
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

                                                                                          
Від 21 травня 2021 року                                                                                           № 35/12-21 

м. Бурштин 

                                                                                                   

Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів 

з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік 

 

  

Розглянувши запити на виділення коштів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади, керуючись 

Програмою природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища 

по Бурштинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки (рішення від 

11.12.2020 №13/2-20), постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року 

№1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів", ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 

рекомендації профільних комісій, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Внести зміни в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді  

на 2021 рік згідно додатку. 

2. Технічний нагляд за виконанням підрядних робіт Переліку природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2021 рік покласти на комунальне 

підприємство «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради». 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного 

рішення покласти на земельно-екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

4. 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 21.05.2021 № 35/12-21 

 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього  

природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді на 2021 рік 
 

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   

- територія села Дем’янів 41,496   

- територія села Новий Мартинів  28,6   

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території села Задністрянське 49,832   

    

Заходи з озеленення:    

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

- вул. Коновальця,6 в місті Бурштин  49,426   

- Субвенція Галицькій міській раді для заходів з озеленення території Блюдниківської 

амбулаторії Галицького територіального центру надання соціальних послуг в селі 

Блюдники, вул. Галицька,18а, Івано-Франківського району, Івано-Франківської 

області 

600,0   

- вул. Січ. Стрільців буд.№4 в місті Бурштин  235,126   

- територія між будинком по вул. Калуська,№7 та автодорогою на Калуш в місті 

Бурштин  

49,682   

- вул. Липова в місті Бурштин  49,8   

- сквер Небесної сотні в місті Бурштин  49,0   

- територія між ДНЗ№6 та будинком по вул. Коновальця,№11 в місті Бурштин 49,904   

- вул. Б.Хмельницького в селі Задністрянське 49,635   

- територія сільського кладовища в селі Бовшів 42,024   

    

Проектні та проектно-конструкторські розроблення:    

- робочий проект «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 48,5   



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)» 

- 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 

Алеї Шептицького (окремими ділянками) в м. Бурштин Івано-Франківської області 

(капітальний ремонт)» 

12,15   

- заходи з озеленення в зоні зелених насаджень по вул. Міцкевича від ПК «Прометей» 

до водовідвідного каналу по вул. Липовій в місті Бурштині 

24,0   

- 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 

25,0   

- реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них з улаштуванням вбиралень та 

літньої сцени по вул. Січових Стрільців в місті Бурштині 

48,0   

    

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   

- вул. Торгова (біля старого кладовища) в м. Бурштин 20,5   

- вул. Липова  в м. Бурштин 70,0   

    

Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві:  
- заміна струменаправляючих щитів (КП «Житловик») 

 

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   

- від перехрестя з вул. Довбуша до пасовища в селі Насташине (в тому числі 

виготовлення КД) 

49,978   

- по вул. Будівельників в місті Бурштині (капітальний ремонт) 6800,0   

- по вул. Грушевського, вул. Заводська в селі Задністрянське (в тому числі 

виготовлення КД) 

49,934   

- по Алеї Шептицького (окремими ділянками) в місті Бурштині (капітальний ремонт) 669,823   



- по вул. Л.Українки в селі Бовшів (в тому числі виготовлення КД) 44,084   

- територія біля церкви Чесного Хреста в місті Бурштині (відділ культури на 

Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2023) (в тому числі виготовлення КД) 

285,265   

- по вул. Шевченка в селі Юнашків за наслідками стихії 18.05.2021 

(в тому числі виготовлення КД) 

49,712   

- по вул. Остаповича в селі Юнашків за наслідками стихії 18.05.2021 

(в тому числі виготовлення КД) 

49,623   

- по вул. Колгоспна в селі Юнашків за наслідками стихії 18.05.2021 

(в тому числі виготовлення КД) 

39,964   

- по вул. Січових Стрільців,68 в селі Юнашків за наслідками стихії 18.05.2021 (в тому 

числі виготовлення КД) 

49,757   

    

Капітальний ремонт – утеплення фасаду житлового будинку №1 по вулиці 

Січових Стрільців в м. Бурштин Івано-Франківської області – з проведенням 

ресурсозберігаючих заходів (в тому числі виготовлення ПКД) 

(Закон України №918 VIII від 24.12.2015) 

викласти в редакці: 

Розроблення технології, організація виробництва та застосування  матеріалів, 

використання методів та впровадження технологій, що забезпечують 

запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів 

забруднення  атмосферного повітря: 

- проведення ресурсозберігаючих заходів – утеплення фасадів житлових будинків 

№1, №9, №17 по вулиці Січових Стрільців в м. Бурштин Івано-Франківської області 

(капітальний ремонт, в тому числі виготовлення ПКД) 

(Закон України №918 VIII від 24.12.2015) 

 

 

  

    

Розроблення технології, організація виробництва та застосування  матеріалів, 

використання методів та впровадження технологій, що забезпечують 

запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів 

забруднення  атмосферного повітря: 

   

- проведення ресурсозберігаючих заходів по аварійній заміні трубопроводів 

тепломережі на попередньо ізольовані труби по вулиці Шухевича до теполового 

пункту в м. Бурштин Івано-Франківської області (КП «Житловик») 

(Закон України №918 VIII від 24.12.2015) 

987,0   

- проведення ресурсозберігаючих заходів з утеплення приміщення пожежної в м. 

Бурштин Івано-Франківської області (субвенція 3 ДПРЧ м. Галич у ДСНС України в 

Івано-Франківській області)  

49,8   



(Закон України №918 VIII від 24.12.2015) 

    

Реконструкція оборотних систем виробничого водопостачання та систем 

послідовного і повторного використання води:  

   

- на каналізаційних очисних спорудах в селі Задністрянське (КП «Житловик») 42,0   

- територія площі Героїв ОУН-УПА в місті Бурштині (КП «Житловик») 48,0   

    

Внести зміни у Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2021 рік, а саме: 

- до рішення від 02.03.2021 № 21/9-21: 

пункт Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в комунальному господарстві: 
- ремонт вітродувки ВР-106-60-1,6  -  170,0 тис.грн. - викласти в редакції: 

- ремонт вітродувки ВР-106-60-1,6 (КП «Житловик»)  -  170,0 тис.грн. 
 

     - аварійна заміна компресорного блоку ВР-106-60-1,6  -  465,396 тис.грн. - викласти в редакції: 

     - аварійна заміна компресорного блоку ВР-106-60-1,6 (КП «Житловик») -  465,396 тис.грн. 
 

- відновлення приймального резервуару побутових відходів КНС №2  -  245,782 тис.грн. - викласти в редакції: 

- відновлення приймального резервуару побутових відходів КНС №2 (КП «Житловик»)  -  245,782 тис.грн. 

- до рішення від 16.04.2021 № 03/11-21: 

пункт Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: 

     - монтаж каналізаційного насосного агрегату ТМЦ 125/500 на КНС №2 (аварійний) з використанням запірної арматури та інших 

комплектуючих матеріалів  - 70,0 тис.грн. - викласти в редакції: 

    - монтаж каналізаційного насосного агрегату ТМЦ 125/500 на КНС №2 (аварійний) з використанням запірної арматури та інших 

комплектуючих матеріалів (КП «Житловик») - 70,0 тис.грн. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                          Роман Іванюк 

 

 


