
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 березня 2021 року                                                                                      № 28/10-21 

м.Бурштин 

  

Про виконання Плану природоохоронних заходів 

з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді у 2020 році 

 

 Заслухавши інформацію про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевого 

фонду з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді у 

2020 році, враховуючи рекомендації постійно діючих комісій ради, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Інформацію про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді у 2020 році 

взяти до уваги, відповідно до Додатку. 

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення 

покласти на земельно-екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти голову комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів, голову комісії з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину та першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська. 

 

 

 

       Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради  
від 30.03.2021 № 28/10-21 

 

Інформація 

про виконання Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища за 2020 рік 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Передбачені 

кошти 

(тис. грн.) 

Виконавець 

Профінансо 

вано 

(грн.) 

Примітка 

 
Згідно Переліку видів діяльності (найменування робіт), затверджених 

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

1. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізації ТПВ на адміністративній території 

Бурштинської міської ради: 

 

    

 - вул. Герцена 
рішення від 29.01.2020 №18/88-20 

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

30,0 

 КП Житловик 24039,6 Вик. 

 - урочище «Глинище» (біля гаражів) 
рішення від 29.01.2020 №18/88-20 

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

61,0 
КП Житловик 48064,8 Вик. 

 - вул. Шухевича 
рішення від 29.01.2020 №18/88-20 

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

77,0 

 КП Житловик 60951,6 Вик. 

 - вул. Калуська, Енергетиків 
рішення від 29.01.2020 №18/88-20 

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

30,0 

 КП Житловик 24172,8 Вик. 

 - територія кладовищ 
рішення від 29.01.2020 №18/88-20 

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

50,0 

 КП Житловик 36927,6 Вик. 

 - вул. Міцкевича 
рішення від 26.02.2020 №26/90-20 

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

рішення від 29.07.2020 №04/100-20 

56,0  
КП Житловик 

 
45061,2 

 
Вик. 

 - вул. Бандери 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

40,0 
КП Житловик 26035,2 Вик. 

 - вул. Стуса  

рішення від 26.02.2020 №26/90-20 

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

74,0 

 КП Житловик 59198,4 Вик. 

 - вул. Коновальця 
рішення від 26.02.2020 №26/90-20 

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

60,0 

 КП Житловик 45998,4 Вик. 

 - вул. Стефаника 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

30,0 
КП Житловик 18771,6 Вик. 



 - вул. О.Басараб 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

45,0 КП Житловик 28674,0 Вик. 

 - зона зелених насаджень по вул. Міцкевича 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

рішення від 29.07.2020 №04/100-20 

25,0  

 КП Житловик 16544,4 Вик. 

 - зона зелених насаджень по вул. Шевченка 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

25,0 
КП Житловик 16683,6 Вик. 

 - вул. Нова (територія колишнього цегельного заводу) 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

35,0 
КП Житловик 23039,8 Вик. 

2. Заходи з озеленення:     

 - площа Героїв ОУН-УПА   
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

17,8 КП Житловик   

 - могила Січових Стрільців, Меморіал  
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

54,3 КП Житловик 

КП «КапБуд» 
52780,0 Вик. 

 - алея ім.. Андрея Шептицького  
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

80,4 КП Житловик 

КП «КапБуд» 
80171,0 Вик. 

 - сквер Чорновола      
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

25,0 КП Житловик 

КП «КапБуд» 
24883,6 Вик. 

 - сквер Загиблих воїнів   
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

48,5 КП Житловик 

КП «КапБуд» 
47337,0 Вик. 

 - зона зелених насаджень по вул. Міцкевича 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

50,0 КП Житловик  Не вик. 

 - вул. Січ. Стрільців       
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

60,0 КП Житловик  Не вик. 

 - вул. Калуська  
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

42,0 КП Житловик 

КП «КапБуд» 
41845,0 Вик. 

 - вул. Шухевича  
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

50,0 КП Житловик  Не вик. 

 - вул. В. Стуса  
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

162,0 КП Житловик 

ФОП Бєшенцев 

КП «КапБуд» 

158420,4 Вик. 

 - вул. Коновальця  
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

40,0 КП Житловик 39853,0 Вик. 

 - вул. О.Басараб 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

30,0 КП Житловик  Не вик. 

 - вул. С.Бандери 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

25,0 КП Житловик  Не вик. 

 - вул. Міцкевича  
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

35,0 КП Житловик  Не вик. 

 - вул. Д.Галицького 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

10,0 КП Житловик  Не вик. 

 - вул. Стефаника  15,0 КП Житловик  Не вик. 



рішення від 29.05.2020 №17/96-20 
 - вул. Будівельників  

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 
43,0 КП Житловик  Не вик. 

 - вул. Енергетиків  
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

15,0 КП Житловик  Не вик. 

3 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 вулицях міста (промивка мереж)  

рішення від 26.02.2020 №26/90-20 

рішення від 11.12.2020 №11/2-20 

 

 

96,487 

 

 

КП Житловик 96394,4 Вик. 

4 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. Шевченка-Поперечна 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

95,0   Не вик. 

 - промивка мереж по вулицях міста  
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

40,0   Не вик. 

 - вул. Польова 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

40,0   Не вик. 

