
Додаток 
до рішення обласної ради  
від _______ № _________ 

 
Перелік природоохоронних заходів  

для здійснення фінансування за рахунок планових надходжень  
коштів обласного фонду охорони навколишнього природного  

середовища у 2020 році 

 

№ 
з/п 

Назва розпорядників бюджетних коштів, об’єктів 
Сума, 

тис. гривень 

Департамент розвитку громад та територій,  

дорожнього, житлово-комунального господарства,  
містобудування та архітектури облдержадміністрації 

1 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж 

Чернятинської ЗОШ І-ІІІ ст. відповідно до проекту: «Добудова 
шкільної їдальні, виробничих майстерень та класних кімнат по 
вул. Грушевського, 27 в с. Чернятин Городенківського району 

Івано-Франківської області» 

550,0 

2 

Нове будівництво полігону ТПВ із влаштуванням 
сміттєсортувальної лінії в урочищі «Сміттєзвалище» в селищі 

Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської 
області  (коригування) (для управління капітального 
будівництва в Івано-Франківській області) 

871,918 

3 

Нове будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд 
Трацької ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Трач Косівського району Івано-
Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

669,0 

4 

Будівництво каналізаційного колектора у селищі Лисець 
Тисменицького району Івано-Франківської області (для 

управління капітального будівництва в Івано-Франківській 
області) 

700,0 

5 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Сукіль 
по вул. Некрасова у м. Болехові Івано -Франківської області (в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 
(для управління капітального будівництва в Івано-

Франківській області) 

667,0 

6 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд правого берега 
р. Сівка в ур. «Мутвиця» с. Креховичі Брошнів-Осадської 

селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-
Франківської області (коригування) (для управління 
капітального будівництва в Івано-Франківській області) 

1487,5 

7 

Реконструкція каналізаційних мереж на території 

Делятинського ліцею № 2 (ІІ черга) (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації) (для управління 

капітального будівництва в Івано-Франківській області) 

665,0 

8 

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 (для управління капітального 
будівництва в Івано-Франківській області) 

500,0 



9 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення 

території с. Довгий Войнилів Верхнянської сільської ради 
обʼєднаної територіальної громади Івано -Франківської області 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації) (для Дністровського басейнового управління 
водних ресурсів) 

219,0 

10 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Івана Франка 

в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-
Франківської області  

270,06 

11 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення 

території с. Сівка Войнилівська Калуського району Івано-
Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів) 

219,0 

12 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення 
території селища Войнилів Войнилівської селищної ради  

обʼєднаної територіальної громади Калуського району Івано-
Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 
управління водних ресурсів) 

212,0 

13 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Сівка в 
с. Довпотів Войнилівської селищної ради  обʼєднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-Франківської 
області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) (для Дністровського басейнового управління 
водних ресурсів) 

1400,0 

14 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод 
р. Лімниця в с. Перевозець Войнилівської селищної ради  

обʼєднаної територіальної громади Калуського району Івано-
Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 
управління водних ресурсів) 

200,0 

15 

Реконструкція водозахисної дамби на р. Вовчинець в              
с. Ганнусівка Тисменицького району Івано-Франківської 

області (для Дністровського басейнового управління водних 
ресурсів) 

500,0 

16 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану р. Чорнява в селищі Обертин 
Тлумацького району Івано-Франківської області (для 

Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

375,788 

17 
Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод річки 
Гнила Липа в м. Бурштині Івано-Франківської області (в тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

1215,0 

Всього 10721,266 

 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації  

18 
Проведення заходів з охорони і відтворення природних 
рослинних ресурсів (для ОКП «Івано-Франківськоблагроліс») 

1284,0 

Всього 1284,0 

 
Департамент соціальної політики облдержадміністрації 

 

19 

Проведення заходів з охорони підземних вод та                   
ліквідації джерел їх забруднення на території                
Снятинського психоневрологічного інтернату 
 

102,0 



Всього 102,0 

 

Управління екології та природних  

ресурсів облдержадміністрації  

20 
Розробка проекту створення автоматизованої системи 
моніторингу за станом атмосферного повітря в Івано-

Франківській області 

500,0 

21 
Проведення моніторингу за станом лісів на території Івано-
Франківської області (для Українського науково-дослідного 

інституту гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака) 

275,0 

22 
Розроблення документації із землеустрою для ландшафтного 
заказника місцевого значення «Ріка Свіча з притокою 
Мізунькою» 

