
 

Додаток 1 

до рішення міської ради  
від 24.12.2021 № 16/25-21 

 

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 
Організація і здійснення робіт з екологічної освіти зі створенням тематичних світлодіодних 

інсталяцій на тему «Екологічне збереження довкілля, тваринного і рослинного світу» 
199,0   

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

 
Заходи для боротьби зі шкідливою дією вод: підпункт 6.2 - по Алеї Шептицького (в т. ч. 

виготовлення КД)                                                                                                           зняти 
- 101,0   

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

 

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

зняти 

- 5,622   

4 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 12.11.21 № 06/21-21 

 

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

Різдвяни Івано-Франківського району Івано-Франківської області  (в т. ч. експертиза)                                                                                                                     

додати                  

+ 132,0   

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

 

Заміна обладнання як такого, що використало свої технічні можливості: 

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

викласти в редакції: 

Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої 

технічні можливості на комунальних каналізаційних системах: аварійна заміна електродвигуна 90 

кВт до вітродувки ВР-106-60-1,6 

60,0 

 

 

57,444 

  

 Заходи з озеленення: - могила Січових Стрільців, Меморіал, м.Бурштин               зняти - 22,284   

 Заходи з озеленення: - сквер Небесної Сотні, м.Бурштин                                          зняти - 36,0   

 

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                                                                                                               зняти 

- 246,0   

6 Зміни в Додаток до рішення міської ради від30.07.21 № 08/16-21 

 
Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Проектна в м. Бурштин, Бурштинської міської 

територіальної громади Івано-Франківської області                                       зняти 
- 3600,0   

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                       Роман ІВАНЮК 



 

Додаток 2 

до рішення міської ради  
від 24.12.2021 № 16/25-21 

 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища  

по Бурштинській міській територіальній громаді на 2021 рік, які не виконані у 2021 році 
 

 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, знешкодження і захоронення відходів 

 
  

 - вул. Шухевича, м. Бурштин 49,968 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - вул. Стуса, м. Бурштин 30,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - вул. Коновальця, м. Бурштин 25,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - вул. Міцкевича, м.Бурштин 36,0 від 30.03.21 № 29/10-21  

 - вул. Коновальця, м.Бурштин 34,5 від 30.03.21 № 29/10-21  

 - вул. О.Басараб, м.Бурштин 32,2 від 30.03.21 № 29/10-21  

 - вул. Центральна, вул. Запотік в селі Діброва 48,76 від 21.05.21 №35/12-21  

 - територія села Дем’янів 41,496 від 21.05.21 №35/12-21  

 - в селі Юнашків по вулицях Колгоспна, Січових Стрільців, Шевченка, Остаповича 

(в т. ч. виготовлення КД) 
49,907 30.07.2021 № 08/16-21  

 
- в селі Бовшів, урочище Винна (в т. ч. виготовлення КД) 49,0 

30.07.2021 № 08/16-21 

29.10.2021 № 14/20-21 
 

 

 - ліквідація стихійного сміттєзвалища уздовж берега річки «Гнила Липа» в селі 

Куничі (в т. ч. виготовлення КД) 
46,982 29.10.2021 № 14/20-21  

 - вул. Шухевича, м. Бурштин 30,546 29.10.2021 № 14/20-21  

 - вул. Герцена, м. Бурштин 27,258 29.10.2021 № 14/20-21  

 - вул. Міцкевича, м. Бурштин 33,846 29.10.2021 № 14/20-21  

 Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них:    

 - вул. Січових Стрільців,4 в місті Бурштин 25,00 від 16.04.21 № 03/11-21  

 - по вул. О. Басараб, 3 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 146,928 30.09.2021 № 22/19-21  

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

і науки  Бурштинської міської ради (в т. ч. виготовлення КД) 
92,446 30.09.2021 № 22/19-21  

 - Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. вулицях Котляревського, Гагаріна,  

Хмельницького, Вітовського в м. Бурштин, Бурштинської міської територіальної 

громади   Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення КД) 

3249,405 30.09.2021 № 22/19-21  

 - по вул. Ст..Бандери,34 (аварійна заміна) в м. Бурштин  107,979 30.09.2021 № 22/19-21  

