
Додаток 

до рішення міської ради 

від ______2023  № __/__-23 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2023 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:  
 

1.1.3 - напірний каналізаційний колектор по вулиці Проектній в м. Бурштин                   49,688 
 

1.1.4 - вул. Стуса 15,19 в м. Бурштин (аварійна промивка) 49,680 
 

1.1.5 
- технічне обслуговування та утримання в належному стані зовнішніх 

мереж по вул. Стуса в м. Бурштин (пункт обігріву) 
198,500 

 

1.1.6 - вул. І. Франка,4 А в с. Озеряни,  (в т. ч. виготовлення КД) 189,000 
 

1.1.7 
- Нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці Проектна в місті 

Бурштин Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення КД) 
198,985 

 

 Всього по підрозділу:  
 

1.2 
Реконструкція на діючих підприємствах необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

промисловості, комунальному господарстві, інших галузях народного господарства (П. 1) 

 
Всього по підрозділу: 

  

1.3 
Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні 

можливості на комунальних каналізаційних системах: (П. 2) 

 
Всього по підрозділу: 

  
1.4 Заходи, спрямовані на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів (П.3) 

 
Всього по підрозділу: 

  



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

1.5.1 - вул. Стуса, 11 в м. Бурштин 49,68873 
 

 
Всього по підрозділу:   

1.6. 
Реконструкція або ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 

припинення забруднення підземних і поверхневих вод (П. 8) 

1.6.2 

- ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 

припинення забруднення підземних і поверхневих вод - вул. Стефаника, 

Сагайдачного, І.Франка в місті Бурштин 

46,249 
 

 
Всього по підрозділу:  

 
1.7. Заходи для боротьби з шкідливою дією вод (П. 12) 

 
Всього по підрозділу: 

  

1.8 
Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні 

можливості на комунальних каналізаційних системах: (П. 2) 

1.8.1 

1.3.1 

- устаткування з індивідуального тампонування  каналізаційних випусків 

(КП «Житловик») 
--- 

зміни в 

номерації 

 
Всього по підрозділу:  

 
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) 

2.1.3 

- Проведення ресурсозберігаючих, інноваційних, енергоефективних заходів 

шляхом будівництва котельні на твердому паливі в Задністрянському ліцеї 

по вул. Шевченка,1А в с. Задністрянське Івано-Франківського району Івано-

Франківської області (нове будівництво) (в т. ч. проходження експертизи) 

(відділу освіти і науки) 

2 500,00  

2.1.4 

- 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) 

264,210 

 
 

 
Всього по підрозділу: 

  
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) 



3.1.10 - сквер ім. Івана Виговського в м. Бурштин (аварійні роботи)  181,422 
 

3.1.11 - по вул. Калуська в м. Бурштин (аварійні роботи) 293,152 
 

3.1.12 
- по вул. І.Кліща,25А, в селі Юнашків, адміністративний будинок (в т. ч. 

виготовлення КД) 

81,078  

(79,585+1,493)  

3.1.13 - по вул. Січових Стрільців,4 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 28,920 
 

3.1.14 
- між вулицями Молодіжна та Коротка в  місті Бурштин (в т. ч. 

виготовлення КД) 
45,064 

 

3.1.15 на території села Різдв’яне вул. Шевченка 186,0  

 Всього по підрозділу:   

3.2 Засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх дренуванням (П. 28) 

 
Всього по підрозділу: 

  
ІV. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ 

4.1 Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів (П. 44) 

 
Всього по підрозділу: 

  

4.2 
Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним 

екосистемам (П. 46-1) 

 Всього по підрозділу:   

4.3 Заходи з озеленення населених пунктів (П. 47) 

4.3.1 - площа Героїв ОУН-УПА в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)                          57,874 
 

 
Всього по підрозділу: 

  
V. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

5.1 

Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання 

та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, 

сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, 

кубових залишків (П. 68) 

 Всього по підрозділу:   

5.2 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 

видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі 

непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного 

палива (П. 74-1) 

 
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 робочого проекту: Будівництво каналізаційної мережі і 

споруд на них до «Індустріального парку Бурштин» 
698,000 

 

6.1.2 

- виготовлення робочого проекту: Заходи щодо відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Дністер в с. 

Новий Мартинів Бурштинської міської громади Івано-Франківського 

району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення ПКД та 

проведення процедури ОВД для Дністровського басейнового управління 

водних ресурсів) 

49,8288 

  

6.1.3 

- розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція 

та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів в с. 

Різдвяни Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області».                                       

430,200 

  

6.1.4 

- виготовлення робочого проекту: «Проектні та проектно-конструкторські 

розроблення: Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по 

вул. вулицях Сагайдачного, Петлюри, Івана Франка, Над Потоком в м. 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області»                                                                                                                            

251,322 

  

6.1.5 

- виготовлення робочого проекту: «Нове будівництво каналізаційної мережі 

з відновленням дорожнього покриття по вулиці Промислова в с.Демянів, 

Бурштинської міської територіальної громади, Івано-Франківської області»  

48,060 
 

6.1.6 

- виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту: 

«Будівництво очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних 

вод продуктивністю 150 м.куб/добу по вул.Зелена в м. Бурштин Івано-

Франківської області» 

200,000 
 

6.1.7 

- виготовлення робочого проекту: «Нове будівництво каналізаційної мережі 

по вул. Шевченка в м. Бурштин Івано-Франківської області»  (стадія 

проектування)                                                                 

35,14547 

  

6.1.8 
- виготовлення робочого проекту: «Будівництво сміттєпереробного і 

сміттєспалювального заводу за межами населеного пункту с. Різдвяни 
295,500 

 



Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області» 

6.1.9 

- виготовлення робочого проекту: «Заходи з охорони підземних вод та 

ліквідації джерел їх забруднення на станції другого підйому в селі Дем’янів 

Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. Реконструкція» 

544,231 
 

6.1.10 

- експертиза робочого проекту: «Заходи з охорони підземних вод та 

ліквідації джерел їх забруднення на станції другого підйому в селі Дем’янів 

Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-

Франківської області. Реконструкція» 

120,00 
 

6.1.11 

- експертиза робочого проекту: «Нове будівництво каналізаційної мережі з 

відновленням дорожнього покриття по вулиці Промислова в с.Демянів, 

Бурштинської міської територіальної громади, Івано-Франківської області» 

9,500 
 

6.1.12 

Експертиза робочого проекту: «Будівництво очисних споруд глибокого 

біологічного очищення стічних вод продуктивністю 150 м.куб/добу по 

вул.Зелена в м. Бурштин Івано-Франківської області»  

40,000 
 

6.1.13 

Експертиза робочого проекту: «Проектні та проектно-конструкторські 

розроблення: Будівництво, розширення та реконструкція розплідників і 

ферм для розведення диких звірів та птахів з метою їх розселення в 

природному середовищі» с. Бовшів Івано-Франківської області 

33,00  

 
Всього по підрозділу:  

 

6.2 
Проведення заходів з екологічної тематики щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища (П. 80) 

100,0  

 Всього по підрозділам: 7274,298  

 

 

Підготовив: 

 

Начальник земельно-екологічного відділу                                                                                                          Володимир КОПАНИЦЯ 
 


