
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 жовтня 2021 року                                                                                      № 14/20-21 

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), Переліком природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді  

на 2021 рік (рішення від 02.03.2021 №21/9-21), постановою Кабінету Міністрів України від 

17 вересня 1996 року №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів", статтями 25,26 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, затверджений рішенням міської ради від 02.03.2021 №21/9-21, відповідно до 

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 29 жовтня 2021 року № 14/20-21 

 

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. 
Виконання  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 

- село Старий Мартинів, вул. Шевченка,35А («Садиба Гаймана»), для відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму розвитку галузі 

культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023) 

74,203   

1.2 
- по вулиці Січових Стрільців,17 в місті Бурштин (аварійні роботи) (в т. ч. виготовлення 

КД) 
49,9956   

1.3 - по вулиці Осмомисла в селі Насташине (в т. ч. виготовлення КД) 49,883   

1.4 - в селі Куничі (в т. ч. виготовлення КД) 23,083   

1.5 
- по вулиці І.Кліща,25А, в селі Юнашків, адміністративний будинок (в т. ч. виготовлення 

КД) 
82,115   

1.6 
- по вул. Коновальця в м. Бурштин (льодова арена) Івано-Франківського району Івано-

Франківської області 
1998,703   

1.7 
- по вул. Січових Стрільців в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області 
1080,427   

1.8 - по вул. Б. Хмельницького в селі Коростовичі (в т. ч. виготовлення КД) 49,00   

1.9 - по вул. Шухевича,2 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 55,422   

1.10 - по вул. Міцкевича в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 98,510   

1.11 - скверу Небесної Сотні в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 46,240   

1.12 
- по вул. І. Франка с. Тенетники та вул. Шевченка в с. Новий Мартинів (в т. ч. 

виготовлення КД) 
156,00   

1.13 - по вул. Калуська в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 78,190   

1.14 - по вул. Чорновола в с. Демֹ’янів 49,559   

1.15 - вул. Калуська, 9 45,4764   

1.16 - вул. Калуська,11 29,0832   

1.17 - в районі вулиць вул. Зелена, вул. Юхвітова до вул. С. Бандери в м. Бурштин 906,070   



1.18 - по вул. Привокзальній в с. Демֹ’янів 49,685   

1.19 - по вул. Зелена в с. Вигівка 49,985   

1.20 - по вул. Шевченка в с. Різдвяни 49,469   

     

2 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення: 

2.1 - по вул. Калуська, в м. Бурштин (т. ч. виготовлення КД) 298,8   

2.2 - по вул. Шевченка в м. Бурштин (з виготовлення КД) 178,395   

     

3 Заходи з озеленення: 

3.1 

- по вул. Осмомисла,1 в селі Насташине, будинок культури, для відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023) (в т. ч. виготовлення КД) 

49,958   

3.2 - площа Героїв ОУН-УПА в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 181,858     

3.3 - по вул. Міцкевича,6 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 130,484   

     

4 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження і захоронення відходів: 

4.1 
- ліквідація стихійного сміттєзвалища уздовж берега річки «Гнила Липа» в селі Куничі (в т. 

ч. виготовлення КД) 
46,982   

4.2 - вул. Шухевича, м. Бурштин 30,546   

4.3 - вул. Герцена, м. Бурштин 27,258   

4.4 - вул. Міцкевича, м. Бурштин 33,846   

     

5 Реконструкція каналізаційних мереж та споруд на них: 

5.1 
- по вул. Коновальця,1  в  м. Бурштин, Бурштинський ліцей №3, для відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради (в т. ч. виготовлення КД) 
100,0 

 
 

5.2 
- по вулиці Шухевича,18 в м. Бурштині (прочищення каналізаційних мереж ) (для КНП 

Бурштинська ЦМЛ) (в т. ч. виготовлення КД) 
91,5 

 
 

5.3 - вул. Калуська 8,10,11,13 (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 87,0408   

5.4 - вул. Стуса 5,7,10,15,19 (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 110,7384   

5.5 - вул. Стефаника 15,17 (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 15,2712   

5.6 - по вул. Липовій в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 128,795   

5.7 - оглядові колодязі по вулицях міста Бурштина із заміною каналізаційних люків 49,850   