 - 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 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вулиці Шухевича,18 в м. Бурштині (прочищення каналізаційних мереж ) (для 91,5 29.10.2021 № 14/20-21  



КНП Бурштинська ЦМЛ) (в т. ч. виготовлення КД) 

 - вул. Калуська 8,10,11,13 (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 87,0408 29.10.2021 № 14/20-21  

 - вул. Стуса 5,7,10,15,19 (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 110,7384 29.10.2021 № 14/20-21  

 - вул. Стефаника 15,17 (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 15,2712 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Липовій в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 128,795 29.10.2021 № 14/20-21  

 - оглядові колодязі по вулицях міста Бурштина із заміною каналізаційних люків 49,850 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Шухевича в м. Бурштин (аварійні роботи) (для КП «Житловик») 124,704 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Енергетиків в м. Бурштин (аварійні роботи) (для КП «Житловик») 158,4144 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Львівській в с. Дем’янів (в т. ч. виготовлення КД) 225,0 29.10.2021 № 14/20-21  

 Нове будівництво каналізаційної мережі - по вулиці Січових Стрільців в місті 

Бурштин (з влаштуванням модульної громадської вбиральні) 
1180,00 29.10.2021 № 14/20-21  

 - вул. Шухевича, 10,12,14,16 (для КП ЖЕГ) 20,0 12.11.20221 № 06/21-21  

 - вул. Львівська в с. Дем’янів 298,0 12.11.20221 № 06/21-21  

 - вул. Міцкевича в м. Бурштин 291,0 12.11.20221 № 06/21-21  

 - вул. Лепкого в с. Дем’янів 295,0 12.11.20221 № 06/21-21  

 Проектні та проектно-конструкторські розроблення:    

 - Будівництво каналізаційної мережі і споруд на них до «Індустріального парку 

Бурштин» (коректура ПКД, держекспертиза) 

298,0 
від 02.03.21 № 21/9-21  

 - 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 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - 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)» 

48,9 
від 16.04.21 № 03/11-21 

 

 

 

 

 

 

 

від 29.10.21 № 14/20-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«Прометей» до водовідвідного каналу по вул. Липовій в місті Бурштині 

24,0 
від 21.05.21 №35/12-21  

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

літньої сцени по вул. Січових Стрільців в місті Бурштині 

викласти в редакції: 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: проведення заходів з захисту 

від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

48,0 від 21.05.21 №35/12-21  

 

 

30.07.2021 № 08/16-21 

 

 

 

 

 

 



процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти на території площі Героїв УПА в місті Бурштині (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 

вулиці Міцкевича в м. Бурштин Івано-Франківської області» в т. ч. проходження 

державної експертизи 

150,0 від 29.06.21 № 21/14-21  

 - експертиза робочого проекту «Проведення заходів захисту від підтоплення і 

затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вулиці Стуса в 

м.Бурштин Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області 

(капітальний ремонт)  

4,5 20.08.2021 №07/17-21  

 - робочий проект «Проведення заходів захисту від підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території ДНЗ №6 (ясла-садок) 

«Пролісок» по вул. Коновальця,3 в м.Бурштин Бурштинської територіальної 

громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт) (відділу освіти і науки) 

27,0 20.08.2021 №07/17-21  

 - 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)» 

49,99 

 

 

30.09.2021 № 22/19-21 

 

 

 

29.10.2021 №14/20-21 

 

 

 

 

 

 - 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 

 

 

 

30.09.2021 № 22/19-21 

 

 

 

 

 

 

 

 - 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 29.10.2021 №14/20-21  

 - 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 29.10.2021 №14/20-21  



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

розроблення: Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених назапобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню 

до допустимого рівняїх негативного впливу на території Бурштинського ліцею №3 в 

м. Бурштин Бурштинської територіальної громади» (для відділу освіти і науки) 

4,008 29.10.2021 №14/20-21  

 - 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 29.10.2021 №14/20-21  

 - 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 по вул. Січових Стрільців в 

м. Бурштин Бурштинської територіальної громади»  