500,0 

23 
Ведення державного кадастру територій та обʼєктів природно-

заповідного фонду Івано-Франківської області 
500,0 

24 
Проведення заходів щодо пропаганди охорони 
навколишнього природного середовища серед населення 

Івано-Франківської області 

500,0 

25 Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики 300,0 

26 
Проведення фотовиставки «XIII Національна фотобієнале 
Природа 2020» 

55,0 

27 

Проведення науково-технічних конференцій, семінарів, 

фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони 
навколишнього природного середовища 
 

50,0 

28 

Запровадження системи моніторингу за станом вод р. Дністер 
(для Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу) 
 

224,0 

Всього 2904,0 

 
Богородчанський районний бюджет 

 

29 

Придбання обладнання (контейнерів) для роздільного 

збирання побутових відходів у с. Грабовець Богородчанського 
району 

300,0 

30 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 

с. Підгір’я Богородчанського району Івано-Франківської 
області 
 

600,0 

31 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці 
Бистриця Солотвинська в селі Яблунька, урочище Луг 

Богородчанського району Івано-Франківської області (в тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 
 

1490,0 

32 

Будівництво очисних споруд Старунського навчально-
виховного комплексу в с. Старуня Богородчанського району 

Івано-Франківської області (нове будівництво) 
 

500,0 

33 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці 

Бистриця Солотвинська в селі Гута (біля господарства 
Веркалець Марії Федорівни) Богородчанського району Івано-

Франківської області  
 

1498,612 

34 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення на території КНП «Богородчанська 
центральна районна лікарня» Богородчанської районної ради 
(головний корпус)  
 

179,577 

Всього 4568,189 



 
Верховинський районний бюджет 

 

35 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці 

Білий Черемош в селі Голошино, ур. Тарночки (біля 
господарства Дмитроняк Н. Д.) Верховинського району Івано-

Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

1496,451 

36 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці 
Білий Черемош в селі Голошино (біля господарства 

Шикман М.) Верховинського району Івано-Франківської 
області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

1482,415 

37 
Рекультивація полігону ТПВ в с. Бережниця Верховинського 
району Івано-Франківської області (коригування кошторису) 

2000,0 

38 
Нове будівництво споруд для складування побутових відходів  

на території Верховинської селищної ради  
289,3 

39 

Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на річці Білий 
Черемош в селі Стебні (біля каплички) Верховинського району 
Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

666,0 

40 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Чорний Черемош на території Зеленської сільської ради в 

с. Явірник (присілок Центр) Верховинського району Івано-
Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

1450,0 

41 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Чорний Черемош на території Зеленської сільської ради в 
с. Явірник (біля моста ВПС «Шибене») Верховинського району 

Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

927,388 

Всього 8311,554 

 
Галицький районний бюджет 

 

42 

Проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних 
геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого 

рівня їх негативного впливу по вул. Івана Франка в с. Дубівці 
Галицького району  

199,0 

43 

Проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, 
направлених на запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого 
рівня їх негативного впливу по вул. Шевченка в с. Маріямпіль 

Галицького району 

120,0 

44 

Проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, 
направлених на запобігання розвитку небезпечних 
геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого 

рівня їх негативного впливу по вул. Центральна в с. Лани 
Галицького району 

199,0 

45 
Проведення заходів з озеленення с. Водники Маріямпільської 

сільської ради Галицького району 
47,0 

46 
Проведення заходів з озеленення с. Старі Кінчаки 
Кінчаківської сільської ради Галицького району 

150,0 



47 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Луквиця в 
районі урочища «Нижче церкви» в с. Вікторів Галицького 

району Івано-Франківської області  

29,637 

48 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 
будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Луквиця в 
районі урочища «Біля зупинки» в с. Вікторів Галицького 

району Івано-Франківської області  

64,264 

49 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 
будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Луквиця в 

районі урочища «Нижче Яремича» в с. Вікторів Галицького 
району Івано-Франківської області  

100,222 

Всього 909,123 

 
Городенківський районний бюджет 

 

50 

Проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних 
геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого 
рівня їх негативного впливу на території с. Вербівці 

Городенківського району 

290,0 

51 
Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану р. Белелуйка в с. Топорівці 

