
Додаток  

до протоколу комісії  
від 17.09.2021 р. №14 

 

Зміни в 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. 
Зміни комісії Примітка 

     

1 
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: 

1.1 

- Старомартинівського клубу в селі Старий Мартинів, вул. Польова,1, для 

відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 

ради на Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023) 

49,943 Комісія підтримує  

1.2 

- Юнашківського клубу в селі Юнашків, вул. І. Кліща, 1 А, (в т. ч. 

виготовлення КД), для відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради на Програму розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023) 

177,540 Комісія підтримує  

1.3 - по вулиці Новоселів села Задністрянське (в т. ч. виготовлення КД) 109,590 Комісія підтримує  

1.4 
- по вул. Вітовського в с. Задністрянське Бурштинської територіальної 

громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт) 
1691,076 Комісія підтримує  

1.5 
- по вул. Б. Хмельницького в с. Куропатники Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області (Капітальний ремонт) 
1041,804 Комісія підтримує  

1.6 

- по вул. Коновальця, 3, в м. Бурштин, територія ДНЗ №6 (ясла - садок) 

«Пролісок», Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

(Капітальний ремонт) для відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

1704,080 Комісія підтримує  

1.7 
- по вул. Львівська в с. Дем’янів Бурштинської територіальної громади 

Івано-Франківської області (капітальний ремонт) 
2341,537 Комісія підтримує  

1.8 
- по вулиці Стуса, №8 в м. Бурштин Бурштинської територіальної громади 

Івано-Франківської області (капітальний ремонт) 
2535,000 

Комісія підтримує зі 

змінами 
 

1.9 - по вул. Заставна в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) 49,920 Комісія підтримує  

1.10 - по вул. Польова в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) 299,986 Комісія підтримує  

1.11 - по вул. І. Франка, с. Слобода (в т. ч. виготовлення КД) 291,000 Комісія рекомендує  



доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

1.12 - по вул. Л. Українки в с. Насташине 49,500 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

1.13 - по вул. Зелена, в селі Тенетники 299,816 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

1.14 - по вул. Перемоги в селі Вигівка 49,827 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

1.15 
- по вул. Шевченка в с. Крилос (субвенція для Галицького комунального 

підприємства "Капітальне будівництво" 
195,000 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

1.16 - по вул. Нова, в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 298,464 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

2 Заходи з озеленення: 

2.1 

- території Старомартинівського клубу в селі Старий Мартинів, вул. Польова,1, 

для відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради 

на Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023) 

49,603 
Комісія підтримує зі 

змінами 
 

2.2 - по вулиці Грушевського в с. Задністрянське 49,000 Комісія підтримує  

2.3 - по вулиці Вітовського в с. Задністрянське (в т. ч. виготовлення КД) 116,684 Комісія підтримує  

2.4 

- по вул. Шевченка, 69, в селі Сарники (в т. ч. виготовлення КД) для відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму 

«Духовне життя»  

49,500 
Комісія підтримує зі 

змінами 
 

2.5 - по вул. Незалежності, в селі Сарники 49,500 Комісія підтримує  

2.6 

- по вул. Центральна, 10, в селі Діброва, Сарниківського старостинського 

округу (в т. ч. виготовлення КД) для відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради на Програму «Духовне життя» 

49,500 
Комісія підтримує зі 

змінами 
 

2.7 
- по вул. Шевченка, 29, в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) для відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму 

«Духовне життя» 

49,959 
Комісія підтримує зі 

змінами 
 

3 
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: 

3.1 

- проведення ресурсозберігаючих заходів - утеплення фасаду стін 

Юнашківського клубу по вул. І. Кліща, 1, А в с. Юнашків , (в т. ч. виготовлення 

КД), для відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 

ради на Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023) Закон України №918 VІІІ від 24.12.2015 

169,832 
Комісія не підтримує 

даний пункт 
 

3.2 
- проведення ресурсозберігаючих заходів по вул. І. Франка, 4 А в с. Озеряни, (в 

т. ч. виготовлення КД) 
273,298 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

3.3 
- проведення ресурсозберігаючих заходів в приміщеннях фекальних очисних 

споруд КП «Житловик» для КП Житловик 
95,000 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

3.4 
- проведення ресурсозберігаючих заходів в приміщеннях водоочисних споруд 

КП «Житловик» для КП Житловик 
99,000 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

3.5 
- проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ЛЕД-ламп в селі Насташине 

та в селі Куничі 
49,44495 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

4 Реконструкція каналізаційних мереж та споруд на них 

4.1 - по вулиці Шевченка, 18 в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) 43,067 Комісія підтримує  

4.2 - по вул. О. Басараб, 3 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 146,928 Комісія підтримує  

4.3 
- Бурштинської гімназії №1, по вул. С. Бандери, 58 А, м. Бурштин, для відділу 

освіти і науки Бурштинської міської ради 
92,446 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

4.4. 

- Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. вулицях Котляревського, 

Гагаріна, Хмельницького, Вітовського в м. Бурштин, Бурштинської міської 

територіальної громади Івано-Франківської області 

3249,405 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

5 Проектні та проетно-конструкторські розроблення: 

5.1 

- робочий проект за об'єктом: «Нове будівництво роздільної 

каналізаційної мережі та споруд на ній на території Бурштинської 

центральної міської лікарні по вулиці Романа Шухевича 15 в м. Бурштин 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

49,564 Комісія підтримує  

5.2 

- експертиза робочого проекту «Нове будівництво роздільної 

каналізаційної мережі та споруд на ній на території Бурштинської 

центральної міської лікарні по вулиці Романа Шухевича 15 в м. Бурштин 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області» 

9,200 
Комісія підтримує зі 

змінами 
 



5.3 

- робочий проект за об'єктом: «Проведення заходів захисту від 

підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу по вул. Коновальця (льодова арена) в м. Бурштин 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

держекспертиза)» 

48,000 Комісія підтримує  

5.4 

- робочий проект за об'єктом: «Проведення заходів захисту від 

підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу по вул. Т. Шевченка в с. Слобода Івано-

Франківського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

держекспертиза)» 

39,000 Комісія підтримує  

6 Заходи для боротьби зі шкідливою дією вод 

6.1 - по вулицях, Шухевича, та О. Басараб та скверу Эвропейський 295,182 
Комісія підтримує зі 

змінами 
 

6.2 - по Алеї Шептицького 150,000 Комісія підтримує  

6.3 - в селі Різдвяни для КП «Житловик» 113,6304 Комісія підтримує  

6.4 - по вул. І. Франка, 4 А, в селі Озеряни 202,658 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

6.5 - по вул. Бандери в м. Бурштин 73,924 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

6.6 - по вул. Шевченка в селі Коростовичі 46,126 

Комісія не рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

6.7 - по вул. Заозерна в селі Сарники 46,754 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

6.8 - по вул. Нова, в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 278,159 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

7 Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

7.1 

- реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві: - чистка мулових площадок, 

заміна фільтрувального матеріалу для КП «Житловик» 

297,4152 Комісія підтримує  



7.2 

- реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві: - чистка пісколовок для КП 

«Житловик» 

69,6972 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

7.3 

- ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення 

чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод в селах 

Тенетники, Новий Мартинів, Старий Мартинів, Дем’янів, Бовшів, 

Задністрянське, Вигівка, Коростовичі, Куропатники, Насташине, Куничі 

199,000 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

8 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 16.04.2021 № 03/11-21 

8.1 

- 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 вул. Львівська в селі Дем’янів (капітальний 

ремонт) 

викласти в редакції: 

- 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 вул. Львівська в 

селі Дем’янів (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 

Комісія підтримує  

8.2 

- Заходи з озеленення: - від вулиці Січових Стрільців буд. №17 до вулиці Січ. Стрільців 

буд. №21 в місті Бурштин 

викласти в редакції: 

- Заходи з озеленення: - від вулиці Січових Стрільців буд. №17 до вулиці Січ. Стрільців 

буд. №21 в місті Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

Комісія підтримує  

9 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 № 35/12-21 

9.1 

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 в селі Насташине (капітальний 

ремонт) 

викласти в редакції: 

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 в селі Насташине (капітальний 

ремонт) (в тому числі виготовлення КД) 

Комісія підтримує  

9.2 

Заходи з озеленення: сектор почесних поховань по вул. Ст. Бандери в місті Бурштин 

викласти в редакції: 

Заходи з озеленення: сектор почесних поховань по вул. Ст. Бандери в місті Бурштин (в т. 

ч. виготовлення КД) 

Комісія підтримує  



9.3 

Заходи з озеленення: вул. Коновальця, 6 в місті Бурштин 

викласти в редакції: 

Заходи з озеленення: вул. Коновальця, 6 в місті Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

Комісія підтримує 

 

10 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 30.07.2021 № 08/16-21 

10.1 

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. Молодіжна в м. Бурштин 

викласти в редакції: 

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. Молодіжна в м. Бурштин (в т. ч. 

виготовлення КД) 

Комісія підтримує  

10.2 

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. Стуса 11, 21 в м. Бурштин  

викласти в редакції: 

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. Стуса 11, 21 в м. Бурштин (в т. ч. 

виготовлення КД) 

Комісія підтримує  

10.3 

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: - площа Героїв УПА м. Бурштин 

викласти в редакції: 

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: - - площа Героїв УПА м. Бурштин (в тому числі 

виготовлення КД) 

Комісія підтримує  

10.4 

Проведення екологічних тренінгів в селі Новий Мартинів (відділу культури) 

викласти в наступній редакції: 

Встановлення палатки та облаштування місця для проведення семінару 

екологічного спрямування щодо пропаганди навколишнього природного середовища для 

молоді на тему «Етика і безпека екологічних маршрутів» в селі Новий Мартинівна на базі 

релігійно – історичного центру «Гора над Дністром» (відділу освіти і науки) 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 

Природоохоронних заходів 

 

11. Зміни в Додаток до рішення міської ради від 29.06.2021 № 21/14-21 

11.1 
Розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, 

використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

Комісія рекомендує 

доповнити перелік 
 



виникненню зменшення рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного 

повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів по капітальному ремонту системи 

опалення Задністрянського ліцею по вул. Шевченка, 1 в селі Задністрянське Івано-

Франківської області» (в тому числі виготовлення КД) (Закон України №918 VIII від 

24.12.2015)  

викласти в наступній редакції: 

Розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, 

використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

виникненню зменшення рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного 

повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів по капітальному ремонту системи 

опалення Задністрянського ліцею по вул. Шевченка, 1 в селі Задністрянське Івано-

Франківської області» (в тому числі виготовлення КД) (Закон України №918 VIII від 

24.12.2015) (відділу освіти і науки), 

Природоохоронних заходів 

 

 

 

Голова комісії                                                                                                                                                                              Тетяна Сенчина 

 

 

Секретар комісії                                                                                                                                                                        Мар’яна Федів 


