
Додаток 
до рішення обласної ради  
від _______ № _________ 

 
Перелік природоохоронних заходів  

для здійснення фінансування за рахунок планових надходжень  

коштів обласного фонду охорони навколишнього природного  

середовища у 2019 році 
 

№ 

з/п 
Назва розпорядників бюджетних коштів, об’єктів 

Сума, 

тис. гривень 

Департамент будівництва, житлово-комунального господарства,  

містобудування та архітектури облдержадміністрації 

1 
Реконструкція існуючих каналізаційних мереж та 
каналізаційної насосної станції в с. Копанки Калуського 
району Івано-Франківської області 

260,0 

2 
Будівництво каналізаційної мережі житлового масиву між 
вулицями Гайдамацька та Січового Стрільця Петріва в 
с. Крихівці  

3930,398 

3 
Реконструкція дворових мереж водовідведення по вулиці 
Пулюя, 7-9 в м. Івано-Франківську (для Управління 
капітального будівництва в Івано-Франківській області) 

964,0 

4 
Реконструкція дворових мереж водовідведення по вулиці 
Витвицького, 24-28 в м. Івано-Франківську (для Управління 
капітального будівництва в Івано-Франківській області) 

1322,0 

5 

Реконструкція дворових мереж водовідведення по вулицях 
Короля Данила, 7, 7а, 9, Південний Бульвар, 29, 31, 31а в          
м. Івано-Франківську (для Управління капітального 
будівництва в Івано-Франківській області) 

1175,0 

6 

Реконструкція дворових мереж водовідведення по вулиці 
Івана Павла ІІ, 20-23, 25-27 в м. Івано-Франківську (для 
Управління капітального будівництва в Івано-Франківській 
області) 

1177,0 

7 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану р. Млинівка в районі масиву 
“Долина” та в районі урочища пасовища “Багно” в с. Крихівці 
Івано-Франківської міської ради (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) (для Управління 
капітального будівництва в Івано-Франківській області) 

530,0 

8 

Будівництво каналізаційного колектора в селищі Лисець 
Тисменицького району. (Коригування кошторисної частини) 
(для Управління капітального будівництва в Івано-
Франківській області) 

230,0 

9 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод на 
території с. Перевозець Войнилівської селищної ради 
обʼєднаної територіальної громади Калуського району Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 
управління водних ресурсів) 

250,0 



10 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану р. Лужанка в с. Гошів 
Долинського району Івано-Франківської області (для 
Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

285,1 

11 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд безіменного 
потічка по вул. Шашкевича в м. Болехів Болехівської міської 
ради (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації) (для Управління капітального будівництва в 
Івано-Франківській області) 

670,0 

12 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них 
Задубрівського сільського будинку культури Снятинського 
району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) (для Управління 
капітального будівництва в Івано-Франківській області) 

50,0 

13 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж відділення 
стаціонарного догляду територіального центру соціального 
обслуговування в с. Данильче Рогатинського району Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) (для Управління капітального 
будівництва в Івано-Франківській області) 

600,0 

14 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на потічку 
Сировиченець по вул. Широка дорога в с. Лолин Долинського 
району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) (для Управління 
капітального будівництва в Івано-Франківській області) 

250,0 

15 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на струмку 
Стримба в с. Шевченкове (біля господарства Рудевич О. І. та 
Тужиляк М. М.) Долинського району (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) (для Управління 
капітального будівництва в Івано-Франківській області) 

200,0 

16 

Нове будівництво каналізаційної мережі та очисних споруд 
потужністю 25 м3 на добу для Болехівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Болехівської міської ради Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) (для Управління капітального 
будівництва в Івано-Франківській області) 

600,0 

17 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд 
р. Кропивник в с. Старий Мізунь урочище “Сірки” по 
вул. Кобринської (біля господарства Яцків Л. В.) Долинського 
району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) (для Дністровського 
басейнового управління водних ресурсів) 

1468,0 

18 

Реконструкція гідротехнічних споруд на території Надіївської 
сільської ради Долинського району Івано-Франківської області 
(для Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

555,0 

19 

Реконструкція водозахисної дамби на р. Кіроксільна в 
с. Стриганці Тисменицького району Івано-Франківської області 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (для 
Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

500,0 



20 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Радова в районі вул. Радова Права та вул. Радова Ліва в  
селищі Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської 
області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації) (для Дністровського басейнового управління 
водних ресурсів) 

