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І. Загальна характеристика* 

 

Дата утворення  04.12.1939 р. 

Територія, км2 13927,621 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць 14 

Кількість міст 15 

з них: обласного підпорядкування 6 

Кількість об’єднаних територіальних громад 23 

Кількість селищ  24 

Кількість сільських населених пунктів 765 

Чисельність населення, тис. осіб  1377,5 

з них:  

міське 606,2 

сільське 771,3 

Щільність населення, осіб на 1 км2 99 

  
*За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області 

Інформація щодо адміністративно-територіального устрою наведена за даними офіційного веб-сайту 

Верховної Ради України. 
1  За даними Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. 

 

ІІ. Чисельність населення*  

           Таблиця 1 

Назва міста Територія, км2 
Щільність наявного 

населення, тис. осіб2 
на 1 км2 

1 2 3 
Міста обласного значення 

м. Івано-Франківськ 83,7 3,076 
м. Болехів 300,4 0,071 
м. Бурштин 11,3 1,369 
м. Калуш 64,5 1,030 
м. Коломия 40,7 1,499 
м. Яремче 656,7 0,035 
Усього  х х 

Міста районного значення 
м. Галич х х 
м. Городенка х х 
м. Долина х х 
м. Косів х х 
м. Надвірна х х 
м. Рогатин х х 
м. Снятин х х 
м. Тисмениця х х 
м. Тлумач х х 
Усього х х 

Райони 
Богородчанський 798,9 0,087 
Верховинський 1254,3 0,024 
Галицький 712,1 0,061 
Городенківський 747,2 0,071 
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1 2 3 
Долинський 1248,2 0,055 
Калуський 647,0 0,091 
Коломийський 1026,1 0,096 
Косівський 902,9 0,097 
Надвірнянський 1293,6 0,089 
Рогатинський 815,4 0,049 
Рожнятівський 1302,8 0,056 
Снятинський 602,0 0,107 
Тисменицький 736,3 0,112 
Тлумацький 683,5 0,069 
Усього х х 
Усього по області 13927,6 0,099 

* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області 

 

ІІІ. Фізико-географічна характеристика 

Івано-Франківська область розміщена на заході України, недалеко від 

географічного центру Європи. ЇЇ територія лежить у середніх широтах, 

помірному кліматичному поясі. 

Межі Івано-Франківської області проходять дуже звивистою лінією, тому 

загальна довжина їх – близько 760 км. За конфігурацією територія Івано-

Франківщини нагадує ромб, кожна із сторін якого межує з однією із сусідніх 

областей. На північному сході – з Тернопільською, а на південному сході по 

Білому Черемошу і власне по Черемошу – з Чернівецькою. З північного заходу 

межа прилягає до Львівської області. Південно-західна межа Івано-

Франківської області проходить головним Карпатським вододілом, що розділяє 

басейн Тиси з басейнами Дністра і Пруту. На цьому протязі вона межує з 

Закарпаттям, а також по хребту Чивчин – із Румунією, протяжність державного 

кордону становить 45 км. 

Площа Івано-Франківської області становить 13,9 тис. км2, або 2,3% 

території всієї України. Серед областей країни вона займає 21 місце. Менші за 

площею тільки Чернівецька, Закарпатська та Тернопільська області. 

Клімат Івано-Франківської області має перехідний характер від помірно 

теплого вологого Західноєвропейського до континентального 

Східноєвропейського.  

Значна амплітуда висот (від 230 до 2061 м над рівнем моря) на відносно 

невеликій території є причиною прояву висотної поясності природних умов, у 

тому числі й атмосферних опадів. У Придністров’ї і Прикарпатті зима м’яка, 

літо тепле, весна дощова. В 2017 році середня річна температура повітря по 

області коливалась в межах +8,60…+9,10, у високогір’ї вона склала +3,90С. На 

схилах Карпат сніг лежить понад 5 місяців на рік. Тривалість залягання 

стійкого снігового покрову складає 100-110 днів. Річна кількість опадів 

коливається від 714 мм на рівнині до 1747 мм у горах.  
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На території області виділяються такі кліматичні райони:  

1. Наддністрянський з підрайонами лівобережним та правобережним. У 

районі спостерігаються м'які зими з відлигами і нестійким сніговим покривом 

(сніговий покрив залягає протягом 100 днів, а в малосніжні зими – 50; середня 

висота снігового покриву становить 6-10 см.). Весняні приморозки тривають до 

третьої декади квітня, в окремі холодні весни – до третьої декади травня. Осінні 

приморозки наступають у третій декаді вересня. До складу лівобережного 

підрайону входять Рогатинський та Галицький райони.  

2. Південно-східний. До його складу входить Городенківський, 

Коломийський та Снятинський райони. Весняні приморозки припиняються у 

першій декаді квітня, в окремі холодні весни - у третій декаді травня. Осінні 

приморозки наступають у третій декаді вересня.  

3. Передгірський. До його складу входить Долинський район, північна 

частина Рожнятівського, Богородчанського та Надвірнянського районів та 

Косівський район. Весняні приморозки тривають до кінця квітня початку 

травня. Осінні приморозки наступають у середині вересня.  

4. Гірський. До його складу входять південна частина Рожнятівського, 

Богородчанського та Надвірнянського районів та Верховинський район. У 

районі щороку спостерігається стійкий сніговий покров (сніговий покрив 

утворюється на початку грудня, а сходить на початку квітня). 