4,008 29.10.2021 №14/20-21  

 - 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 29.10.2021 №14/20-21  

 - 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 29.10.2021 №14/20-21  

 - 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 29.10.2021 №14/20-21  

 - 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 29.10.2021 №14/20-21  

 - 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 29.10.2021 №14/20-21  

 - 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 

48,0 29.10.2021 №14/20-21  



2021-2023, територія католицького костелу)  

 - 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 29.10.2021 №14/20-21  

 - 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 29.10.2021 №14/20-21  

 - 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 29.10.2021 №14/20-21  

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

споруд на них по вулиці Сонячній в м. Бурштин 
12,6 29.10.2021 №14/20-21  

 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 зі встановлення енергозберігаючих вікон, 

дверей та воріт з утеплювачем по вул. І. Франка,4 А в с. Озеряни,  (в т. ч. 

виготовлення КД) 

273,298 

 

 

30.09.2021 № 22/19-21 

 

 

 

 

 - проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергозберігаючих вікон в 

приміщеннях фекальних очисних споруд КП «Житловик» (для КП Житловик)  
95,000 30.09.2021 № 22/19-21  

 - проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергозберігаючих вікон в 

приміщеннях водоочисних споруд КП «Житловик» (для КП Житловик) 
99,000 30.09.2021 № 22/19-21  

 - 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) 

4222,312 30.09.2021 № 22/19-21  

 - проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ЛЕД-ламп в селі Коростовичі 

(Закон України №918 VIII від 24.12.2015) 
46,00 

від 29.10.21 № 14/20-21 

 
 

 

 - проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ламп розжарення на 

енергоощадні LED лампи скверу Небесної Сотні в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення 

КД)  

48,3 12.11.2021 № 06/21-21  

 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 

 

246,0 від 02.03.21 № 21/9-21  



 Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, с/г 

та промислових відходів: 

 

  

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

навісним обладнанням (відвало-щіткопідмітальне) 

2500,0 
29.10.2021 №14/20-21  

 Розширення та реконструкція споруд для збору та складування побутових і 

промислових відходів: - по вул. Коновальця в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

 

38,0 
29.10.2021 №14/20-21  

 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: 

 

  

 - будинок культури в селі Тенетники  49,992 від 30.03.21 № 29/10-21  

 - вул. Проектна в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 49,56 від 16.04.21 № 03/11-21  

 - вул. Герцена в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 49,7 від 16.04.21 № 03/11-21  

 - вул. Франка в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 49,3 від 16.04.21 № 03/11-21  

 - вул. Стефаника буд.№17 в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД)  44,263 від 16.04.21 № 03/11-21  

 - по вул. Будівельників в місті Бурштині (капітальний ремонт) 5000,0 від 21.05.21 №35/12-21  

 - по Алеї Шептицького (окремими ділянками) в місті Бурштині (капітальний ремонт) 669,823 від 21.05.21 №35/12-21  

 

- 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) 
49,946 

30.07.2021 № 08/16-21 

 

від 29.10.21 № 14/20-21 

 

 

 

 

 

 -    на території КНП Бурштинська центральна міська лікарня в м. Бурштин, вул. 

Шухевича,15 (для КНП Бурштинська ЦМЛ) 
27,14 30.07.2021 № 08/16-21  

 - вул. Енергетиків в м. Бурштин (в т.ч. виготовлення КД) 4,586 20.08.2021 № 07/17-21  

 - по вулиці Новоселів села Задністрянське (в т. ч. виготовлення КД) 109,590 30.09.2021 № 22/19-21  

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

Івано-Франківської області (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 
1691,076 30.09.2021 № 22/19-21  

 - по вул. Б. Хмельницького в с. Куропатники Бурштинської територіальної громади 

Івано-Франківської області (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 
1041,804 30.09.2021 № 22/19-21  

 - по вул. Коновальця,3, в м. Бурштин, дитячий навчальний заклад №6 (ясла-садок) 

«Пролісок», Бурштинської міської ради Івано-Франківської області ,для відділу 

освіти і науки Бурштинської міської ради (капітальний ремонт) (в т. ч. 