640,0 

21 

Влаштування системи водовідведення по вулиці 22 Січня, 85 
в селищі Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради 
обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської 
області. Нове будівництво (для Управління капітального 
будівництва в Івано-Франківській області) 

471,989 

22 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 
районі житлового масиву Шухевича, вулиць Січових 
Стрільців, Коновальця та вулиці Залізнична в селищі 
Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської 
області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації) (для Управління капітального будівництва в 
Івано-Франківській області) 

103,011 

23 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці 
Саджава в с. Креховичі Брошнів-Осадської селищної ради 
обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (для 
Управління капітального будівництва в Івано-Франківській 
області) 

1495,0 

24 

Реконструкція каналізаційних мереж на території 
Делятинського ліцею № 2 (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) (для Управління капітального 
будівництва в Івано-Франківській області) 

240,0 

25 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 
будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лімниця в 
с. Ясень урочище Чута Рожнятівського району Івано-
Франківської області (для Управління капітального 
будівництва в Івано-Франківській області) 

280,0 

Всього 18246,498 

Департамент охорони здоровʼя облдержадміністрації 

26 
Комплекс очисних споруд Тисменицького протитуберкульоз-
ного диспансеру. Івано-Франківська область, Тисменицький 
район, м. Тисмениця. Нове будівництво 

340,0 

27 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 
забруднення в обласному дитячому санаторію “Ясень” 
ім. Митрополита А. Шептицького в с. Ясень Рожнятівського 
району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

200,0 

28 
Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд в 
Коломийській районній інфекційній лікарні 

65,0 

Всього 605,0 

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

29 
Проведення заходів щодо пропаганди охорони 
навколишнього природного середовища серед населення 
Івано-Франківської області 

250,0 



30 

Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 
знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій 
та об'єктів ПЗФ (ландшафтний заказник місцевого значення 
“Ріка Лімниця” з водоохоронною смугою вздовж берегів 
шириною 100 м) на території Осмолодської сільської ради 
Рожнятівського району  

540,23 

31 
Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики (для 
Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

28,768 

Всього 818,998 

Субвенція місцевим бюджетам: 

Богородчанський районний бюджет 

32 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 
джерел їх забруднення на території фельдшерського пункту 
КНП “Богородчанський центр первинної медико-санітарної 
допомоги” в селі Бабче Богородчанського району 

30,0 

33 
Придбання спецтехніки для збору та перевезення твердих 
побутових відходів в селищі Солотвин Богородчанського 
району 

402,0 

34 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних 
споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у 
Манявському ліцеї Богородчанської районної ради (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

900,0 

35 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних 
споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у 
Ластівецькому НВК Богородчанської районної ради (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

200,0 

36 
Будівництво очисних споруд Старунського навчально-
виховного комплексу в с. Старуня Богородчанського району 
Івано-Франківської області (нове будівництво) 

600,0 

37 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів у с. Похівка Богородчанського району 80,0 

38 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів у с. Забережжя Богородчанського району 80,0 

39 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по 
вул. Стуса в селищі Богородчани Івано-Франківської області  

942,0 

40 
Нове будівництво очисних споруд в селищі Богородчани 
Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації)  

300,0 

41 

Реконструкція каналізаційної насосної станції № 2 по 
вул. Гірника в селищі Богородчани Івано-Франківської області 
(заміна каналізаційних насосів та встановлення автоматичної 
системи управління) (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

400,0 

42 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
безіменному потічку в с. Глибоке  Богородчанського району 
Івано-Франківської області (вул. Лесі Українки) (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

958,0 



43 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 
будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 
с. Підгірʼя Богородчанського району Івано-Франківської 
області 

100,0 

44 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів у с. Луквиця Богородчанського району 30,0 

Всього 5022,0 

Верховинський районний бюджет 

45 
Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці 
Дземброня в с. Дземброня Верховинського району  

300,0 

Всього 300,0 

Галицький районний бюджет 

46 
Озеленення села Водники Галицького району на території 
УГКЦ Архистратига Михаїла  

40,0 

47 
Нове будівництво гідротехнічної споруди на р. Дністер в 
с. Водники, урочище Копанка Галицького району 

300,0 

Всього 340,0 

Городенківський районний бюджет 

48 
Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж на території 
ДНЗ “Теремок” в с. Чернятин Городенківського району (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

