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Паспорт 

Програми охорони 

навколишнього природного середовища 

Івано-Франківської області до 2025 року 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):  Івано-Франківська 
обласна державна адміністрація. 

2. Розробник Програми: Управління екології та природних ресурсів Івано-
Франківської обласної державної адміністрації. 

3. Термін реалізації Програми: 2021 – 2025 роки. 
4. Етапи фінансування Програми: 2021-2025 роки. 
5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 

2729524,776 тис. гривень. 
 

Рік Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) 

Всього 
в т. ч. за джерелами фінансування 

державний 
бюджет 

обласний 
бюджет 

місцевий 
бюджет 

інші джерела 

2021 545904,9552 297877,098 82771,0 68975,834 96281,0232 

2022 545904,9552 297877,098 82771,0 68975,834 96281,0232 

2023 545904,9552 297877,098 82771,0 68975,834 96281,0232 

2024 545904,9552 297877,098 82771,0 68975,834 96281,0232 

2025 545904,9552 297877,098 82771,0 68975,834 96281,0232 

Разом 2729524,776 1489385,49 413855,0 344879,17 481405,116 

  6. Очікувані результати виконання Програми: 
- попередження забруднення поверхневих і підземних вод шляхом 

будівництва нових та реконструкції існуючих очисних споруд та каналізаційних 
мереж у населених пунктах області; 
  - запобігання шкідливій дії вод шляхом створення комплексу гідротехнічних 
споруд на паводконебезпечних ділянках рік і розроблення ефективної системи 
прогнозування небезпечних гідрологічних процесів, відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок; 

- зниження інтенсивності ерозійних процесів; 
- зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел; 
- забезпечення екологічно збалансованого природокористування та 

зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище від 
діяльності, пов’язаної з видобутком корисних копалин; 

- збереження біотичного й ландшафтного біорізноманіття шляхом 
розробки і впровадження заходів активної і пасивної охорони, збереження і 
відтворення раритетних, зникаючих, ендемічних, реліктових і цінних у 



господарському відношенні видів рослин і тварин та їх оселищ, унікальних і 
типових для регіону ландшафтів; 

- формування регіональної екологічної мережі шляхом створення нових і 
вдосконалення функціонування існуючих заповідних територій; 

- вдосконалення системи поводження з побутовими відходами шляхом 
впровадження роздільної системи їх збирання, утилізації та переробки; 

- удосконалення системи оцінки і прогнозування екологічної ситуації 
шляхом створення постійно діючої системи моніторингу навколишнього 
природного середовища. 
  7. Термін проведення звітності: замовник Програми один раз на рік, до 
15 березня року, наступного за звітним, надає обласній раді інформацію щодо 
виконання Програми. 

 

Замовник Програми:   

Управління екології та природних 
ресурсів обласної державної 
адміністрації 

  
 

А. Пліхтяк 
   

Керівник Програми:   

Заступник голови обласної 
державної адміністрації 

  
В. Івасик 

 

 

  



Обґрунтування доцільності розроблення 
Програми охорони навколишнього природного середовища Івано-

Франківської області до 2025 року 

Івано-Франківщина характеризується неоднорідною екологічною 
ситуацією. З одного боку, на її теренах збережені неповторні природні 
ландшафти, реліктові та ендемічні види рослин і тварин, унікальні природні 
комплекси. Різноманіття природних ресурсів у регіоні формує потужний 
рекреаційно-туристичний потенціал, який є одним із найбільших і 
найперспективніших в Україні. Водночас, Івано-Франківщина має високий 
інтегральний показник антропогенних навантажень на навколишнє середовище. 
На окремих територіях екологічна ситуація та якість довкілля характеризуються 
як несприятливі для здоров’я людини, а місто Калуш, села Кропивник і Сівка-
Калуська Калуського району Указом Президента України від 10.02.2010 року 
№ 145/2010 визнані зоною надзвичайної екологічної ситуації. Тому необхідно 
виробити і здійснювати таку стратегію і тактику природокористування, які б 
забезпечили інтегральне управління природними ресурсами, їх невиснажливе 
використання і охорону від вичерпання і забруднення, а також постійний контроль 
(моніторинг) за змінами природних і антропогенних процесів у природно-
територіальних комплексах. 