5.8 - по вул. Шухевича в м. Бурштин (аварійні роботи) (для КП «Житловик») 124,704   

5.9 - по вул. Енергетиків в м. Бурштин (аварійні роботи) (для КП «Житловик») 158,4144   

5.10 - по вул. Львівській в с. Дем’янів (в т.ч. виготовлення КД) 225,0   

 
 

 
   



6 Нове будівництво каналізаційних мереж і споруд на них: 

6.1 
- по вулиці Січових Стрільців в місті Бурштин (з влаштуванням модульної громадської 

вбиральні)  

1180,00  
 

     

7 
Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та 

складування побутових, с/г та промислових відходів:  

7.1 
- машина навантажувально-розвантажувальна (на базі трактора) з причепом та навісним 

обладнанням (відвало-щіткопідмітальне) 
2500,0 

 
 

     

8 Засипка і виложування ярів, балок з одночасним їх дренуванням: 

8.1 - в місті Бурштині по вулиці Нова (в т. ч. виготовлення КД) 48,991   

     

9 Розширення та реконструкція споруд для збору та складування побутових і промислових відходів: 

9.1 - по вул. Коновальця в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 38,0   

     

10 Проектні та проектно-конструкторські розроблення: 

10.1 

- експертиза робочого проекту: «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 

в зоні зелених насаджень по вул. Міцкевича від ПК «Прометей» до водовідвідного каналу 

по вул. Липовій в місті Бурштин» (капітальний ремонт) 

11,0   

10.2 

- виготовлення робочого проекту «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 Бурштинського ліцею 

№3 в м. Бурштин Бурштинської територіальної громади» (для відділу освіти і науки) –  

49,654   

10.3 

- експертиза робочого проекту за об’єктом: «Проектні та проектно-конструкторські 

розроблення: 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 Бурштинського ліцею №3 в м. Бурштин Бурштинської 

територіальної громади» (для відділу освіти і науки) 

4,008   

10.4 

- виготовлення робочого проекту «Проектні та проектно-конструкторські розроблення: 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу по вул. Січових Стрільців в м. Бурштин Бурштинської територіальної 

громади»  

35,6   

10.5 
- експертиза робочого проекту за об’єктом: «Проектні та проектно-конструкторські 

розроблення: Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на 
4,008   



запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня 

їх негативного впливу по вул. Січових Стрільців в м. Бурштин Бурштинської 

територіальної 

громади»  

10.6 

- експертиза робочого проекту за об’єктом: «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. 

Липова в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області»  

4,254   

10.7 

- виготовлення робочого проекту: Нове будівництво каналізаційних мереж і споруд на них 

по вулиці Січових Стрільців в місті Бурштин (з влаштуванням модульної громадської 

вбиральні) (в тому числі експертиза проекту) 

49,5   

10.8 

- експертиза робочого проекту за об’єктом: «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: в районі 

вулиць вул. Зелена, вул. Юхвітова до вул. С. Бандери в м. Бурштин» 

4,0   

10.9 

- 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. Стефаника в м. Бурштин (капітальний 

ремонт) 

40,0   

10.10 

- експертиза робочого проекту за об’єктом: «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. 

Стефаника в м. Бурштин (капітальний ремонт) 

15,0   

10.11 

- робочий проект: «Заходи для боротьби зі шкідливою дією вод  по вул. Ст. Бандери буд. 64 

в м. Бурштин» (відділ культури на Програму розвитку галузі культури Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2023, територія католицького костелу)  

40,9   

10.12 

- інженерно-геодезичні вишукування до робочого проекту: «Заходи для боротьби зі 

шкідливою дією вод  по вул. Ст. Бандери буд. 64 в м. Бурштин» (відділ культури на 

Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-

2023, територія католицького костелу)  

48,0   

10.13 

- експертиза робочого проекту за об’єктом: «Заходи для боротьби зі шкідливою дією вод  

по вул. Ст. Бандери буд. 64 в м. Бурштин» (відділ культури на Програму розвитку галузі 

культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023, територія 

католицького костелу) 

12,5   

10.14 

- виготовлення робочого проекту «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. 