500,0 

49 
Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та 
благоустрою водойми (реконструкція) на території міського 
парку в м. Городенка Івано-Франківської області 

498,211 

50 
Озеленення с. Ясенів-Пільний Городенківського району на 
території закладу дошкільної освіти (дитячий садок Ластівка)  

50,0 

51 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів в с. Олієво-Королівка Городенківського району Івано-
Франківської області 

208,0 

52 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів у с. Рашків Городенківського району Івано-
Франківської області 

70,0 

53 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів у с. Ясенів-Пільний Городенківського району Івано-
Франківської області 

105,0 

54 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану безіменного потічка в с. Ясенів-
Пільний Городенківського району Івано-Франківської області  

167,0 

55 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Корнівської сільської ради 
Городенківського району Івано-Франківської області 

20,0 

56 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Вільхівської сільської ради 
Городенківського району Івано-Франківської області 

30,0 



57 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Кунисівської сільської ради 
Городенківського району Івано-Франківської області 

20,0 

58 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Копачинської сільської ради 
Городенківського району Івано-Франківської області 

20,0 

59 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Чернелицької селищної ради 
Городенківського району Івано-Франківської області 

30,0 

60 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Далешівської сільської ради 
Городенківського району Івано-Франківської області 

30,0 

61 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Семаківської сільської ради 
Городенківського району Івано-Франківської області 

20,0 

62 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Михальчівської сільської ради 
Городенківського району Івано-Франківської області 

20,0 

63 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Поточищенської сільської ради 
Городенківського району Івано-Франківської області 

20,0 

64 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Стрільченської сільської ради 
Городенківського району Івано-Франківської області 

25,0 

65 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Городницької сільської ради 
Городенківського району Івано-Франківської області 

25,0 

66 
Озеленення с. Вільхівці Городенківського району на території 
НВК І-ІІ ступенів та сільського стадіону  

100,0 

67 Озеленення м. Городенка Івано-Франківської області 48,789 

68 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 
джерел їх забруднення по вул. Братів Окуневських, 30 в 
м. Городенка  

25,0 

69 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 
джерел їх забруднення по вул. Шевченка, 86 в м. Городенка  

105,0 

70 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 
джерел їх забруднення по вул. А. Крушельницького в 
м. Городенка  

100,0 

71 
Нове будівництво фекальної каналізації по вул. Чупринки від 
№ 84 до № 56 в м. Городенка (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

870,0 

Всього 3107,0 



Долинський районний бюджет 

72 
Нове будівництво господарсько-фекальної каналізації в 
м. Долина (в районі вулиць Івасюка, Смерикова,  Садова, 
Західна, Дерлиці) 

340,0 

73 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів у с. Белеїв Долинського району 

120,0 

74 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів у с. Новичка Долинського району 

110,0 

75 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів у с. Раків Долинського району 

110,0 

Всього 680,0 

Калуський районний бюджет 

76 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд правого 
берега р. Чечва (урочище малий Луг) нижче автомобільного 
моста в с. Тужилів Калуського району Івано-Франківської 
області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

1490,0 

77 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд лівого 
берега р. Чечва вище пішохідного переходу в с. Пійло 
Калуського району Івано-Франківської області 

340,0 

78 

Нове будівництво гідротехнічних споруд на р. Бережниця в 
с. Середній Угринів Калуського району Івано-Франківської 
області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 
документації)  

340,0 

Всього 2170,0 

Коломийський районний бюджет 

79 

Придбання спецтехніки для збору, транспортування, 
знешкодження, складування побутових відходів на території 
Отинійської селищної ради Коломийського району Івано-
Франківської області 

1000,0 

Всього 1000,0 

Косівський районний бюджет 

80 
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по 
провулку, що зʼєднує вулиці Незалежності та Небесної Сотні у 
м. Косові Івано-Франківської області  

180,0 

81 
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі від 
провулку Шевченка вздовж вул. Шевченка до перехрестя 
вулиць Тиха-Девдюка у м. Косові  

290,0 

82 
Реконструкція роздільної каналізаційної мережі по 
вул. Дружби в м. Косові Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

2027,962 

83 

Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, 
протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення 
заходів, направлених на запобігання розвитку небезпечних 
геологічних процесів на території с. Шепіт, р. Брустурка, 
уч. Скрипки Косівського району Івано-Франківської області 