Рішенням обласної ради від 21.02.2020 року № 1381-34/2020 затверджена 
Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки (далі – 
Стратегія), яка однією з операційних цілей визначила забезпечення екологічної 
безпеки регіону. Основними завданнями реалізації цієї цілі є запобігання 
надзвичайним ситуаціям; зменшення негативного впливу на довкілля 
промислових та житлово-комунальних об’єктів; розвиток екомережі та 
збереження біорізноманіття; збереження навколишнього природного 
середовища, оцінка й покращення його екологічного стану. Інструментом 
виконання пріоритетних завдань Стратегії є Програма охорони навколишнього 
природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року. 

Програмою реалізується системний підхід до вирішення екологічних 
проблем через врахування характерних для області природних умов, загроз 
екологічній безпеці природного й техногенного характеру, соціально-економічних 
умов та міжнародних зобов’язань. 

Програма розробляється відповідно до законодавчих та нормативно-
правових документів, а саме: Конституції України, Земельного кодексу України, 
Водного кодексу України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», 
«Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про екологічну мережу», «Про 
природно-заповідний фонд України», постанови Кабінету Міністрів України від 
17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження Переліку видів діяльності, що 
належать до природоохоронних заходів», постанови Кабінету Міністрів України 
від 30.03.1998 року № 391 «Про затвердження Положення про державну систему 
моніторингу довкілля», постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 року 
№ 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони 
атмосферного повітря», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
08.11.2017 року № 796-р «Про Національний план скорочення викидів від великих 
спалювальних установок», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
08.11.2017 року № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління 
відходами в Україні до 2030 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
20.02.2019 року № 117-р «Про затвердження Національного плану управління 
відходами до 2030 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 



30.03.2016 року № 271-р «Про затвердження Національного плану дій щодо 
боротьби з деградацією земель та опустелюванням»,  Стратегії розвитку Івано-
Франківської області на 2021-2027 роки (затвердженої рішенням обласної ради 
від 21.02.2020 року № 1381-34/2020), розпорядження Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації від 05.03.2007 року № 99 «Про затвердження 
Порядку розроблення обласних цільових програм», пропозицій районних 
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій. 

SWOT-аналіз Івано-Франківської області в рамках розроблення проєкту 
Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки виявив низку 
сильних, з точки зору можливостей розвитку регіону, сторін, зокрема, наявність 
природних ресурсів, відновлювальних та альтернативних джерел енергії, 
сировинної бази відходів, значну частку екологічно чистих територій тощо. 
Водночас, на окремих територіях склалась складна, а подекуди критична 
(Калуський гірничо-промисловий район) екологічна ситуація. 

Незадовільний стан атмосферного повітря деяких населених пунктів 
обумовлений недотриманням підприємствами технологічного режиму 
експлуатації пилогазоочисного устаткування. Для вирішення даних проблем 
необхідне впровадження нової системи регулювання викидів забруднюючих 
речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, дотримання умов 
виданих дозволів на викиди, встановлених нормативів граничнодопустимих 
викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел, встановлення жорстких 
технологічних нормативів та нормативів якості атмосферного повітря.  

Актуальним є питання зменшення впливу автотранспорту на стан 
атмосферного повітря міст та населених пунктів області. Зменшення цього 
впливу можливе шляхом удосконалення схем руху, розвитку системи 
майданчиків для паркування автомобілів, покращення якості палива, а також 
доріг.  

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення в Івано-Франківській області дещо 
зменшується, проте перебуває на високому рівні. У загальнодержавних обсягах 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення частка області за останні п‘ять років складає 6-9 %, діоксиду 
вуглецю – 7-11 %. Основними забруднювачами повітря традиційно залишаються 
підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря, від стаціонарних джерел забруднення яких в 
атмосферне повітря щорічно надходить 86–92 % загальнообласних обсягів 
викидів.  

Не менш важливим питанням, що потребує невідкладного вирішення, є 
переробка промислових та побутових відходів. На території Івано-Франківської 
області зосереджено 15 постійно діючих полігонів твердих побутових відходів, з 
яких паспортизовано – 9. На кінець 2019 року загальний обсяг відходів, 
накопичених протягом експлуатації, у спеціально відведених місцях чи об‘єктах 
всіх класів небезпеки в містах та районах становить 45995,8 тис. тонн. У 
загальнодержавних обсягах утворених відходів частка області є незначною і за 
останні п‘ять років не перевищує 1 %.  

