
Додаток 1 
до рішення міської ради  
від ______2021 № __ /___-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   

     

  

     

     

     

 
 
 

Секретар ради                                                                                                                                     Роман ІВАНЮК 

 

 

 

 



Додаток 2 
до рішення міської ради  
від ______2021 № __ /___-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 

 

№ 
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 - скверу Небесної Сотні в м.Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)  46,24   

1.2 - по вул. Міцкевича в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області                                                98,51   

1.3 
- по вул. І. Франка с. Тенетники та вул. Шевченка в с. Новий Мартинів (в т. ч. виготовлення 

КД) 
156,00   

1.4 - по вул. Чорновола в с. Демֹ’янів 48,424   

1.5 - по вул. Л. Українки в селі Насташине (в т. ч. виготовлення КД) 48,367   

1.6 - вул. І. Франка в с. Задністрянське (в т. ч. виготовлення КД) 21,022   

1.7 - по вул. Б. Хмельницького в селі Коростовичі (в т. ч. виготовлення КД) 47,896   

1.8 - по вул. Будівельників, м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 2668,0   

1.9 - по вул. С. Стрільців, 4, м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 661,00   

1.10 - по вул. Заставна, с. Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) 1152,00   

1.11 - по вул. Б. Хмельницького в с. Коростовичі (в т. ч. виготовлення КД) 1100,0   

1.12 - по вул. Франка с. Тенетники та вул. Шевченка с. Новий Мартинів (в т. ч. виготовлення КД) 1350,00   

2 
Засипка і виложування ярів, балок з одночасним їх дренуванням в місті Бурштині по 

вулиці Нова (в т. ч. виготовлення КД) 
48,991   

3 Заходи для боротьби зі шкідливою дією вод:    

3.1 - по вул. Шевченка в селі Коростовичі (в т. ч. виготовлення КД) 45,102   

3.2 - по вул. Заозерна в селі Діброва (в т. ч. виготовлення КД) 45,725   

3.3 - по вул. Франка в селі Озеряни (в т. ч. виготовлення КД) 5873,00   

4 Заходи з озеленення:    

4.1 вул. Січ. Стрільців, буд № 4 в місті Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 22,715   

4.2 - по вул. Незалежності, в селі Сарники (в т. ч. виготовлення КД) 49,5   

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



4.4 - по вулиці Грушевського в с. Задністрянське (в т. ч. виготовлення КД) 47,854   

5 
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження і 

захоронення відходів: 
   

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

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

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

6 Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів:    

6.1 

- 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) 

48,336   

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

7.1 - вул. Коновальця,9  66,556   

7.2 - вул. Січ.Стрільців,3  77,012   

7.3 - вул. Січ.Стрільців,11  66,926   

7.4 - вул. Басараб, 2 754,00   

7.5 - вул. Коновальця, 11 637,00   

7.6 - вул. Будівельників, 11 616,00   

8 Реконструкція каналізаційних мереж та споруд на них:    

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

8.2 - по вул. Шевченка в с. Бовшів 937,00   

     

 
 

Секретар ради                                                                                                                                     Роман ІВАНЮК 

 