484,156 

84 
Будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Черемош 
ур. Луг в с. Розтоки Косівського району (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

1439,038 



85 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд потічка 
Безіменного по вул. Павлика, 37, 39 в м. Косів Івано-
Франківської області  

97,0 

86 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Брустурка в с. Шепіт, уч. Шепіт Косівського району Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

1331,966 

87 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд потічка 
“Безіменного” на участку “Грунь” в с. Брустурів Косівського 
району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

200,0 

88 

Нове будівництво мережі водовідведення вздовж вулиці від 
Косівської ЦРЛ до вул. Шевченка в с. Старий Косів 
Косівського району Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

1000,0 

89 
Берегоукріплення р. Рибниця біля АТ “Скіф-Авто” в м. Косові 
Івано-Франківської області (нове будівництво) 

237,0 

90 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Бабинець в с. Бабин кут Пісташі (біля господарства 
Мойсюка В. Ю.) Косівського району Івано-Франківської області 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

1494,701 

91 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію очисних споруд м. Косів 

80,0 

92 

Нове будівництво очисних споруд для очищення стічних вод в 
Пістинській ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Пістинь Косівського району Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

404,539 

93 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів у м. Косів Івано-Франківської області 

150,0 

Всього 9416,362 

Надвірнянський районний бюджет 

94 
Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж по 
вул. Шевченка біля стадіону в селищі Битків Надвірнянського 
району Івано-Франківської області 

200,0 

95 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Бистриця Надвірнянська в с. Пнів Надвірнянського району 
Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

610,0 

96 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів в с. Лоєва Надвірнянського району 

100,0 

97 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів в с. Цуцилів Надвірнянського району 

100,0 

98 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Бистриця Надвірнянська в с. Зелена, участок Фентераль 
Надвірнянського району Івано-Франківської області  

240,0 

Всього 1250,0 

Рогатинський районний бюджет 

99 
Придбання спецтехніки та обладнання для збору та 
перевезення твердих побутових відходів на території міста 
Рогатина Івано-Франківської області 

340,0 

Всього 340,0 



Рожнятівський районний бюджет 

100 

Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж та нове 
будівництво очисних споруд для очищення господарсько-
побутових стічних вод у Цінівській ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Цінева 
Рожнятівського району Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

300,0 

101 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці 
Лімниця в селі Закерничне в урочищі Закути Рожнятівського 
району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 
 

340,0 

Всього 640,0 

Снятинський районний бюджет 

102 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у 
Видинівському НВК Снятинського району 
 

187,32 

103 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у 
Підвисоцькій ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинського району 
 

294,637 

104 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у 
Джурівській ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинського району 
 

260,725 

105 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 
Долішньо-Залучанській ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинського району 
 

292,034 

106 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у 
Стецівській ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинського району 
 

556,719 

107 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у 
Княженському ДНЗ Снятинського району 
 

324,798 

108 

Реконструкція водозахисної дамби на р. Прут в с. Борщів на 
території Борщівської сільської ради Снятинського району 
Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

500,0 

109 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд лівого 
берега річки Прут в с. Будилів (ур. “Зарінок”) Снятинського 
району  

600,0 

110 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд р. Млинівка 
в с. Джурів Снятинського району Івано-Франківської області (в 
т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

600,0 

111 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану річки Турка в с. Тулуків 
Снятинського району Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

600,0 

Всього 4216,233 

Тисменицький районний бюджет 

112 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних 
споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у 
Драгомирчанській ЗОШ І-ІІ ступенів Тисменицького району 
Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

800,0 



113 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних 
споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у 
Клубовецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів Тисменицького району Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

200,0 

114 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних 
споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у 
Підпечерівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Тисменицького району 
Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

800,0 

115 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних 
споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у 
Милуванському НВК Тисменицького району Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

500,0 

116 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них 
вулиць Центральна, Незалежності, Шевченка, Лесі Українки, 
Чорнолізька, І.Франка, Левада в с. Чорнолізці Тисменицького 
району Івано-Франківської області 

880,0 

117 
Нове будівництво підвідного каналізаційного колектора до 
насосної станції по вул. Височана в м. Тисмениця (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

150,0 

118 
Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод 
р. Стримба на території м. Тисмениця (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

300,0 

119 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд та 
очищення русла р. Горохолина в с. Чукалівка Тисменицького 
району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