Незважаючи на те, що область має значні водні ресурси, питання 
збереження водних ресурсів залишається актуальним. Це пов’язано, 
насамперед, із забрудненням водних об’єктів стічними водами, нераціональним 
використанням прісної води. У зв‘язку із зменшенням обсягів використання води 
у народному господарстві, головним чином за рахунок промисловості, протягом 



останнього часу мала місце тенденція до зменшення обсягів скидів зворотних вод 
у водойми області.  

Основними проблемами забруднення поверхневих вод Івано-Франківщини 
є:  

1) скид неочищених та недостатньо очищених стічних вод;  
2) відсутність водоохоронних зон та прибережно-захисних смуг водних 

об‘єктів.  
Скид неочищених та недостатньо очищених комунальних і промислових 

стоків відбувається внаслідок фізичного зносу очисних споруд і відсутності коштів 
на будівництво, ремонт та їх реконструкцію. Внаслідок тривалої експлуатації без 
необхідного поточного ремонту систем водопостачання і каналізації більшість 
водопровідно-каналізаційних господарств області знаходяться в незадовільному 
технічному стані, частина з них – в аварійному стані.  

Івано-Франківська область характеризується високим ризиком виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Серед природних 
загроз найбільшу небезпеку становлять геологічні (зсувні процеси, ділянки 
активного природного та техногенного карсту, ймовірність виникнення селів та 
проходження снігових лавин, висока сейсмічність, річкова та площинна ерозія) та 
комплексні гідрометеорологічні явища. Особливості фізико-географічного 
положення області та атмосферні процеси над її територією обумовлюють часту 
повторюваність несприятливих метеорологічних явищ. На території області 
розміщено понад 500 промислових підприємств хімічної, енергетичної, 
нафтогазовидобувної, деревообробної та інших галузей. Понад 4 % території 
зайнято нафтогазовими трубопроводами, пробурені більше 2000 свердловин для 
видобування нафти і газу. Ці об’єкти обумовлюють значне техногенне 
навантаження на всі компоненти природного середовища.  

Збереження біотичного і ландшафтного різноманіття шляхом створення 
нових та вдосконалення існуючих заповідних територій, формування 
регіональної екологічної мережі є одним з пріоритетних напрямів розвитку 
заповідної справи в Івано-Франківській області. Важливим надбанням від 
впровадження концепції екомережі є можливість оптимізувати природно-
ресурсний потенціал, насамперед, рекреаційний, туристичний та біоресурсний.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 року 
№ 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу 
довкілля» в області функції із здійснення спостережень за станом об’єктів 
навколишнього природного середовища покладено на суб’єкти регіональної 
системи моніторингу довкілля. Крім цього, підприємства, установи та організації, 
діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану довкілля, 
зобов’язані здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами та 
станом промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно надавати дані або 
узагальнену інформацію. 

Одним із найважливіших напрямів реалізації сучасної екологічної політики 
як на державному, так і регіональному рівнях є залучення громадськості до 
розв’язання екологічних проблем та інформаційно-просвітницька робота з 
різними групами населення. З метою підвищення обізнаності населення щодо 
екологічного стану області та пропаганди охорони навколишнього середовища 
здійснюються  еколого-освітні заходи із широким залученням місцевих громад, 
реалізуються телевізійні екологічні проєкти, висвітлюються екологічні проблеми 
в засобах масової інформації. 

Основним джерелом фінансування природоохоронних заходів і надалі 
залишається обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. 
Підставою для фінансування та реалізації природоохоронних заходів є місцеві 



екологічні програми, насамперед, Програма охорони навколишнього природного 
середовища Івано-Франківської області до 2025 року. 

У зв’язку із закінченням терміну дії чинної програми постає необхідність 
розроблення нового програмного документа, який би враховував ті критичні 
зміни, що відбулися у довкіллі регіону впродовж останніх років, та відображав 
основні шляхи покращення екологічної ситуації відповідно до Стратегії розвитку 
Івано-Франківської області на 2021-2027 роки. 

