
Додаток  
до рішення міської ради 

від 25.02.2022 № 15/28- 22 

Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища 
по Бурштинській міській територіальній громаді на 2022 рік 

    

№ З/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.) Примітка 

1 2 3 4 

І. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

1.1 
Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і розширення та реконструкція на діючих підприємствах 

необхідних споруд (П. 1) 
 Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них:  

 

1.1.1 
- по вул. Шухевича,15 КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» (пологове 
відділення) 

298,6648 

  

1.1.2 
- село Дем’янів, вул. 1 Травня, Дем’янівська філія Бурштинського ліцею №3 
(аварійна промивка мереж) (відділ освіти) 12,0  

1.1.3 по вул. Стефаника в м. Бурштин (аварійні роботи) 25,0  

 
Всього по підрозділу: 335,6648 

 
1.2 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення (П.7) 

1.2.1 - вул. Міцкевича,49 в м. Бурштин (артсвердловина) 155,00 
 

1.2.2 - вул. Стефаника,15 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)  129,622 
 

 
Всього по підрозділу: 284,622  

1.3 
Реконструкція або ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення 

забруднення підземних і поверхневих вод (П. 8) 

1.3.1 

Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 
припинення забруднення підземних і поверхневих вод - вул. О.Басараб в місті 
Бурштин                                           направити: 

направити: 
+ 49,00  

 
Всього по підрозділу: 49,00 (з Фонду)  

ІІ. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

2.1 

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: (П.18) 

2.1.1 - проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни на енергозберігаючі дверних 60,00  



воріт з утеплювачем приміщення 2 Державного пожежно-рятувального загону ГУ 
ДСНС України в Івано-Франківській в м. Бурштин (Закон України №918 VIII від 
24.12.2015) 

2.1.2 
- проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ламп розжарення на 
енергоощадні LED лампи в селі Дем’янів (в т. ч. виготовлення КД)  49,828   

2.1.3 
- проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ламп розжарення на 
енергоощадні LED лампи в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД)  49,721  

2.1.4 

- проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергозберігаючих 
вікон в храмі Святих Верховних Апостолів  Петра і Павла в селі Вигівка (відділу 
культури на Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 
територіальної громади на 2021-2023) (в т. ч. виготовлення КД) (Закон України 
№918 VIII від 24.12.2015) 

14,50  

2.1.5 

- проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергоощадних 
світлодіодних світильників (LED) в сквері Небесної Сотні в м. Бурштин (в т. ч. 
виготовлення КД)  

184,13  

 
Всього по підрозділу: 358,179 

 ІІІ. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

3.1 

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 

(П.25) 

3.1.1 
- по вул. Ст..Бандери,58 А Бурштинська гімназія №1 (для відділу освіти і науки) 
(в т. ч. виготовлення КД) 299,962  

3.1.2 - по вул. Нова в селі Насташине (в т. ч. виготовлення КД) 299,869  

3.1.3 

- 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  

3.1.4 - урочище «Паша» в с. Старий Мартинів (в т. ч. виготовлення КД) 49,453  

3.1.5 - вул.С.Стрільців,4 в м.Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)  28,920  
 

3.1.6 - вул. Міцкевича в місті Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 98,510  

3.1.7 - вул.Стефаника,17 в місті Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 40,887  

3.1.8 - по вул. Стефаника,15 (в т. ч. виготовлення КД) 49,772  

 Всього по підрозділу: 

941,576 

(в т. ч. 649,284  

з Фонду) 
 

 



ІV. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ 

 
Всього по підрозділу: 

  
4.1 Заходи з озеленення населених пунктів (П. 47) 

4.1.1 - урочище «Паша» в с. Старий Мартинів (в т. ч. виготовлення КД) 49,643  

4.1.2 - по вул. Шевченка в с. Старий Мартинів (в т. ч. виготовлення КД) 49,813  

 
Всього по підрозділу: 99,456  

(з Фонду)  

V. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

 
Всього по підрозділу: 

  VІ. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ І ОСВІТА, ПІДГОТОВКА КАДРІВ, ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, СТРАТЕГІЧНА 
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

6.1 
Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, що охоплюють зазначені у переліку 

природоохоронні заходи (П. 78) 

6.1.1 

- виготовлення (коригування) 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 по вулиці Будівельників в м. Бурштин Івано-Франківського 
району Івано-Франківської області (капітальний ремонт) (коригування) 

5,3400  

6.1.2 

- виготовлення (коригування) 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 
Б.Хмельницького (від старої церкви до заїзду до господарства Магомета Я.М.) в 
с. Куропатники Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області 
(капітальний ремонт)  

5,3400  

6.1.3 

- 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 
Б.Хмельницького (від старої церкви до заїзду до господарства Магомета Я.М.) в 
с. Куропатники Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області 
(капітальний ремонт) (коригування) 

4,2720  

 
Всього по підрозділу: 14,952 

 
VII. СУБВЕНЦІЯ: 

7.1 
Субвенція Більшівцівській селищній територіальній громаді з місцевого бюджету 
для здійснення природоохоронних заходів відповідно до Постанови Кабінету 1 000,00  



Міністрів України від 17.09.1996 р. N 1147 для реконструкції парку пам’ятки 
садово-паркового мистецтва «Парк пам’яті борцям за незалежність» 

