
                                                                                                          
                                                         УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ                                 
РІШЕННЯ    

 

                                                                     

 

Від   26 січня 2015 р.                                                           №03/49-15 

м.Бурштин 

 

Про доповнення  до  плану природоохоронних заходів                                                                                    

місцевого фонду з охорони навколишнього середовища                                                                    

по Бурштинській  раді на 2015 рік                                                                                                                              

 

          Розглянувши доповнення до  плану природоохоронних заходів місцевого фонду з 

охорони навколишнього середовища по Бурштинській міській раді на 2015 рік, 

враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій ради, керуючись постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. №1147 «Перелік видів діяльності, що 

належить до природоохоронних заходів», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні » міська рада     

вирішила: 

1.Затвердити доповнення  до  плану природоохоронних заходів місцевого фонду з 
охорони навколишнього середовища по Бурштинській міській раді на 2015рік  згідно 
додатку. 
             2.Технічний нагляд за виконанням підрядних робіт плану природоохоронних 
заходів місцевого фонду з охорони навколишнього середовища по Бурштинській міській 
раді на 2015 рік здійснює комунальне підприємство «Капітальне будівництво 
Бурштинської міської ради». 
 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови В.Гулика та голів постійних комісій ради. 

 

 

 

 

Міський голова                                            П.Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



\ 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

ДОДАТОК 

    до рішення сесії міської ради №  03/49-15 від 26.01. 2015 р. 
 

Доповнення  до плану природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища  

по Бурштинській міській раді  на 2015 рік 

 

№

№ 

п/п 

Назва заходу 

 

Сума 
тис. грн. 

Виконання  

 

Примітк

а 

 

Перелік видів діяльності (найменування робіт) 

затверджених 

Постановою Кабінету міністрів України  №1147 від 

17.09.1996 р. 

(із змінами) 

     

1. Будівництво каналізаційної  мережі і споруд на них  

до «Індустріального парку» (п.1) 
500 

  

  500,0   

2. Будівництво споруд для збирання та очищення вод 

поверхневого стоку –  станції очистки дощових і 

талих вод по вул. Липова (п.1) 

999 
  

  999,0   

3. Заходи для боротьби з шкідливою дією води на 

території міста Бурштина (п.12) 
 

  

 вул. Поповича (між вул. О.Басараб  та Сагайдачного) 50   

 вул. О.Басараб, 4 (у дворі) 60   

 вул. Січ. Стрільців (між сміттєвим майданчиком і ДНЗ 

№ 2 ) 
60 

  

 вул. Січ. Стрільців (відновлення водовідвідного лотка 

від магазину «1000 дрібниць») 
50 

  

 вул. Ст.. Бандери (канава навпроти АЗС «WOOG») 25   

 вул. О.Басараб (від ТП-10 до вул.. Сагайдачного) 130   

 вул.. Шевченка (від монастиря до вул.. Нова) 25   

  400,0   

4. Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод 

з метою відвернення чи припинення забруднення 

підземних і поверхневих вод (п. 8) 

50 
  

  50,0   

5. Заходи з озеленення  (п. 47)    

 вул. Стефаника   95   

 вул. Енергетиків   87   

 вул. Стуса   94   

 вул. Січ. Стрільців  92   

 вул. Коновальця   99   

 вул. С. Бандери   50   

 сквер «Свободи»  25   

 сквер «Небесної сотні»  25   

 сквер «ім.. Івана Виговського»  25   

 сквер «Європейський»  25   

 сквер «ім.. Г. Сковороди»  25   

 сквер «Молодіжний»  25   

 могила  Січових Стрільців  25   

 зона зелених насаджень по вул.. Шевченка 37   

 зона зелених насаджень по вул.. вул. Міцкевича 65   

 ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів 32   



 придбання посадкового матеріалу 30   

 вул. Шевченка  30   

  886,0   

6. Забезпечення екологічно безпечного збирання , 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ по 

вулицях міста (п.74-1) 

 
  

 - вул. Герцена 16   

 - вул. Шухевича 32   

 - зелена зона по вул. Міцкевича 28   

 - вул. Січ. Стрільців, Енергетиків, Будівельників 40   

 - вул. В.Стуса, О.Басараб, Д.Галицького 35   

 - вул.. Міцкевича, Бандери 34   

 - вул. Л.Українки, Торгова 12   

  - урочище «Глинище» ( біля гаражів) 24   

 - вул.. Нова, Юхвітова,   Зелена, Молодіжна, 

Котляревского 

16  
 

 - територія колишнього цегельного заводу 37   

 - території недобудованих об’єктів,кладовища 26   

  300,0   

7. Проектні та проектно – конструкторські 

розроблення (п.78): 
                                                                 

 - проект землеустрою будівництва станції очистки 

дощових і талих вод по вул. Липова 
3,5 

  

 - проект землеустрою будівництва локальної очисної 

споруди для скиду каналізаційних стоків з приватного 

сектору по вул. Івасюка 

3,5 
  

  7,0   

 Загальна сума 3 142,0   

 СУБВЕНЦІЯ з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища 

Сума тис. 
грн. 

  

1. Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них 

(п.1): 

 
  

 - будівництво каналізаційних мереж  і споруд на них по 

вул..О. Барасаб 
290 

  

  - будівництво каналізаційних мереж і локальної 

очисної споруди для житлового  

    мікрорайону м. Бурштина (згідно проекту) 

 

7 234, 114   

2. Будівництво споруд для збирання та очищення вод 

поверхневого стоку (п.1):  
 

  

 - будівництво споруд для збирання вод поверхневого 

стоку (водовідведення дощових і  

   талих вод) по вулицях Стуса і Коновальця в м. 

Бурштині (згідно проекту) 

 

2  618, 478 
  

 - будівництво споруд для збирання вод поверхневого 

стоку (водовідведення дощових і талих вод) по 

вулицях Калуська та Енергетиків в м. Бурштині (згідно 

проекту) 

 

3 947, 446 
  

3. Заходи для боротьби з шкідливою дією води (п.12):    

 - заходи для боротьби з шкідливою дією види на 

території м. Бурштина по вул. Надрудкою (капітальний 

ремонт) (згідно проекту) 

 

999, 950   

4.  Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення (п.25): 
 

  

 - проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення по вул.. Будівельників   

  (згідно проекту) 

 

690, 215   



 Загальна сума 

 
15 780, 

203 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    