Мета Програми 

Метою Програми є впровадження і підвищення ефективності 
природоохоронних заходів в Івано-Франківській області для покращення стану 
навколишнього природного середовища, умов життєдіяльності населення та 
забезпечення екологічної безпеки регіону. 

Основні завдання Програми 

Спрямування дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій всіх форм власності на реалізацію 
пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, 
дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного 
середовища. 

Фінансування Програми 

Фінансування Програми передбачається здійснювати відповідно до 
напрямів та заходів, викладених в додатках 1-6, за рахунок коштів державного, 
обласного, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій та інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяг фінансування програми з обласного бюджету визначається щорічно, 
виходячи із конкретних завдань та наявних коштів під час формування проєкту 
обласного бюджету на відповідний рік, чи внесенням змін до нього, з урахуванням 
можливостей його дохідної частини. 

Розпорядники коштів обласного бюджету визначаються рішенням обласної 
ради про обласний бюджет на відповідний рік. 

Механізм виконання та контроль за реалізацією Програми 

Координацію діяльності органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності щодо 
реалізації даної Програми здійснює обласна державна адміністрація та 
профільна комісія обласної ради. 

Програма реалізується за участю структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, суб’єктів регіональної системи моніторингу довкілля, 
підприємств, установ та організацій усіх форм власності. 

Контроль за виконанням Програми базується на основі річних звітів за 
напрямами Програми. 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єкти 
регіональної системи моніторингу довкілля, підприємства, установи та 
організації, задіяні у виконанні заходів Програми, подають до 15 лютого року, 
наступного за звітним, звіти про виконання цих заходів в структурний підрозділ 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань екології та 
природних ресурсів. 



Структурний підрозділ Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації з питань екології та природних ресурсів узагальнює інформацію і 
формує щорічний зведений звіт про виконання заходів Програми та подає його 
обласній раді. 

 

 

Начальник управління екології  

та природних ресурсів  

обласної державної адміністрації                                               Андрій Пліхтяк 

 



Додаток 1  
до Програми охорони навколишнього  
природного середовища  
Івано-Франківської області до 2025 року 

 
 

Пріоритетні природоохоронні заходи (тис. гривень) 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Разом  
(тис. грн.) 

Прогнозний обсяг та джерела фінансування 
 

Державний 
бюджет 

Обласний 
бюджет 

Місцевий бюджет Інше (кошти 
підприємств та 

організацій, ґранти, 
джерела, незаборонені 

чинним 
законодавством) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Підпрограма «Охорона і раціональне 
використання водних ресурсів»  
 

1808444,329 1253200,923 197979,9705 164983,32 192280,116 

2. Підпрограма «Охорона атмосферного 
повітря» 
 

170927,37 36000,0 1903,73 1586,44 131437,2 

3. Підпрограма «Раціональне 
використання і зберігання відходів 
виробництва і побутових відходів» 
 

425922,3788 173603,0088 53561,11 44634,26 154124,0 

4. Підпрограма «Охорона і раціональне 
використання земель» 
 

261761,3187 11594,5587 135363,69 112803,07 2000,0 

5. Підпрограма «Охорона і раціональне 
використання природних рослинних 
ресурсів і ресурсів тваринного світу» 
 

10449,13 0,0 5644,98 4704,15 100,0 

6. Підпрограма «Збереження природно-
заповідного фонду» 
 

7572,16 0,0 4130,27 3441,89 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 

7. Підпрограма «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» 
 

44448,0895 14987,0 15271,2495 12726,04 1463,8 

 Разом 2729524,776 1489385,49 413855,0 344879,17 481405,116 

 
 

 

Начальник управління екології  

та природних ресурсів  

обласної державної адміністрації                                                                                                                       Андрій Пліхтяк                                                          



Додаток 2  
до Програми охорони навколишнього  
природного середовища  
Івано-Франківської області до 2025 року 

 

Підпрограма «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» 
Пріоритетні природоохоронні заходи 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані 
результати всього в т. ч. за джерелами фінансування 

державний 
бюджет 

обласний 
бюджет* 

місцевий 
бюджет 

інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Будівництво 
очисних споруд та 
каналізаційних 
мереж 
продуктивністю 
4000 м3/добу в 
м. Яремче, Івано-
Франківської 
області 
(Коригування 
проекту) 