7.2 

Субвенція 2 Державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України в 
Івано-Франківській області для здійснення природоохоронних заходів відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. N 1147 

650,00  

 
Всього по підрозділу: 1 650,00 

 

 Всього по підрозділам: 
3 733,4498 

(в т. ч. 2 935,7098 

+ Фонд: 797,74 

 

VIII. ЗМІНИ в рішення міської ради від 04.02.22 № 01/27-22 

8.1 

Пункт 1.1.1: Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них:  
- вул. Калуська 8,10,11,13 в м. Бурштин (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 

викласти в редакції: 
- вул. Калуська 8,10,11,13 в м. Бурштин (аварійна промивка) 

 
 

8.2 

Пункт 1.1.2: Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них:  
- вул. Стуса 5,7,10,15,19 в м. Бурштин (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 

викласти в редакції: 
- вул. Стуса 5,7,10,15,19 в м. Бурштин (аварійна промивка) 

 
 

8.3 

Пункт 1.1.3: Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них:  
- вул. Стефаника, 15, 17 в м. Бурштин (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 

викласти в редакції: 
- вул. Стефаника, 15, 17 в м. Бурштин (аварійна промивка)                                      

 
 

8.4 

Пункт 1.1.4: Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них:  
- по вул. Шухевича в м. Бурштин (аварійні роботи) (для КП «Житловик») 

викласти в редакції: 
- по вул. Шухевича в м. Бурштин (аварійні роботи) 

 
 

8.5 

Пункт 1.1.5: Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них:  
- по вул. Енергетиків в м. Бурштин (аварійні роботи) (для КП «Житловик») 

викласти в редакції: 
- по вул. Енергетиків в м. Бурштин (аварійні роботи) 

 
 

8.6 

Пункт 1.1.13: Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них в населених 
пунктах Бурштинської міської територіальної громади (Програма про Фонд 
міської ради на виконання депутатських повноважень на 2021-2025 роки)  зняти: 

зняти: 
- 797,740 

 
 

8.7 

Пункт 1.1.14: Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: 
- село Новий Мартинів Новомартинівський НВК                  відділ освіти  

викласти в редакції: 
 

 



- село Новий Мартинів Новомартинівська філія Бурштинського ліцею №3                 
(відділ освіти) 

8.8 

Пункт 1.5.1: Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 
забруднення: - вул. Січ.Стрільців, 3, м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 

викласти в редакції: 
- вул. Січ.Стрільців, 3, м. Бурштин 

 
 

8.9 

Пункт 1.5.2: Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 
забруднення: - вул. Січ.Стрільців, 11, м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 

викласти в редакції: 
- вул. Січ.Стрільців, 11, м. Бурштин 

 
 

8.10 

Пункт 1.5.3: Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 
забруднення: - вул. Стуса, 11, м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 

викласти в редакції: 
- вул. Стуса, 11, м. Бурштин 

 
 

8.11 

Пункт 1.6.1: Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою 
відвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод - вул. 
О.Басараб в місті Бурштин                                           зняти: 

зняти: 
- 25,0 

- 49,772 
 

8.12 

Пункт 2.1.4: - проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення 
енергоощадних світлодіодних світильників (LED) по вул. Калуська, вул. Стуса, 
вул. Коновальця в м. Бурштин                  доповнити: (в т.ч. виготовлення КД) 

 
 

8.13 

Пункт 4.2.2: - проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення 
енергоощадних світлодіодних світильників (LED) по вул. Калуська, вул. Стуса, 
вул. Коновальця в м. Бурштин                  доповнити: (в т.ч. виготовлення КД) 

 
 

8.14 

Пункт 3.1.5  викласти в редакції: 
- біля будинків №8 та №6 по вул. Стуса в м. Бурштин Бурштинської 
територіальної громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт) 

 
 

8.15 

Пункт 6.1.18  викласти в редакції: 
- експертиза проектної документації за об'єктом: Проведення заходів з захисту від 
підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 
геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 
негативного впливу по вулиці Будівельників в м. Бурштин Івано-Франківського 
району Івано-Франківської області (капітальний ремонт) (коригування) 

  

8.16 

Пункт 6.1.16  викласти в редакції: 
- експертиза проектної документації за об'єктом: Проведення заходів з захисту від 
підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 
геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

  



негативного впливу біля будинків №8 та №6 по вул. Стуса в м. Бурштин 
Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області (капітальний 
ремонт) 

 
Всього по підрозділу: 

872,512 знято  
(в т.ч. з Фонду 

797,74) 

 

IX. КОШТИ ОБЛАСНОГО ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  

9.1 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі і споруд на ній на території 
Бурштинської центральної міської лікарні по вул. Романа Шухевича, 15 в м. 
Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області (в т.ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

230,00 

Розпорядження 
ОДА та обл. 

ради від 
17.02.22  

№54/69-р 

9.2 

Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них пологового та хірургічного 
відділення КНП  «Бурштинська ЦМЛ» в м. Бурштин Івано-Франківської області 
(в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

150,00 

Розпорядження 
ОДА та обл. 

ради від 
17.02.22  

№54/69-р 

 
Всього по підрозділу: 380,00 

 

 

   

Секретар ради                                                                                                               Роман Іванюк 


