі вулиць вул. Зелена, вул. Юхвітова до вул. С. 

Бандери в м. Бурштин» (капітальний ремонт) 

12,505 
Комісія 

підтримує 
КапБуд 

 

 

 

Голова комісії                                                                                                                                                                                           Тетяна Сенчина 

 

 

 

Секретар комісії                                                                                                                                                                                         Мар’яна Федів 