Городенківського району 

290,0 

52 Озеленення села Вербівці Городенківського району 20,0 

53 
Придбання обладнання (контейнерів) для роздільного збору 
твердих побутових відходів в м. Городенка 

195,0 

54 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в с. Стрільче Городенківського району 
170,0 

55 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів в с. Торговиця Городенківського району 

195,0 

56 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в с. Городниця Городенківського району 
170,0 

57 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 
джерел їх забруднення по вул. Шевченка, 67 в м. Городенці 

60,6 

58 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення в ДНЗ «Зірочка» в м. Городенці  
70,0 

59 

Роботи повʼязані з поліпшенням технічного стану та 
благоустрою (реконструкція) водойми по вул. І.  Франка в 
с. Вільхівці Городенківського району Івано-Франківської 

області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

665,0 

60 

Нове будівництво роздільної системи каналізації амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини с. Росохач 
Городенківського району (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

115,0 

61 

Реконструкція каналізаційної насосної станції по 
вул. Станіславській в м. Городенці Івано-Франківської області 
(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

445,3 

62 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів в с. Лука Городенківського району Івано-Франківської 

області 

100,0 



63 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці 

Хотимирівка, с. Незвисько Городенківського району Івано-
Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

80,0 

64 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану безіменного потічка (біля 
сільської пральні) в с. Ясенів-Пільний Городенківського 

району Івано-Франківської області 

50,0 

65 
Проведення заходів з озеленення с. Ясенів-Пільний 
Городенківського району Івано-Франківської області 

180,0 

66 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення  в ДНЗ «Сопілочка» в с. Олієво-
Королівка Городенківського району Івано-Франківської області 

60,0 

67 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення в Раковецькій гімназії в с. Раковець 
Городенківського району Івано-Франківської області 

30,0 

68 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 
джерел їх забруднення по вул. Шевченка, 90 в м. Городенці 

89,1 

Всього 3275,0 

 
Долинський районний бюджет 

 

69 
Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного  
режиму та санітарного стану р. Геринька в селі Гериня 
Долинського району Івано-Франківської області 

224,0 

70 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 

р. Лужанка (урочище «Підполина») біля господарства  
Квочака М. Є. в с. Гошів Долинського району Івано-

Франківської області 

560,0 

71 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів у с. Рахиня Долинського району 

100,0 

72 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного  

режиму та санітарного стану р. Тур’янка в с. Белеїв 
(вул. Центральна) Долинського району  

285,0 

73 
Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного  
режиму та санітарного стану р. Рахинка в с. Надіїв 

Долинського району  

280,0 

Всього 1449,0 

 
Калуський районний бюджет 

 

74 
Нове будівництво гідротехнічних споруд на р.  Бережниця в 
с. Середній Угринів Калуського району Івано-Франківської 

області 

462,466 

75 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд р. Луква 
біля господарства Петріва Михайла Юрійовича в с. Яворівка 

Калуського району Івано-Франківської області (в тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

100,0 

76 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд лівого 

берега р. Чечва вище пішохідного переходу в с. Пійло 
Калуського району Івано-Франківської області 
 

665,0 

77 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Луква 
по вул. Я. Шкутяка (біля стадіону) в с. Грабівка Калуського 

району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації та ОВД) 
 

100,0 

Всього 1327,466 



 
Коломийський районний бюджет 

 

78 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річки Коломийки в с. Раківчик 
Коломийського району Івано-Франківської області 

150,0 

79 

Нове будівництво очисних споруд для очищення стічних вод у 

Ліснохлібичинському ліцеї в с. Лісний Хлібичин Коломийського 
району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

200,0 

Всього 350,0 

 
Косівський районний бюджет 

 

80 
Реконструкція мережі водовідведення по вул. Сагайдачних в 
м. Косові Івано-Франківської області (в тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

295,0 

81 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по 
вул. Я. Мудрого (з території Косівського ліцею № 1 
ім. Ярослава Мудрого) в м. Косові Івано-Франківської області 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

230,0 

82 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на  

р. Черемош, уч. Підстінки (біля господарства Гавриляка Ю.) в 
с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської області (в 
тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

670,0 

83 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 

р. Рибниця в с. Соколівка, присілок Луг (біля господарства 
Сопилюк Оксани Андріївни) Косівського району Івано-

Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

1407,93 

84 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лунга  
в районі автомобільного моста між вулицями Голинського та 

