
Додаток  

до рішення міської ради  
від _____2021 № __/__-21 

 

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. 

Виконання  Примітка 

     

 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ:  

 

 
  

 - вул. Шевченка, вул. Хмельницького, вул. Зелена в селі Сарники 49,32   

 - вул. Центральна, вул. Запотік в селі Діброва 48,76   

 - вул. Колгоспна, вул. Січ.Стрільців, вул. Шевченка, вул. Остаповича в селі 

Юнашків 

49,907 
  

 - територія села Дем’янів 41,496   

 - територія села Новий Мартинів 28,6   

     

 Заходи з озеленення:    

 - сектор почесних поховань по вул. Ст.Бандери в місті Бурштин  49,924   

 - вул. Коновальця,6 в місті Бурштин  39,73   

     

 Проектні та проектно-конструкторські розроблення:    

 - робочий проект «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 вулиці Будівельників в м. Бурштин Івано-Франківської області 

(капітальний ремонт)» 

48,5   

 - робочий проект «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 

12,15   



і об’єкти по Алеї Шептицького (окремими ділянками) в м. Бурштин Івано-

Франківської області (капітальний ремонт)» 

     

 Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них:     

 - ДНЗ №2 в місті Бурштин (відділ освіти) 245,248   

 - прочищення КНС №2 в селі Дем’янів (КП «Житловик») 23,359   

     

 Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються 

в комунальному господарстві:  
- заміна струменаправляючих щитів  

11,984 

додати 

100,0 

  

     

 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 буд.№4 в місті Бурштин (в тому числі виготовлення КД) 298,5   

 - вул. Шевченка в селі Насташине (капітальний ремонт) 128,65   

 - вул. Шевченка (від перехрестя з вул. Довбуша до пасовища) в селі Насташине 49,978   

     

     

 

 

Секретар ради    Роман Іванюк 

 