Департамент 
розвитку громад 
та територій, 
дорожнього, 
житлово-
комунального 
господарства, 
містобудування 
та архітектури 
обласної 
державної 
адміністрації 
 

2021-2025 
роки 

99907,017 89916,3153 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

2. Реконструкція 
очисних споруд по 
вул. Залізничній, 
57 в селищі 
Брошнів-Осада 
Рожнятівського 
району Івано-
Франківської 
області 

Департамент 
розвитку громад 
та територій, 
дорожнього, 
житлово-
комунального 
господарства, 
містобудування 
та архітектури 
обласної  

2021-2025 
роки 

38682,474 34814,2266 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  державної 
адміністрації 

 

       

3. Будівництво 
каналізаційних 
мереж та споруд 
на них в 
с. Брошнів 
Рожнятівського 
району Івано-
Франківської 
області 

Департамент 
розвитку громад 
та територій, 
дорожнього, 
житлово-
комунального 
господарства, 
містобудування 
та архітектури 
обласної 
державної 
адміністрації 
 

2021-2025 
роки 

35281,23 31753,107 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

4. Зовнішня 
побутова 
каналізація. 
Вул. Незалежності 
№1-№372 
с. Угринів, 
вул. Світла-
Карпатська, 
Івасюка с. Клузів 
Тисменицького 
району Івано-
Франківської 
області (нове 
будівництво) 
 

Департамент 
розвитку громад 
та територій, 
дорожнього, 
житлово-
комунального 
господарства, 
містобудування 
та архітектури 
обласної 
державної 
адміністрації 

2021-2025 
роки 

3914,992 3523,4928 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

5. Будівництво 
необхідних споруд 
для очищення 
стічних вод в 
селищі Верховина 
Верховинського 
району Івано-  

Департамент 
розвитку громад 
та територій, 
дорожнього, 
житлово-
комунального 
господарства,  

2021-2025 
роки 

4443,553 3999,1977 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Франківської 
області 
(вул. Жаб’євська, 
вул. Грушевсько-
го). Корегування 

містобудування 
та архітектури 
обласної 
державної 
адміністрації 

       

 кошторисної 
документації (нове 
будівництво) 
 

        

6. Будівництво 
міських очисних 
споруд, 
каналізаційних 
мереж і 
каналізаційних 
насосних станцій у 
м. Болехів Івано-
Франківської 
області 

Департамент 
розвитку громад 
та територій, 
дорожнього, 
житлово-
комунального 
господарства, 
містобудування 
та архітектури 
обласної 
державної 
адміністрації 
 

2021-2025 
роки 

6411,706 5770,5354 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

7. Реконструкція 
очисних споруд в 
селищі 
Богородчани 

Богородчанська 
селищна рада  

2021-2025 
роки 

18944,783 16762,4847 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

 

8. Будівництво 
необхідних споруд 
для очищення 
стічних вод в 
селищі Верховина 
Верховинського 
району Івано-
Франківської 
області 
(вул. Стуса) 

Верховинська 
селищна рада  

2021-2025 
роки 

6164,142 5547,7278 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Нове будівництво 
очисних споруд 
селища Ворохта 
Яремчанської 
міської ради 
(вул. Миру, 
вул. Д. Галицько-
го) 
 

Ворохтянська 
селищна рада  

2021-2025 
роки 

16352,949 14717,6541 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

10. Реконструкція 
очисних споруд 
м. Городенка 
Івано-Франківської 
області 
 

Городенківська 
міська рада  

2021-2025 
роки 

23169,806 20852,8254 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

11. Нове будівництво 
очисних споруд та 
каналізаційних 
мереж в 
с. Дзвиняч 
Дзвиняцької 
сільської ради 
об’єднаної 
територіальної 
громади Івано-
Франківської 
області 
 

Дзвиняцька 
сільська рада  

2021-2025 
роки 

12794,642 11515,1778 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

12. Будівництво 
головного 
каналізаційного 
колектора від 
перехрестя 
вулиць Надрічна-
Максимовича в 
м. Івано-
Франківську до 
КОС в с. Ямниця 

Івано-
Франківська 
міська рада  

2021-2025 
роки 

536000,0 348800,0 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Ямницької 
сільської ради 
об’єднаної 
територіальної 
громади 
 