Карпа в с. Вижній Березів (навпроти господарства Перцовича 
Михайла Миколайовича) Косівського району Івано-

Франківської області 

150,0 

85 

Нове будівництво протизсувних і протиселевих споруд, а 
також проведення заходів на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів біля господарства Крамара 
Володимира Івановича в м. Косові Івано-Франківської області 

300,0 

86 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних 
споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у 

ЗДО «Малятко» та ліцеї ім. Марка Черемшини в с. Кобаки 
Косівського району Івано-Франківської області (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

70,0 

87 

Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на 
р. Черемош біля худобомогильника в с. Кобаки Косівського 
району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

1000,0 

88 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд потічка 
безіменного по вул. Павлика в м. Косові Івано-Франківської 

області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

1494,0 

89 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Камениста та 

вул. Над Гуком в м. Косові Івано-Франківської області (в тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

590,0 



90 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на  

р. Пістинька, ур. Зарудка в с. Пістинь Косівського району 
Івано-Франківської області 

467,993 

Всього 6674,923 

 
Надвірнянський районний бюджет 

 

91 
Реконструкція каналізаційного колектора мікрорайону 

Ломоносова в м. Надвірна 
251,74 

92 
Придбання спецмашини для збору та транспортування 
побутових відходів на території Пнівської сільської ради 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

1030,0 

93 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Лукавець по вулицях Горішнянська, Хмельницького та 
Лугівська в с. Молодків Надвірнянського району (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

250,0 

Всього 1531,74 

 
Рогатинський районний бюджет 

 

94 
Придбання спецтехніки та обладнання для збору та 
перевезення твердих побутових відходів в місті  Рогатині  

Івано-Франківської області 

665,0 

95 
Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану р. Калинівка в с. Данильче 

Рогатинського району Івано-Франківської області  

150,0 

96 
Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану р. Калинівка по вул. Центральна  

в с. Жовчів Рогатинського району Івано-Франківської області  

300,0 

Всього 1115,0 

 
Рожнятівський районний бюджет 

 

97 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на 
р. Бережниця по вул. Сьомака-Гонти в с. Петранка 

Рожнятівського району Івано-Франківської області (в тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

100,0 

98 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на 
р. Бережниця по вул. Шевченка в с. Петранка Рожнятівського 

району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

100,0 

99 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в с. Камінь Рожнятівського району 
100,0 

100 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд правого 
берега р. Лімниця в с. Ясень Рожнятівського району Івано-

Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-
кошторисної документації) 

450,0 

101 
Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Радова по 
вул. Велика в селищі Перегінське Рожнятівського району 

Івано-Франківської області 

665,0 

102 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці 
Лімниця в селі Закерничне в урочищі Закути Рожнятівського 

району Івано-Франківської області 

568,0 

103 Будівництво очисних споруд в с. Дуба Рожнятівського району 97,0  

104 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Дуба між 
вулицями В. Іванишина і Лесі Українки (зі сторони вул. Лесі 

Українки) в с. Дуба Рожнятівського району Івано-Франківської 
області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

250,0 



Всього 2330,0 

 
Снятинський районний бюджет 

 

105 

Реконструкція мереж зовнішньої каналізації від житлових 

будинків 1А-2К по вул. Воєводи Коснятина в м. Снятин Івано-
Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

1450,0 

106 
Придбання спецтранспорту для збору, транспортування та 
складування твердих побутових відходів на полігоні ТПВ у 

м. Снятині Івано-Франківської області 

550,0 

107 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у 
Вовчківському ліцеї ім. В. Равлюка Снятинського району 

200,0 

108 
Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж у 
Белелуйській гімназії Снятинського району (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

350,0 

109 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Підвисоцької сільської ради 

Снятинського району 

195,0 

110 
Проведення заходів з озеленення на території Підвисоцької 
сільської ради Снятинського району 

29,0 

111 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів на території Тучапської сільської ради Снятинського 
району 

110,0 

112 
Проведення заходів з озеленення на території Тучапської 
сільської ради Снятинського району 

190,0 

113 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Задубрівської сільської ради 
Снятинського району 

130,0 

114 
Проведення заходів з озеленення на території Задубрівської 

сільської ради Снятинського району 
169,0 

115 

Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі на території 
комунального некомерційного підприємства Снятинської 

районної ради «Снятинський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

300,0 

116 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 
джерел їх забруднення на території консультативно-
поліклінічного відділення КНП Снятинської районної ради 

