
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 28.04.2022                                                                                                                                 №75 

 

Про безоплатну передачу  

на баланс КП «Житловик» 

об’єктів будівництва 

 

З метою ефективного використання комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади, забезпечення стабільної роботи КП «Житловик» та належного 

виконання статутних завдань щодо надання послуг з централізованого водовідведення, 

керуючись ст. 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

 

1. Передати безоплатно на баланс КП «Житловик» об’єкти будівництва згідно з 

переліком, наведеним у додатку (додається), які були виконані протягом 2020-2021 рр. 

відповідно до Переліку природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді. 

2.  Міському голові своїм розпорядженням створити комісію, якій здійснити дії, 

пов’язані з прийманням-передачі об’єктів будівництва, визначених пунктом 1 даного рішення, з 

оформленням відповідних актів. 

3. Дане рішення винести на розгляд та затвердження Бурштинською міською 

радою. 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Івана Драгуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

від  28.04.2022 № 75 

 

 

 

Перелік об’єктів будівництва,  

які були виконані протягом 2020-2021 рр. відповідно до Переліку природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища  

по Бурштинській міській раді 

 

№ 

п/п 

Найменування об’єктів будівництва та його 

адреса 

Вартість об’єкта 

будівництва, 

грн. 

Рік 

будівництва 

1 Будівництво каналізаційних мереж і споруд на 

них по вулиці Герцена,Коротка м.Бурштин 

345500,00 2021 

2 Будівництво каналізаційних мереж і споруд на 

них по вулиці Герцена,Коротка м.Бурштин 

48699,00 2021 

3 Будівництво каналізаційних мереж і споруд на 

них по вулиці Л.України в с. Дем’янів 

345629,47 2021 

4 Будівництво каналізаційних мереж і споруд на 

них по вулиці Л.України в с. Дем’янів 

48404,40 2021 

5 Будівництво каналізаційних мереж і споруд на 

них по вулиці Б.Лепкого в с. Дем’янів 

260076,00 2021 

6 Будівництво каналізаційних мереж і споруд на 

них по вулиці Проектна в м.Бурштин 

815822,40 2021 

7 Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на 

них по вул.В.Стуса,13 в місті Бурштин 

170550,00 2021 

8 Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на 

них напірний каналізаційний колектор по вулиці 

Проектній в м.Бурштин (аварійна заміна) 

140478,00 2021 

9 Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на 

них аварійна заміна насосів на каналізаційних 

очисних спорудах в селі Задністрянське 

121954,80 2021 

10 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул. Квіткова від 

буд.№1 до буд.17 

47348,00 2021 

11 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул. Незалежності від 

буд.№2 до буд.12 

44409,00 2021 

12 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул. Миколайчука від 

будинку №1 до будинку №17 

48303,00 2021 

13 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул. Лісна від будинку 

№1 до будинку №17 

43055,00 2021 



 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                          Ірина ГЕРТ 

 

 

14 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення в урочищі Глинище 

м.Бурштин 

214999,00 2021 

15 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення в урочищі Глинище 

м.Бурштин 

28522,00 2021 

16 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення в урочищі Глинище 

м.Бурштин 

46842,00 2021 

17 Будівництво каналізаційних мереж і споруд на 

них вулиця Герцена, Коротка 

219896,40 2020 

18 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул. Квіткова від 

буд.№2 до буд.28 в м.Бурштин 

119057,00 2020 

19 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул. Квіткова в 

м.Бурштин 

158099,00 2020 

20 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул. Незалежності в 

м.Бурштин 

134990,00 2020 

21 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул. Незалежності в 

м.Бурштин 

107349,00 2020 

22 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул. Лісна в м.Бурштин 

210306,00 2020 

23 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул. Лісна в м.Бурштин 

80508,00 2020 