Польовій в м. Бурштин та вул. Польовій в с. Дем’янів» 

49,9   



10.15 

- експертиза робочого проекту за об’єктом: «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. 

Польовій в м. Бурштин та вул. Польовій в с. Дем’янів» 

12,0   

10.16 
- експертиза робочого проекту за об’єктом: Будівництво каналізаційних мереж і споруд на 

них по вулиці Сонячній в м. Бурштин 
12,6   

     

11 Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів: 

11.1 

- заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які 

загрожують природним екосистемам по вул. Міцкевича в місті Бурштин (в тому числі 

виготовлення КД) 

110,00   

11.2 

- заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які 

загрожують природним екосистемам по вул. Стуса, вул. Коновальця в місті Бурштин (в 

тому числі виготовлення КД) 

49,496   

     

12 

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:  

12.1 

- проведення ресурсозберігаючих заходів в селі Юнашків (відділу культури на Програму 

розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 з 

встановлення енергозберігаючих вікон в храмі Святого Богоявлення УГКЦ) (в т. ч. 

виготовлення КД) Закон України №918 VІІІ від 24.12.2015 

48,0   

12.2 
- проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ЛЕД-ламп в селі Коростовичі (Закон 

України №918 VIII від 24.12.2015) 
46,00   

     

13 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 02.03.21 № 21/9-21 

13.1 
- Будівництво каналізаційної мережі: - по вул. Б. Лепкого в селі Дем’янів 

додати: 
+ 15,00   

13.2 

- 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: по вул. Стефаника в м. Бурштин 

(капітальний ремонт)                                                                                                          додати: 

+ 46,2   

13.3 

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) 

викласти в редакції: 

Заходи з озеленення: території РІЦ «Гора над Дністром» в селі Новий Мартинів (капітальний 

ремонт) (відділ культури) 

  



     

14 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 30.03.21 № 29/10-21 

14.1 

Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення 

забруднення підземних і поверхневих вод:  - вул. О. Басараб в місті Бурштин 

додати: 

 

 

+ 48,9 

  

     

15 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 16.04.21 № 03/11-21 

15.1 

- 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 вулицях Калуській та С.Бандери в м. Бурштин 

Івано-Франківської області» 

викласти в редакції: 

- 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 вулицях Калуській та С.Бандери в м. Бурштин 

Івано-Франківської області (нове будівництво)» 

  

     

16 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 30.09.21 № 22/19-21 

16.1 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: - 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)»                                                                  

додати: 

 

 

 

 

+ 1,99 

  

16.2 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення:- 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»                                               

додати: 

 

 

 

+ 0,771 

  

     

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

17.1 

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: - в селі Юнашків ЗОШ 1 (в т. ч. виготовлення КД) 

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. Остаповича, 10А в селі Юнашків, Юнашківська філія Бурштинського 

  



ліцею №2, для відділу освіти і науки Бурштинської міської ради (в т. ч. виготовлення КД) 

17.2 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження і 

захоронення відходів: в селі Бовшів, урочище Винна (в т. ч. виготовлення КД) 

зняти кошти і викласти в редакції: 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження і 

захоронення відходів: в селі Бовшів, урочище Винна (в т. ч. виготовлення КД) 

51,0 

 

 

49,0 

  

17.3 

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: проведення ресурсозберігаючих заходів - в селі Дем’янів (відділу культури на 

Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-

2023 з встановлення енергозберігаючих вікон в храмі святого Пантелеймона) (в т.ч. 

виготовлення КД) Закон України №918 VІІІ від 24.12.2015 

+ 99,71   

     

18 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 20.08.2021 № 07/17-21 

18.1 

Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них по вул. Коновальця,1 м. Бурштин, 

Бурштинська ЗОШ №3  (відділ освіти і науки) 

викласти в редакції: 

Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них по вул. Коновальця,1 м. Бурштин, 

Бурштинська ЗОШ №3  (відділ освіти і науки) (в т. ч. виготовлення КД) 

  

18.2 

Проектні та проектно конструкторські розроблення: 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 

викласти в редакції: 

Проектні та проектно конструкторські розроблення: робочий проект «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 (капітальний ремонт)» 

  

     

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                    Роман Іванюк 