виготовлення КД) 

1704,080 30.09.2021 № 22/19-21  

 - по вул. Львівська в селі Дем’янів Бурштинської територіальної громади Івано-

Франківської області (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 
2341,537 30.09.2021 № 22/19-21  

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

Франківської області (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 
2535,000 30.09.2021 № 22/19-21  

 - по вул. Заставна в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) 49,920 30.09.2021 № 22/19-21  



 - по вул. Польова в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) 299,986 30.09.2021 № 22/19-21  

 - по вул. І. Франка, селі Слобода (в т. ч. виготовлення КД) 289,00 30.09.2021 № 22/19-21  

 - по вул. Л. Українки в селі Насташине (в т. ч. виготовлення КД) 49,5 30.09.2021 № 22/19-21  

 - по вул. Зелена, в селі Тенетники (в т. ч. виготовлення КД) 298,00 30.09.2021 № 22/19-21  

 - по вул. Нова, в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 298,464 30.09.2021 № 22/19-21  

 - 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 29.10.2021 № 14/20-21  

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

виготовлення КД) 
49,9956 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вулиці Осмомисла в селі Насташине (в т. ч. виготовлення КД) 49,883 29.10.2021 № 14/20-21  

 - в селі Куничі (в т. ч. виготовлення КД) 23,083 29.10.2021 № 14/20-21  

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

виготовлення КД) 
82,115 29.10.2021 № 14/20-21  

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

Івано-Франківської області 
1998,703 29.10.2021 № 14/20-21  

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

Франківської області 
1080,427 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Б. Хмельницького в селі Коростовичі (в т. ч. виготовлення КД) 47,50 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Шухевича,2 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 55,422 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Міцкевича в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 98,510 29.10.2021 № 14/20-21  

 - скверу Небесної Сотні в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 46,240 29.10.2021 № 14/20-21  

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

виготовлення КД) 
156,00 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Калуська в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 78,190 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Чорновола в с. Демֹ’янів 49,559 29.10.2021 № 14/20-21  

 - вул. Калуська, 9 45,4764 29.10.2021 № 14/20-21  

 - вул. Калуська,11 29,0832 29.10.2021 № 14/20-21  

 - в районі вулиць вул. Зелена, вул. Юхвітова до вул. С. Бандери в м. Бурштин 906,070 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Привокзальній в с. Демֹ’янів 49,685 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Зелена в с. Вигівка 49,985 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Шевченка в с. Різдвяни 49,469 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Міцкевича в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області                                                
98,50 12.11.2021 № 06/21-21  

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

Франківської області                                                
202,658 12.11.2021 № 06/21-21  



 - скверу Небесної Сотні в м.Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)  150,0 12.11.2021 № 06/21-21  

 - по вул. Січових Стрільців буд. 20 в м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 5,562 12.11.2021 № 06/21-21  

 Засипка і виложування ярів, балок з одночасним їх дренуванням в місті Бурштині 

по вулиці Нова (в т. ч. виготовлення КД) 
48,991 від 29.10.21 № 14/20-21  

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення:    

 - вул. Коновальця,9  68,151 30.07.2021 № 08/16-21  

 - вул. Січ.Стрільців,3  77,833 30.07.2021 № 08/16-21  

 - вул. Січ.Стрільців,11  68,523 30.07.2021 № 08/16-21  

 - вул. Стуса,11  67,661 30.07.2021 № 08/16-21  

 - вул. Шухевича,2  95,343 30.07.2021 № 08/16-21  

 - по вул. Калуська, в м. Бурштин (т. ч. виготовлення КД) 298,8 29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Шевченка в м. Бурштин (з виготовлення КД) 178,395 29.10.2021 № 14/20-21  

 Заходи для боротьби зі шкідливою дією вод:    

 - вул. Незалежності в селі Сарники (в т. ч. виготовлення КД)                                                                                         99,834 від 30.03.21 № 29/10-21 

від 29.06.21 № 21/14-21 

30.07.2021 № 08/16-21 

 

 - по вул. Шевченка в селі Коростовичі (в т. ч. виготовлення КД) 45,102 30.09.2021 № 22/19-21  

 - по вул. Заозерна в селі Діброва (в т. ч. виготовлення КД) 45,725 30.09.2021 № 22/19-21  

 - по вул. Нова, в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 278,159 30.09.2021 № 22/19-21  

 Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Гнила Липа біля садиб 

Ріжко О.С. та Сірко А.М. в с. Бовшів 

1495,267 
від 02.03.21 № 21/9-21  

 Заходи з озеленення:    

 - вул. Січ. Стрільців (для відділу освіти і науки, ЗОШ №2, вул. Січ. Стрільців,18 м. 