1494,126 

Всього 5124,126 

Тлумацький районний бюджет 

120 

Реконструкція каналізаційної мережі навчально-виховного 
комплексу в селі Палагичі Тлумацького району Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

201,6 

121 
Реконструкція каналізаційної мережі ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі 
Нижнів Тлумацького району Івано-Франківської області (в 
т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

299,0 

122 

Проведення заходів щодо відновлення та підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану, а 
також заходи для боротьби з шкідливою дією вод річки 
Хотимирська в с. Гарасимів Тлумацького району Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

49,585 

123 

Нове будівництво роздільної системи каналізації по 
вул. Вербова в с. Ісаків Тлумацького району Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

170,0 

124 
Нове будівництво каналізаційних мереж в селищі Обертин 
Тлумацького району Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

200,0 



125 

Придбання насосного обладнання для заміни такого, що 
використало свої технічні можливості на комунальних 
каналізаційних мережах КП “Тлумач-Водоканал” 

100,0 

126 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Тлумачик в с. Нижнів Тлумацького району Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

1482,0 

Всього 2502,185 

Брошнів-Осадський селищний бюджет ОТГ 

127 
Придбання спецтранспорту та обладнання для збору та 
перевезення побутових відходів на території Брошнів-
Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

1400,0 

Всього 1400,0 

Витвицький сільський бюджет ОТГ 

128 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд правого 
берега річки Лужанка в районі вулиці З. Красівського в                 
с. Витвиця Витвицької сільської ради обʼєднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області  

799,0 

129 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Розтока в с. Розточки по вулиці Шевченка Витвицької 
сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

500,0 

130 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод 
безіменного потічка по вул. Шевченка в с. Витвиця Витвицької 
сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-
Франківської області 

43,0 

131 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану річки Лужанка в районі вулиці 
З. Красівського в с. Витвиця Витвицької сільської ради 
обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

298,0 

Всього 1640,0 

Войнилівський селищний бюджет ОТГ 

132 

Придбання спецмашини та обладнання для збору та 
перевезення побутових відходів у селищі Войнилів 
Войнилівської селищної ради обʼєднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області 

840,0 

Всього 840,0 

Делятинський селищний бюджет ОТГ 

133 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Делятинської селищної ради обʼєднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області 

199,0 

134 
Придбання спецтехніки для збору побутових відходів на 
території Делятинської селищної ради обʼєднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області 

1391,0 

135 

Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на 
р. Любіжня по вул. Любіжня в селищі Делятин Делятинської 
селищної ради обʼєднаної територіальної громади Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

1490,0 

Всього 3080,0 



Дзвиняцький сільський бюджет ОТГ 

136 

Нове будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж в 
с. Дзвиняч Дзвиняцької сільської ради обʼєднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

300,0 

Всього 300,0 

Космацький сільський бюджет ОТГ 

144 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на уч. Гига, 
с. Прокурава Космацької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Косівського району Івано-Франківської 
області 

300,0 

145 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Пістинька в с. Космач на присілку “Завоєли” Космацької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади Косівського 
району Івано-Франківської області 

227,0 

Всього 527,0 

Ланчинський селищний бюджет ОТГ 

146 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 
будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в селищі 
Ланчин Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області 

380,0 

147 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Ланчинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області 

160,0 

Всього 540,0 

Матеївецький сільський бюджет ОТГ 

148 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 
будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж в 
с. Матеївці Матеївецької сільської ради обʼєднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області 

132,0 

149 
Нове будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж в 
с. Матеївці Матеївецької сільської ради обʼєднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області 

1368,0 

Всього 1500,0 

Олешанський сільський бюджет ОТГ 

150 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
безіменному потічку в с. Олеша Тлумацького району Івано-
Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

1498,0 

151 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 
джерел їх забруднення на території народного дому в 
с. Олеша Олешанської сільської ради обʼєднаної 
територіальної громади (в т. ч. виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

298,4 

Всього 1796,4 

Печеніжинський селищний бюджет ОТГ 

152 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Печеніга в селищі Печеніжин по вул. Б. Хмельницького 
Печеніжинської селищної ради об'єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області  

298,0 



153 

Придбання спецтехніки та обладнання для збору, 
транспортування твердих побутових відходів на території 
Печеніжинської селищної ради об'єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області 

340,0 

Всього 638,0 

Тлумацький міський бюджет ОТГ 

154 
Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Івасюка в 
м. Тлумач Івано-Франківської області 250,0 