«Снятинська ЦРЛ» в м. Снятині 

70,0 

117 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 
джерел їх забруднення на території КНП Снятинської 

районної ради «Снятинська ЦРЛ» в м. Снятині Івано-
Франківської області  

170,0 

118 
Реконструкція очисних споруд Тулуківської гімназії в с. Тулуків 
Снятинського району Івано -Франківської області (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

500,0 

119 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Млинівка в с. Джурів Снятинського району Івано-

Франківської області  

500,0 

120 

Реконструкція каналізаційної мережі на території 
Снятинського ліцею «Інтелект» Снятинської районної ради 

Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

260,0 

Всього 5173,0 



Тисменицький районний бюджет 

121 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів на території с. Вільшаниця Тисменицького району 
200,0 

122 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів в селах Пшеничники та Погоня Тисменицького 

району Івано-Франківської області 

200,0 

123 
Придбання обладнання для роздільного збору твердих 
побутових відходів у спеціально відведених місцях у 

с. Слобідка Тисменицького району Івано-Франківської області 

180,0 

124 

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 (Нове будівництво, ІІ черга) 

420,0 

125 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Горохолина (біля ЗОШ І ст.) в с. Чукалівка Тисменицького 

району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

1407,0 

126 

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану річки Обрашина у 
с. Старі Кривотули Тисменицького району Івано-Франківської 
області, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод 

(відповідно до проекту «Регулювання р. Обрашина в с. Старі 
Кривотули Тисменицького району Івано-Франківської 
області»). Коригування 

193,0 

127 

Проведення заходів щодо відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 
русла річки Вовчинець в с. Узин Тисменицького району Івано-

Франківської області 

210,3 

128 

Придбання обладнання для роздільного збору твердих 
побутових відходів у спеціально відведених місцях по вулицях 

К. Левицького, Монастирська та Галицька у м. Тисмениці 
Івано-Франківської області 

299,0 

129 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму та санітарного стану потоку Уніва в районі житлового 

масиву по вул. Сірка у м. Тисмениці Івано-Франківської 
області  

201,0 

Всього 3310,3 

 
Тлумацький районний бюджет 

 

130 
Нове будівництво каналізаційних мереж в селищі Обертин 

Тлумацького району Івано-Франківської області 
398,27 

131 

Нове будівництво каналізаційних мереж по 
вул. Б. Хмельницького в селищі Обертин Тлумацького району 

Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

706,942 

132 

Реконструкція каналізаційної мережі навчально -виховного 

комплексу в с. Палагичі Тлумацького району Івано-
Франківської області 
 

300,0 

133 

Реконструкція каналізаційної мережі навчально -виховного 
комплексу (ЗОШ І-ІІ ст. та ДНЗ) в с. Живачів Тлумацького 

району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 
 

300,0 

Всього 1705,212 



 
Білоберізький сільський бюджет ОТГ 

 

134 

Придбання спецтранспорту для збору та перевезення 

побутових відходів на території Білоберізької об’єднаної 
територіальної громади Верховинського району Івано-

Франківської області 

1000,0 

Всього 1000,0 

 
Брошнів-Осадський селищний бюджет ОТГ 

 

135 
Придбання обладнання для роздільного збору побутових 
відходів у спеціально відведених місцях на території Брошнів -

Осадської об’єднаної територіальної громади 

280,0 

Всього 280,0 

 
Вигодський селищний бюджет ОТГ 

 

136 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на потоці 
Джерело в с. Пшеничники Вигодської селищної ради 

обʼєднаної територіальної громади (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

200,0 

Всього 200,0 

 
Витвицький сільський бюджет ОТГ 

 

137 

Реконструкція берегозакріплювальних споруд лівого берега 

р. Розтока в с. Розточки по вул. Шевченка Витвицької 
сільської ради обʼєднаної територіальної громади 
 

535,0 

138 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод 
безіменного потічка по вулиці Шевченка в с. Витвиця 
Витвицької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Івано-Франківської області 

105,0 

Всього 640,0 

 
Войнилівський селищний бюджет ОТГ 

 

139 

Придбання спецмашини та обладнання для збору та 
перевезення побутових відходів у селищі Войнилів 

Войнилівської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади Івано-Франківської області 
 

1500,0 

Всього 1500,0 

 
Делятинський селищний бюджет ОТГ 

 

