
                                                                                                                                                                                                                                             ДОДАТОК 

до рішення міської ради  

від 02.03.2021  № 21/9-21 
 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді на 2021 рік 

 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Сума тис. 
грн. 

Виконання  

 

Примітка 

 
Згідно Переліку видів діяльності (найменування робіт), затверджених 

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

     

 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ:  

 

 
  

 - на території сіл Бовшів, Дем’янів, Задністрянське, Коростовичі, Слобода, 

Насташине 
45,00 

  

 - вул. Калуська, Енергетиків, м.Бурштин 40,002   

 - вул. Шухевича, м.Бурштин 49,968   

 - вул. Герцена, м.Бурштин 34,998   

 - вул. Міцкевича, м.Бурштин 25,09   

 - урочище «Глинище» (біля гаражів), м.Бурштин 35,016   

 - вул. Стуса, м.Бурштин 30,0   

 - вул. Коновальця, м.Бурштин 25,0   

 - вул. Стефаника, м.Бурштин 29,994   

 - вул. О.Басараб, м.Бурштин 25,0   

 - територія кладовищ, м.Бурштин 35,004   

 - зона зелених насаджень по вул. Міцкевича, м.Бурштин 25,002   

 - зона зелених насаджень по вул. Шевченка, м.Бурштин 24,846   

 - вул. Нова (територія колишнього цегельного заводу), м.Бурштин 44,4   

     

 Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних 

системах: насос з шафою управління на КНС №2, м.Бурштин 

 

830,0    

     

 Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них:  

- по вулицях Герцена, Коротка  
554,0 

  

     

 Проектні та проектно-конструкторські розроблення:    

 -  будівництво каналізаційних мереж і споруд на них в м. Бурштин по вулицях 

Проектна, Котляревського, Гагаріна, Хмельницького, Вітовського (геодезичні 

вишукування, тахометрична зйомка) 

46,959 
  



 - Будівництво каналізаційної мережі і споруд на них до «Індустріального 

парку Бурштин» (коректура ПКД, держекспертиза) 
298,0 

  

 - розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються 

в комунальному господарстві: посилення та ремонт стін резервуарів між 

первинними відстійниками, стабілізаторами і аеротенками 

 

56,0   

 -  Нове будівництво каналізаційної мережі в м. Бурштин по вулиці Проектна 

(виготовлення ПКД, держекспертиза) 
48,845 

  

 -  Нове будівництво каналізаційної мережі в м. Бурштин по вулицях 

Котляревського, Гагаріна, Хмельницького, Вітовського (виготовлення ПКД, 

держекспертиза) 

 

48,977   

 - розроблення технологій, використання методів та впровадження технологій, 

що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи 

усунення факторів забруднення атмосферного повітря  

 

199,0   

     

 Придбання спецмашин для збору та перевезення побутових відходів на 

території Бурштинської міської територіальної громади Івано-

Франківської області 

3000,0 

  

     

 Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування 

побутових, сільськогосподарських та промислових відходів -  машина 

навантажувально-прибиральна (на базі трактора)    

 

2300,00 
  

     

 Придбання установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування 

побутових та промислових відходів: 

- контейнери 1.1 м. куб., 0,12 м. куб., 0,1 т 

 

900,0 
  

     

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення:    

 - село Старий Мартинів (Садиба Гаймана)                          відділ культури 150,0   

 - село Новий Мартинів від Новомартинівського НВК до релігійно-

історичного центру «Гора над Дністром»                           відділ освіти 
283,386 

  

     

 Ремонт каналізаційних мереж і споруд на них:    

 - вул. Січових Стрільців,4 в місті Бурштин (капітальний ремонт) 49,95   

 - вул. Шухевича,15 в місті Бурштин КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» (капітальний ремонт) 
298,0 

  

     

 Аварійна заміна каналізаційних мереж і споруд на них: 

- напірний каналізаційний колектор по вулиці Проектній в м. Бурштин 

250,0 
  



 Будівництво каналізаційної мережі:    

 - по вул. Л.Українки в селі Дем’янів 577,0   

 - по вул. Б.Лепкого в селі Дем’янів 280,0   

     

 Проведення заходів з екологічної тематики щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища 

49,5 
  

     

 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) 298,5   

 - вул. Стефаника в м. Бурштин (капітальний ремонт) 129,312   

 - вул. Січинського, Івасюка, Новоселів, Хмельницького в  

  селі Задністрянське 
49,652 

  

 - між селами Куничі та Юнашків 49,244   

 - по вул. Б.Хмельницького в селі Коростовичі 199,0   

 - по вул. Б.Хмельницького в селі Куропатники 215,0   

 - промивка мереж по вулицях міста Бурштин 90,0   

 - промивка колектора ф500 від будинку по вул. О.Басараб,4 до КНС №2 154,284   

 - по вул. Львівська в селі Дем’янів (капітальний ремонт) 299,24   

 - по вул. Січових Стрільців, біля ЗОШ №2 (капітальний ремонт) 280,00   

     

 Ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків  

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

МІСЦЕВА СУБВЕНЦІЯ 

650,00 

  

     

 Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Гнила Липа біля 

садиб Ріжко О.С. та Сірко А.М. в с. Бовшів 
1495,267 

  

     

 Заходи з озеленення:    

 - території біля релігійно-історичного центру «Гора над  

  Дністром» з відновленням біблійних персонажів в скульптурі в селі 

Новий Мартинів  (капітальний ремонт)                        (відділ культури) 

 

650,0   

 - території біля криниці релігійно-історичного центру «Гора над  

  Дністром» з відновленням біблійних персонажів в скульптурі в селі 

Новий Мартинів (капітальний ремонт)                        (відділ культури) 

299,909 

  

 - територія сиротинця Святого Миколая (бувша школа) в селі Новий 

Мартинів  (капітальний ремонт) 
299,426 

  

 - територія Садиби Гаймана в селі Старий Мартинів (відділ культури) 150,0   



 - вул. Б.Хмельницького в селі Коростовичі 40,0   

 - вул. Б.Хмельницького в селі Куропатники 35,0   

 - території по вул. Вітовського в селі Задністрянське 49,8   

 - інвентаризація зелених насаджень на орієнтовній площі 12,5 га в м. 

Бурштин по вул. Міцкевича з розробкою концепції їх розвитку 
250,0 

  

 - вул. Січ. Стрільців, м.Бурштин, м.Бурштин      125,0   

 - могила Січових Стрільців, Меморіал, м.Бурштин 42,0   

 - сквер Загиблих воїнів, м.Бурштин 38,0   

 - сквер Чорновола, м.Бурштин 61,0   

 - сквер ім.. Виговського, м.Бурштин 58,0   

 - алея ім.. Андрея Шептицького, м.Бурштин 72,0   

 - сквер Небесної Сотні, м.Бурштин 36,0   

 - площа Героїв ОУН-УПА, м.Бурштин 27,0   

 - сквер Свободи, м.Бурштин 9,0   

 - сквер Молодіжний, м.Бурштин 6,0   

 - сквер Європейський, м.Бурштин 8,0   

 - сквер ім.. Г.Сковороди, м.Бурштин 9,0   

 - вул. Коновальця, м.Бурштин 41,0   

 - вул. В. Стуса, м.Бурштин 93,0   

 - вул. Калуська, м.Бурштин 47,0   

 - вул. Шухевича, м.Бурштин 45,0   

 - вул. Міцкевича, м.Бурштин 38,0   

 - зона зелених насаджень по вул. Міцкевича, м.Бурштин 65,0   

 - вул. Будівельників, м.Бурштин 15,0   

 - вул. Енергетиків, м.Бурштин 21,0   

 - вул. С.Бандери, м.Бурштин 33,0   

 - вул. Стефаника, м.Бурштин 9,0   

 - вул. Д.Галицького, м.Бурштин 8,0   

 - вул. О.Басараб, м.Бурштин 46,0   

 - територія села Вигівка 49,764   

 - сквер ім.. Шевченка в селі Бовшів 49,0   

     

 Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення 

чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод 

49,0 
  

     

 Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів 48,0   

     

 Поліпшення малопродуктивних земельних угідь територіальної громади  

(знищення борщівника Сосоновського) 

49,5 
  



 Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві: 

 
  

 - ремонт вітродувки ВР-106-60-1,6 170,0   

 - аварійна заміна компресорного блоку ВР-106-60-1,6 465,396   

 - заміна струменаправляючих щитів 11,984   

 - заміна щитів для збору плаваючих речовин 39,260   

 - заміна мулових камер 54,161   

 - заміна шиберів на первинних відстійниках 26,262   

 - чистка піскових площадок, заміна фільтрувального матеріалу, 

фільтрувальних труб 
81,084 

  

 - заміна шафи управління насосом контактних (ТК112/1), насосом тех.. 

води №2 (ТК112/2) 
25,816 

  

 - відновлення приймального резервуару побутових відходів КНС №2 245,782   

     

 Аварійна заміна  обладнання, як такого, що використало свої технічні 

можливості: 

 
  

 - насоси КНС №5, №4 113,634   

 - шафа управління насосним агрегатом №1(ТК112/1) на КНС №4 11,924   

 - шафа управління насосним агрегатом №3-4 (ТК112/1 ОП2) на КНС №5 15,983   

 - система вентиляції на КНС №2 98,0   

 - заміна шибера ф500 мм в грабельній КНС №2 47,454   

 - шафа управління насосним агрегатом №1 (ТК112/5) на КНС №2) 23,585   

     

 Заміна обладнання, як такого, що використало свої технічні можливості:    

 - решітка грабельна механізована РГ-200Б з автоматичною граблиною на 

КНС №2 
702,0 

  

 - насос Faggiolati G420R2C1-T102AA2 (Італія) з монтажним комплектом, 

виконання робіт по монтажу та підключення насосу 
964,472 

  

 - щит керування насосом ШУНК 1-48-SS 204,633   

 - електродвигун 90 кВт до вітродувки ВР-106-60-1,6 60,0   

     

 Науково-технічні конференції і семінари та інші заходи щодо пропаганди 

охорони навколишнього природного середовища  

90,0  
  

     

 

 

Секретар ради                                                                                                Роман Іванюк 