155 
Придбання спецтехніки для збору, перевезення та 
захоронення побутових відходів на території Тлумацької 
міської ради об’єднаної територіальної громади  

700,0 

Всього 950,0 

Яблунівський селищний бюджет ОТГ 

156 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території с. Уторопи Яблунівської селищної ради 
обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

180,0 

157 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Варʼятка в с. Текуча, уч. Центр Яблунівської селищної ради 
обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

340,0 

158 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лючка 
в с. Стопчатів по вул. Краківській Яблунівської селищної ради 
обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області 
(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

1300,356 

Всього 1820,356 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 

159 
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по 
вул. Зузука в с. Сілець Ямницької сільської ради обʼєднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області 

840,0 

160 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Павлівка в с. Ямниця Ямницької сільської ради обʼєднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

340,0 

Всього 1180,0 

Болехівський міський бюджет 

161 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Сукіль 
в с. Тисів (біля господарства Шубина Є. Ю.) Болехівської 
міської ради Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

500,0 

162 
Придбання спеціального транспортного засобу для збору та 
транспортування твердих побутових відходів в місті Болехові 

250,0 

163 
Будівництво підвідного каналізаційного колектора до КНС № 2 
у м. Болехові. Нове будівництво 

470,435 

Всього 1220,435 

Бурштинський міський бюджет 

164 
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по 
вул. Є. Коновальця в м. Бурштині Івано-Франківської області  

298,0 

165 
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по 
вул. Квіткова в м. Бурштині Івано-Франківської області  

298,0 



166 
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі на 
території дитячої музичної школи в м. Бурштині Івано-
Франківської області  

274,0 

167 
Будівництво (нове) систем роздільної каналізації, 
каналізаційних мереж і споруд на них в м. Бурштин, 
вул. Енергетиків  

130,0 

168 
Проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на 
території Бурштинської міської ради 

190,0 

169 

Розробка та затвердження проекту організації місцевої 
екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної 
системи постійного моніторингу і спостереження за 
забрудненням атмосферного повітря в м. Бурштин Івано-
Франківської області  

110,0 

Всього 1300,0 

Коломийський міський бюджет  

137 
Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. І. Шарлая            
(2 етап) в м. Коломиї 

450,0 

138 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 
джерел їх забруднення на території ДНЗ “Лісовичок” в 
с. Шепарівці Коломийського району (Будівництво очисних 
споруд) 

500,0 

139 
Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Гетьмана Івана 
Мазепи біля будинків 250-274 в м. Коломиї (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

400,0 

140 

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. С. Стрільців біля 
будинку № 44 в м. Коломия Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) (для КП 
“Коломияводоканал”) 

156,6 

141 

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Костомарова біля 
будинку № 4 в м. Коломия Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) (для КП 
“Коломияводоканал”) 

157,7 

142 

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Соборна  в 
м. Коломия Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

579,115 

143 
Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Ткачука та 
вул. Сарма-Соколовського в м. Коломиї 

290,052 

Всього 2533,467 

Яремчанський міський бюджет 

170 

Нове будівництво протизсувних, протиобвальних споруд, 
направлених на запобігання розвитку небезпечних 
геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого 
рівня їх негативного впливу на території та обʼєкти урочища 
“Біля школи” по вул. Героїв Майдану в с. Яблуниця 
Яремчанської міської ради Івано-Франківської області  

1100,0 

171 

Нове будівництво каналізаційних мереж по вулицях 
М. Грушевського та Д. Галицького в селищі Ворохта 
Яремчанської міської ради Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

500,0 



172 

Нове будівництво протизсувних, протиобвальних споруд, 
направлених на запобігання розвитку небезпечних 
геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого 
рівня їх негативного впливу на уч. Горби в с. Микуличин 
Яремчанської міської ради Івано-Франківської області (в т. ч. 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

755,94 

173 

Нове будівництво протизсувних, протиобвальних споруд, 
направлених на запобігання розвитку небезпечних 
геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого 
рівня їх негативного впливу по вулицях Прикарпатська, Підділ, 
Кармелюка, Чорновола та Стефаника в м. Яремче Івано-
Франківської області 

600,0 

Всього 2955,94 

Разом 80000,0 

 
 
 
Заступник начальника управління –  

начальник відділу дозвільної діяльності  
управління екології та природних  
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