140 

Придбання обладнання для збору побутових відходів на 

території Делятинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 
 

290,45 

141 

Проведення конференцій і семінарів, видання поліграфічної 
продукції з екологічної тематики в Делятинській селищній раді 
об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 
 

9,55 

142 

Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Чорний 

Потік по вул. Б. Хмельницького в селі Чорний Потік 
Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 
 

336,0 

Всього 636,0 

 
Дзвиняцький сільський бюджет ОТГ 

 

143 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Дзвиняцької сільської ради обʼєднаної 
територіальної громади 
 

93,8 

Всього 93,8 



 
Заболотівський селищний бюджет ОТГ 

 

144 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Прут, 

урочище Хомів в с. Іллінці Заболотівської селищної ради 
обʼєднаної територіальної громади (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

600,0 

145 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Заболотівської селищної ради обʼєднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області 

95,5 

Всього 695,5 

 
Космацький сільський бюджет ОТГ 

 

146 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Багнець, присілок Бані в с. Космач Космацької сільської 
ради обʼєднаної територіальної громади Косівського району 

Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації та ОВД) 

300,0 

147 

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 

1157,543 

148 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд правого 
берега на р. Пістинька на території вул. Івана Франка в 
с. Космач Косівського району Івано-Франківської області 

800,195 

149 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на уч. Гига в 

с. Прокурава Косівського району Івано-Франківської області 
101,9 

Всього 2359,638 

 
Ланчинський селищний бюджет ОТГ 

 

150 

Нове будівництво господарсько-фекальної каналізації в 
Ланчинському та Середньомайданському ліцеях Ланчинської 

селищної ради обʼєднаної територіальної громади 
Надвірнянського району 

280,0 

151 

Нове будівництво господарсько-фекальної каналізації в 

Ланчинській та Добротівській гімназіях Ланчинської селищної 
ради обʼєднаної територіальної громади Надвірнянського 
району 

235,0 

152 
Нове будівництво господарсько-фекальної каналізації в 
народному домі селища Ланчин Ланчинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади Надвірнянського району 

150,0 

Всього 665,0 

 
Матеївецький сільський бюджет ОТГ 

 

153 
Нове будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж в 
с. Матеївці Матеївецької сільської ради обʼєднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області 

1000,0 

Всього 1000,0 

 
Переріслянський сільський бюджет ОТГ 

 

154 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Бистриця 
Надвірнянська в с. Фитьків Переріслянської сільської ради 
обʼєднаної територіальної громади Надвірнянського району 

Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

200,0 

155 

Придбання спецмашини для збору та транспортування 

побутових відходів на території Переріслянської сільської 
ради обʼєднаної територіальної громади Надвірнянського 
району Івано-Франківської області 

580,26 



Всього 780,26 

 
Печеніжинський селищний бюджет ОТГ 

 

156 

Придбання спецмашини для збору та перевезення побутових 

відходів на території Печеніжинської селищної ради 
обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

571,134 

157 

Придбання обладнання (контейнерів) для роздільного збору 

твердих побутових відходів на території Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району 

300,0 

158 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 
будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Шиблянка в 
с. Княждвір Печеніжинської селищної ради об’єднаної 

територіальної громади Коломийського району Івано-
Франківської області 

100,0 

159 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 

р. Печеніга в селищі Печеніжин в районі вул. Шевченка 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади (в тому числі організація проведення ОВД) 

110,0 

Всього 1081,134 

 
Рожнівський сільський бюджет ОТГ 

 

160 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Рибниця в 
с. Рожнів Рожнівської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Косівського району Івано-Франківської 

області 

1445,07 

Всього 1445,07 

 
Спаський сільський бюджет ОТГ 

 

161 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Спаської сільської ради обʼєднаної 

територіальної громади Івано-Франківської області 
98,0 

Всього 98,0 

 
Тлумацький міський бюджет ОТГ 

 

162 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів на території м. Тлумач Тлумацької міської ради 
об’єднаної територіальної громади 

384,4 

163 

Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі на території 

Тлумацької ЗОШ І-ІІІ ступенів в м. Тлумач Тлумацького 
району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 
проектно-кошторисної документації) 

100,0 

Всього 484,4 

 
Яблунівський селищний бюджет ОТГ 

 

164 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Варʼятка в с. Текуча, уч. Центр Яблунівської селищної ради 
обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