        

13. Реконструкція 
каналізаційних 
очисних споруд та 
будівництво лінії 
обробки мулу для 
м. Івано-
Франківська (ЛОТ-
2. Коригування) 
 

Івано-
Франківська 
міська рада  

2021-2025 
роки 

73484,095 66135,6855 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

14. Ліквідація джерел 
забруднення 
підземних вод та 
рекультивація 
порушених земель 
території гірничо-
технологічних 
обʼєктів 
колишнього 
Калуського 
калійно-магнієвого 
виробництва 
(Домбровський 
карʼєр із 
зовнішніми 
відвалами 
розкривних порід 
№ 1 та № 4, 
хвостосховище 
№ 1, 
хвостосховище 
№ 2, 
шламонакопичу- 

Калуська міська 
рада  

2021-2025 
роки 

240316,745 216285,07 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 вач) м. Калуш, 
Калуський район, 
Івано-Франківська 
область 

 

        

15. Реконструкція 
каналізаційних 
мереж та очисних 
споруд м. Коломия 
Івано-Франківської 
області 

Коломийська 
міська рада  

2021-2025 
роки 

52520,053 47268,04 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

16. Реконструкція 
очисних споруд в 
м. Косів Івано-
Франківської 
області 
 

Косівська міська 
рада  

2021-2025 
роки 

24198,2 21778,38 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

17. Нове будівництво 
міських очисних 
споруд 
продуктивністю 
9400 м3/добу на 
вул. Рамішвілі, 
(урочище за 
залізницею) в 
м. Надвірна Івано-
Франківської 
області 

Надвірнянська 
міська рада  

2021-2025 
роки 

320000,0 288000,0 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

18. (Нове 
будівництво). 
Влаштування 
очисних споруд і 
підвідного 
каналізаційного 
колектора в 
с. П’ядики 

П’ядицька 
сільська рада  

2021-2025 
роки 

28623,336 25761,0024 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Коломийського 
району Івано-
Франківської 
області 
(коригування) 
 

        

 Всього   1541209,723 1253200,9225 *    

 
*- перелік природоохоронних заходів формується щорічно 
 
 

Начальник управління екології  

та природних ресурсів  

обласної державної адміністрації                                                                                                                      Андрій Пліхтяк                                                          



Додаток 3  
до Програми охорони навколишнього  
природного середовища  
Івано-Франківської області до 2025 року 

 
Підпрограма «Охорона атмосферного повітря» 

Пріоритетні природоохоронні заходи 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані 
результати всього в т. ч. за джерелами фінансування 

державний 
бюджет 

обласний 
бюджет* 

місцевий 
бюджет 

інші 
джерела 

1. Оснащення приладами 
пунктів  контролю  і  
спостереження за 
забрудненням  
атмосферного повітря 

Управління екології 
та природних 
ресурсів обласної 
державної 
адміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування, 
суб’єкти 
регіональної 
системи 
моніторингу 
довкілля 

2021-2025 
роки 

40000,0 36000,0 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Моніторинг за 
станом 

атмосферного 
повітря 

 Всього   40000,0 36000,0 *    

 
*- перелік природоохоронних заходів формується щорічно 

Начальник управління екології  

та природних ресурсів  

обласної державної адміністрації                                                                                                                      Андрій Пліхтяк                                                          



Додаток 4  
до Програми охорони навколишнього  
природного середовища  
Івано-Франківської області до 2025 року 

 
Підпрограма «Охорона і раціональне використання земель» 

Пріоритетні природоохоронні заходи 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані 
результати 

всього в т. ч. за джерелами фінансування 

державний 
бюджет 

обласний 
бюджет* 

місцевий 
бюджет 

інші 
джерела 

1. Рекультивація 
полігону ТПВ в 
с. Бережниця 
Верховинського 
району Івано-
Франківської області 
(коригування 
кошторису) 

Верховинська 
селищна рада  

2021-2025 
роки 

12882,843 11594,5587 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

 Всього   12882,843 11594,5587 *    

*- перелік природоохоронних заходів формується щорічно 
 

Начальник управління екології  

та природних ресурсів  

обласної державної адміністрації                                                                                                                     Андрій Пліхтяк                                                         