 - с. Вигівка вул. Перемоги 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

100,0   Не вик. 

 - вул. Шухевича,12 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

65,0   Не вик. 

 - вул. Шухевича,6 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

67,0   Не вик. 

5 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення:     

 - вул. Квіткова  
рішення від 26.02.2020 №26/90-20 

162,0 ФОП Семеген 

КП «КапБуд» 
161805,0 Вик. 

 - вул. Незалежності  
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

189,0   Не вик. 

 - урочище «Глинище»  

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

рішення від 29.07.2020 №04/100-20                              

 

0,0   Не вик. 

6 Аварійна заміна напірного каналізаційного колектора 

- по вул. Проектна 
рішення від 26.02.2020 №26/90-20 

рішення від 11.12.2020 №11/2-20                                 

 

125,0 

 

КП Житловик 

КП «КапБуд» 
 Не вик. 

7 Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві: 
 

   

 - заміна мулопроводу в районі машзалу  
рішення від 26.02.2020 №26/90-20 

12,0 КП Житловик 11953,2 Вик. 



 - перемичка між І та ІІ колекторами  

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 
56,0 КП Житловик 55982,6 Вик. 

 - заміна аераційних труб в контактних резервуарах  
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

рішення від 29.07.2020 №04/100-20                              

 

0,0   Не вик. 

 - заміна струмене-направляючих щитів та щитів для збору плаваючих 

речовин  

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

48,0 
  Не вик. 

 - встановл. шафи управління та системи автоматики на КНС№5  

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 
91,0   Не вик. 

 - влаштування резервуару каналізаційних стоків на вул. І.Франка  

рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

рішення від 29.07.2020 №04/100-20                             

    
0,0   Не вик. 

8 Аварійна заміна насосного обладнання, як такого, що використало свої 

технічні можливості: 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

 

    

 - КНС №4 (фекальні насоси ДТРТ) 93,0  93,0 Вик. 

 - КНС №5 (фекальні насоси ДТРТ) 98,0 ЗАТ СТМ 83100,0 Вик. 

9 Заміна каналізаційних мереж і споруд на них:     

 - на ділянці вул. Коротка-Шевченка 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

69,0 ТзОВ «Галбуд» 

КП «КапБуд» 
35831,0 Вик. 

 - вул. Коновальця,9 (заміна вводу) 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

115,0   Не вик. 

 - вул. Коновальця,11 (заміна вводу) 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

30,0   Не вик. 

 - вул. Стуса,3 (заміна вводу) 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

35,0   Не вик. 

 - вул. Стуса,11 (заміна вводу) 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

22,0   Не вик. 

 - вул. Стуса,16 (заміна вводу) 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

30,0   Не вик. 

 - вул. Шухевича,2 (заміна вводу) 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

42,0   Не вик. 

 - вул. О. Басараб,2 (заміна вводу) 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

55,0   Не вик. 

 - вул. Січ. Стрільців,11 (заміна вводу) 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

27,0   Не вик. 

10 Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них:     

 - по вулиці Герцена, Коротка  
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

рішення від 29.07.2020 №04/100-20                              

 

240,0      Не вик. 

11 Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою 

відвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод 
   Не вик. 



рішення від 29.05.2020 №17/96-20                               

рішення від 29.07.2020 №04/100-20                              
60,0 

12 Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

60,0   Не вик. 

 Ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків 

(субвенція 3 ДПРЧ м. Галич у ДСНС України в Івано-Франківській 

області) 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20   

 
161,0   Не вик. 

13 Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних 

системах 

- насос з шафою управління на КНС №2 
рішення від 29.07.2020 №04/100-20 

833,0 

  Не вик. 

14 Кошти обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища 
 

   

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по 

вул. Квіткова від будинку №2 до будинку №28 в м. Бурштин  Івано-

Франківської області  
рішення обласної ради від 20.12.2019  №1333-33/2019 
рішення від 29.01.2020 №18/88-20 

 

 

122,0  
ФОП Семеген 

КП «КапБуд» 

121853,0 

 

 

 

Вик. 

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по 

вул. Лісна в м. Бурштин  Івано-Франківської області  
рішення обласної ради від 20.12.2019  №1333-33/2019 
рішення від 29.01.2020 №18/88-20 

 

 

298,0 

ФОП Семеген 

КП «КапБуд» 
297640,0 Вик. 

 Заходи з озеленення м. Бурштина  Івано-Франківської області  
рішення обласної ради від 20.12.2019  №1333-33/2019 

рішення від 29.01.2020 №18/88-20  доповнити 

(відділу культури для проведення заходів з озеленення території 

Бурштинської міської дитячої музичної школи) 
рішення від 29.05.2020 №17/96-20 

 

180,0 
ФОП Заєць 

КП «КапБуд» 

176356,0 

 
Вик. 

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по  

вул. Незалежності від будинку №1 до будинку №27 в м. Бурштин, 

Івано-Франківської області 
розпорядження Ів-Франк. ОДА та обласної ради від 17.02.2020  №97/95-р 
рішення від 26.02.2020 №26/90-20 

 

 

110,0  
ФОП Семеген 

КП «КапБуд» 
109866,0 Вик. 

 

 

 

Секретар ради                                                                        Роман Іванюк 


