
   Додаток  

   до рішення міської ради  

від 12.11.2021 № 06/21-21 

 

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

1.1 
Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення: 

- село Новий Мартинів від Новомартинівського НВК до релігійно-історичного центру «Гора 

над Дністром»      відділ освіти                                                                                            зняти: 

- 283,386   

     

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

2.1 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: пункт 8 - експертиза 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. Липова в м. Бурштин Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області                                                                                                                             

додати:                                                                                               

+ 4,254   

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

2.2.1 - вул. О.Басараб,2                                                                                                           зняти: - 6,7704   

2.2.2 - вул. Будівельників,11                                                                                                  зняти: - 5,310   

2.2.3 - вул. Коновальця,11                                                                                                      зняти: - 5,4852   

2.2.4 - вул. Стуса,18                                                                                                                зняти: - 2,4344   

     

3 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 30.09.2021 № 22/19-21 

3.1 
Заходи для боротьби зі шкідливою дією вод: підпункт 6.4 - по вул. І. Франка, 4 А, в селі 

Озеряни (в т. ч. виготовлення КД)                                                                               зняти:                                                                                                                                              
- 202,658   

     

4 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 29.10.21 № 14/20-21 

4.1 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: підпункт 10.6 - експертиза робочого 

проекту: Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

-  4,254   



негативного впливу на території і об’єкти по вул. Липова в м. Бурштин Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області                                                                                                       

зняти:                                                                                                                                           

4.2 
підпункт 13.1 Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них: - по вул. Лепкого в с. 

Дем’янів                                                                                                                           зняти: 
 - 15,0   

     

5 Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них:    

5.1 - вул. Шухевича, 10,12,14,16 (для КП ЖЕГ) 20,0   

5.2 - вул. Львівська в с. Дем’янів 298,0   

5.3 - вул. Міцкевича в м. Бурштин 291,0   

5.4 - вул. Лепкого в с. Дем’янів 295,0   

     

6 

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: 

   

6.1 - по вул. Міцкевича в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області                                                98,50   

6.2 
- по вул. Шевченка в с. Старий Мартинів Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області                                                
202,658   

6.3 - скверу Небесної Сотні в м.Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)  150,0   

6.4 - по вул. Січових Стрільців буд. 20 в м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 5,562   

     

7 Проектні та проектно-конструкторські розроблення:     

7.1 

- робочий проект: Будівництво споруд для перероблення, знешкодження та складування 

відходів в селі Різдвяни Івано-Франківського району Івано-Франківської області  (в т. ч. 

експертиза)                                           

298,5   

     

8 

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: 

   

8.1 
- проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ламп розжарення на енергоощадні LED 

лампи скверу Небесної Сотні в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)  
48,3   

 

 

Секретар ради                                                                  Роман ІВАНЮК 