Додаток 5  
до Програми охорони навколишнього  
природного середовища  
Івано-Франківської області до 2025 року 

 
 

Підпрограма «Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів» 
Пріоритетні природоохоронні заходи 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані 
результати 

всього в т. ч. за джерелами фінансування 

державний 
бюджет 

обласний 
бюджет* 

місцевий 
бюджет 

інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Нове будівництво 
полігону ТПВ з 
влаштуванням 
сміттєсортувальної лінії 
в урочищі 
«Сміттєзвалище» в 
селищі Брошнів-Осада 
Рожнятівського району 
Івано-Франківської 
області 

Департамент 
розвитку 
громад та 
територій, 
дорожнього, 
житлово-
комунального 
господарства, 
містобудуванн
я та 
архітектури 
обласної 
державної 
адміністрації 
 

2021-2025 
роки 

75926,364 68333,7276 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Запобігання 
шкідливому 

впливу 
відходів на 
навколишнє 

природне 
середовище  

2. Полігон ТПВ для 
м. Долина на землях 
Рахинського лісництва. 
Реконструкція. 

Долинська 
міська рада  

2021-2025 
роки 

36783,024 33104,7216 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Запобігання 
шкідливому 

впливу 
відходів на 
навколишнє 

природне 
середовище  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Нове будівництво 
полігону ТПВ в 
ур. «Вилівки» селища 
Перегінське 
Рожнятівського району 
Івано-Франківської 
області 

Перегінська 
селищна рада  

2021-2025 
роки 

42370,559 38133,5031 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Запобігання 
шкідливому 

впливу 
відходів на 
навколишнє 

природне 
середовище  

4. Розширення та 
реконструкція споруд 
складування побутових 
та 
сільськогосподарських 
відходів на полігоні 
ТПВ в м. Снятин. 
Коригування 

Снятинська 
міська рада  

2021-2025 
роки 

37812,285 34031,0565 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Запобігання 
шкідливому 

впливу 
відходів на 
навколишнє 

природне 
середовище  

 Всього   192892,232 173603,0088 *    

 
*- перелік природоохоронних заходів формується щорічно 
 
 

Начальник управління екології  

та природних ресурсів  

обласної державної адміністрації                                                                                                                       Андрій Пліхтяк                                                          



Додаток 6  
до Програми охорони навколишнього  
природного середовища  
Івано-Франківської області до 2025 року 

 
 

Підпрограма «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» 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікувані 
результати 

всього в т. ч. за джерелами фінансування 

державний 
бюджет 

обласний 
бюджет* 

місцевий 
бюджет 

інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Запровадження 
еколого-
геологічного 
моніторингу 
території 
Калуського 
гірничопромислов
ого району та 
оцінка ризиків 
надзвичайних 
ситуацій 

Івано-Франківський 
національний 
технічний 
університет нафти і 
газу 

2021-2025 
роки 

4313,0 4313,0 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Моніторинг за 
станом 

навколишнього 
середовища 

2. Запровадження та 
обслуговування 
функціонування 
регіональної 
системи    
моніторингу 
атмосферного 
повітря 

Івано-Франківський 
обласний центр з 
гідрометеорології, 
ДУ «Івано-
Франківський 
обласний 
лабораторний 
центр Міністерства 
охорони здоров’я 
України», органи 
місцевого  

2021-2025 
роки 

10000,0 9000,0 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Моніторинг за 
станом 

атмосферного 
повітря 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  самоврядування, 
управління екології 
та природних 
ресурсів обласної 
державної 
адміністрації 

       

3. Виготовлення 
проектно-
кошторисної 
документації на 
будівництво 
головного 
каналізаційного 
колектора від 
перехрестя 
вулиць Надрічна-
Максимовича в 
м. Івано-
Франківську до 
КОС в с. Ямниця 
Ямницької 
сільської ради 
об’єднаної 
територіальної 
громади 

Івано-Франківська 
міська рада  

2021-2022 
роки 

1860,0 1674,0 в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Недопущення 
забруднення 

навколишнього 
природного 
середовища 

 Всього   16173,0 14987,0 *    

 
*- перелік природоохоронних заходів формується щорічно 

 

Начальник управління екології  

та природних ресурсів  

обласної державної адміністрації                                                                                                                        Андрій Пліхтяк                                                         