Бурштин) (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 

205,480 від 02.03.21 № 21/9-21 

20.08.2021 № 07/17-21 
 

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

(капітальний ремонт) 

299,426 
від 02.03.21 № 21/9-21  

 - сквер Чорновола, м.Бурштин 61,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - сквер ім.. Виговського, м.Бурштин 58,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - сквер Небесної Сотні, м.Бурштин 36,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - вул. Коновальця, м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 41,0 від 02.03.21 № 21/9-21 

30.07.2021 № 08/16-21 
 

 - вул. В. Стуса, м.Бурштин 93,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - вул. Шухевича, м.Бурштин 45,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - вул. Міцкевича, м.Бурштин 38,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - зона зелених насаджень по вул. Міцкевича, м.Бурштин 65,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - вул. Будівельників, м.Бурштин 15,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - вул. Енергетиків, м.Бурштин 21,0 від 02.03.21 № 21/9-21  



 - вул. С.Бандери, м.Бурштин 33,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - вул. Стефаника, м.Бурштин 9,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - вул. Д.Галицького, м.Бурштин 8,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - вул. О.Басараб, м.Бурштин 46,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - сквер Небесної сотні в місті Бурштин  49,0 від 21.05.21 №35/12-21  

 - по вулиці Грушевського в с. Задністрянське (в т. ч. виготовлення КД) 49,00 30.09.2021 № 22/19-21  

 - по вулиці Вітовського в с. Задністрянське (в т. ч. виготовлення КД) 116,684 30.09.2021 № 22/19-21  

 - по вул. Незалежності, в селі Сарники (в т. ч. виготовлення КД) 49,5 30.09.2021 № 22/19-21  

 - 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 29.10.2021 № 14/20-21  

 - площа Героїв ОУН-УПА в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 181,858   29.10.2021 № 14/20-21  

 - по вул. Міцкевича,6 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 130,484 29.10.2021 № 14/20-21  

 Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів:    

 - 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 29.10.2021 № 14/20-21  

 - 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 29.10.2021 № 14/20-21  

 Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 

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

Бурштин 

85,14 

 
від 30.03.21 № 29/10-21 

від 29.10.21 № 14/20-21 
 

 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 (в т. ч. виготовлення КД) 

199,000 30.09.2021 №22/19-21  

 Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів 48,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві: 

 
  

 - заміна струменаправляючих щитів 11,984 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - заміна щитів для збору плаваючих речовин 39,260 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - заміна мулових камер 54,161 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - заміна шиберів на первинних відстійниках 26,262 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - заміна шафи управління насосом контактних (ТК112/1), насосом тех.. води №2 

(ТК112/2) 

25,816 
від 02.03.21 № 21/9-21  

 - заміна струменаправляючих щитів (КП «Житловик») 100,0 від 21.05.21 №35/12-21  



 Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах 

  

від 30.03.21 № 29/10-21 
 

 

 - насоси КНС №5, №4 113,634 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - шафа управління насосним агрегатом №1(ТК112/1) на КНС №4 11,924 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - шафа управління насосним агрегатом №3-4 (ТК112/1 ОП2) на КНС №5 15,983 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - система вентиляції на КНС №2 98,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - шибер ф500 мм в грабельній КНС №2 47,454 від 02.03.21 № 21/9-21 

від 30.03.21 № 29/10-21 
 

 - шафа управління насосним агрегатом №1 (ТК112/5) на КНС №2) 23,585 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - решітка грабельна механізована РГ-200Б з автоматичною граблиною на КНС №2 702,0 від 02.03.21 № 21/9-21  

 - насос з монтажним комплектом 964,472 від 02.03.21 № 21/9-21 

від 30.03.21 № 29/10-21 
 

 

 - щит керування насосом ШУНК 1-48-SS 204,633 від 02.03.21 № 21/9-21  

 ВСЬОГО: 45712,069   

 

 

 

        Секретар міської ради                                                                                                                                   Роман ІВАНЮК 

 