1357,425 

Всього 1357,425 

 
Ямницький сільський бюджет ОТГ 

 

165 
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по 
вул. Галицька в с. Тязів Ямницької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області 

562,0 

166 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по 

вул. Тичини в с. Ямниця Ямницької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Івано-Франківської області 

1210,0 



167 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по 

вул. Шевченка в с. Павлівка Ямницької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

1305,0 

168 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі вздовж 

вулиці Гагаріна-Івасюка в с. Ямниця Ямницької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

1260,0 

169 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на 
р. Павлівка в с. Ямниця Ямницької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Івано-Франківської області 

665,0 

Всього 5002,0 

 
Болехівський міський бюджет 

 

170 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Сукіль  
(біля площі Малий Ринок) в місті Болехів Івано-Франківської 

області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 

500,0 

171 Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики 100,0 
Всього 600,0 

 
Бурштинський міський бюджет 

 

172 
Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 
забруднення по вул. Квіткова від будинку № 2 до будинку 
№ 28 в м. Бурштин Івано-Франківської області 

122,0 

173 Заходи з озеленення м. Бурштина Івано-Франківської області 180,0 

174 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Лісна в м. Бурштин Івано-Франківської 
області 

298,0 

Всього 600,0 

 
Долинський міський бюджет ОТГ 

 

175 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво каналізаційної мережі по вулицях Шевченка, 
Привокзальна, Мазурика, Заозерна та Поповича в м. Долині 

Івано-Франківської області 

130,0 

Всього 130,0 

 
Івано-Франківський міський бюджет ОТГ 

 

176 

Нове будівництво колектора зовнішньої дощової каналізації з 
камерами переключення від вулиці Надрічної до вулиці 

Промислової через вулицю Крайківського до початку вулиці 
Гарбарської у м. Івано-Франківську (коригування) 

1500,0 

177 
Будівництво каналізаційної мережі в с. Угорники Івано-
Франківської міської ради. (Нове будівництво) 

1000,0 

178 
Реконструкція дворової господарсько-побутової та дощової 
каналізації на вул. Хіміків, 15-19 в м. Івано-Франківську (в тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

1773,0 

179 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів на території мікрорайону Опришівці Івано-
Франківської міської ради 

30,0 

180 

Проект організації території дендрологічного парку «Дружба» 

загальнодержавного значення ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 

195,0 

181 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення на території Івано-Франківської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 в м. Івано-Франківську 
 

295,0 

Всього 4793,0 



 
Калуський міський бюджет ОТГ 

 

182 

Запровадження екологічного моніторингу стану поверхневих і  

підземних вод, атмосферного повітря, зон просідань та 
гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств 

міста Калуш та сіл Сівка Калуська і Кропивник 

460,0 

Всього 460,0 

 
Коломийський міський бюджет ОТГ 

 

183 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 
джерел їх забруднення на  території ДНЗ «Лісовичок» в 

с. Шепарівці Коломийського району (Будівництво очисних 
споруд) 

250,0 

184 
Реконструкція системи роздільної каналізації по 
вул. Довженка в м. Коломия (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

295,0 

185 
Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Винниченка в 
м. Коломиї (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

500,0 

186 
Реконструкція каналізаційної мережі на пл. Привокзальній в 
м. Коломиї (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

470,0 

187 
Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Козакевича в 
м. Коломиї 

657,793 

188 
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Бетховена та 
вул. Соборній в м. Коломиї 

356,207 

189 
Нове будівництво каналізаційної мережі по 
вул. Трильовського (І етап) в м. Коломия (в тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації) 

500,0 

190 

Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни 

такого, що використало свої технічні можливості на 
каналізаційній насосній станції (Леонтовича) в м. Коломиї 

105,0 

191 
Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд 

м. Коломия Івано-Франківської області 
1500,0 

Всього 4634,0 

 
Яремчанський міський бюджет 

 

192 

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 

600,0 

193 
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по 
вул. Свободи в м. Яремче Івано-Франківської області (в тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

500,0 

194 

Придбання спецмашини для збору та транспортування  

побутових відходів на території с. Поляниця  Яремчанської 
міської ради (для Поляницької сільської ради) 

1981,0 

Всього 3081,0 

Разом 90658,0 

 

 
Начальник управління екології та  

природних ресурсів облдержадміністрації   Андрій Пліхтяк 

 