Весняні приморозки тривають до першої декади травня, осінні 

приморозки наступають у середині жовтня. На диференціацію клімату впливає 

рельєф. Кожна улоговина, річкова долина, схили різних експозицій мають свій 

особливий місцевий клімат. 
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IV. Перелік екологічно небезпечних об’єктів 
Таблиця 2 

№ 

з/

п 

Підприємства (найбільші 

забруднювачі) 
Вид економічної 

діяльності 

Відомча 

належність 

(форма 

власності) 

Примітка 

1 
ВП «Бурштинська ТЕС»  
ПАТ «ДТЕК Західенерго» 

Виробництво 

електроенергії 
Приватна - 

2 
ПАТ «Нафтохімік 

Прикарпаття» 
Хімічна і 

нафтохімічна 
Приватна - 

3 НГВУ «Надвірнанафтогаз» 
Добувна 

промисловість 
Приватна - 

4 НГВУ «Долинанафтогаз» 
Добувна 

промисловість 
Приватна - 

5 ТОВ «Карпатнафтохім» 
Хімічна і 

нафтохімічна 
Приватна - 

6 
ПАТ «Завод тонкого 

органічного синтезу «Барва» 
Хімічна і 

нафтохімічна 
Приватна  - 

7 
ПАТ «Івано-

Франківськцемент» 
Хімічна і 

нафтохімічна 
Приватна - 

8 ТОВ «Уніплит» Деревообробна Приватна - 

9 ТОВ «Свісс Кроно» Деревообробна Приватна - 

10 ТОВ «Свиспан Лімітед» Деревообробна Приватна - 

11 ТзОВ «Ґудвеллі Україна» 
Сільське 

господарство 
Приватна - 

12 
ТОВ «Птахофабрика 

«Снятинська нова» 

 

Сільське 

господарство 
Приватна - 

13 
КП «Івано-

Франківськводоекотехпром» 

Житлово-

комунальне 

підприємство 
Комунальна - 

14 ДП «Калуська ТЕЦ - НОВА» 
Житлово-

комунальне 

підприємство 
Комунальна - 

15 КП «Полігон ТПВ» 
Житлово-

комунальне 

підприємство 
Приватна - 

16 ВАТ «Оріана» 
Добувна 

промисловість 
Державна - 
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V. Атмосферне повітря 
У 2017 р. викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2016 р. збільшились на 0,8 % та 

становили 198,3 тис. т. Крім того, від стаціонарних джерел забруднення у 

повітряний басейн надійшло 12,0 млн. т. діоксиду вуглецю (на 6,2 % більше 

порівняно з 2016 р.) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату. 

Збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

пояснюється тим, що в 2017 році кількість підприємств, які здійснювали викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення становила – 363 одиниці, а в 2016 році – 319 одиниць та збільшенням 

кількості пересувних джерел забруднення. За інформацією Регіонального 

сервісного центру в Івано-Франківській області МВС України в 2017 році в 

області налічувалось - 115418 одиниць транспортних засобів, що на 31779 одиниць 

більше в порівнянні з 2016 роком. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області 

склали 14240,3 кг забруднюючих речовин, обсяг викидів у розрахунку на одну 

особу – 143,8 кг у порівняні з 2016 роком на 1,4 кг більше. 

За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області 

зменшення викидів в атмосферне повітря порівняно з 2016 роком відбулося у 

Верховинському (на 0,3%), Богородчанському (на 4,9%), Рожнятівському (на 

5,7%), Снятинському (на 12,7%), Тлумацькому (на 22,8%), Рогатинському (на 

32,7%) районах, містах Івано-Франківську (на 0,1%), Коломиї (на 1,1%) та 

Бурштині (на 5%). 

У Тисменицькому, Косівському, Галицькому районах та містах Яремче і 

Болехові обсяги викидів забруднюючих речовин збільшено на 0,1–9,5%, у 

Калуському, Долинському, Городенківському районах – на 10,3–16,3%, у 

Коломийському, Надвірнянському районах та м.Калуші – на 56,6–82,3 %. 

Основними забруднювачами повітря є підприємства з виробництва та 

розподілення електроенергії, газу та води (92,3 % загальнообласних обсягів). 

Зокрема, найбільшим забруднювачем атмосферного повітря залишається 

ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» на яку припадає 80,0 % викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від загального обсягу викидів по 

області. Викиди в атмосферне повітря у 2017 році від виробничої діяльності 

підприємства ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» становили 158,5 

тис. тонн забруднюючих речовин,  які в порівнянні з 2016 роком зменшились на 

5,9 %. Для забезпечення ефективної та безаварійної роботи електрофільтрів, а 

також для зниження концентрації пилу у викидах та зменшення викидів твердих 

часток в атмосферне повітря ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» в 

2017 році виконано роботи на загальну вартість понад 50 млн. гривень, а саме на: 

реконструкцію і технічне переоснащення електрофільтрів енергоблоку № 10; 

капітальний ремонт електрофільтрів енергоблоку № 1; середній ремонт 

електрофільтрів енергоблоку № 6; поточний ремонт електрофільтрів енергоблоків 

№ 2-5, 7-9, 11, 12; ремонт газоходів, мікроборовів та боровів блоків № 1-12.  

Основними завданнями ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго», 

що дозволять покращити стан атмосферного повітря області, на 2018 рік є :  

• продовження робіт по реконструкції і технічному переоснащенню 

електрофільтрів енергоблоку № 10; 
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• капітальний ремонт електрофільтрів енергоблоків № 4, 12; 

• середній ремонт електрофільтрів енергоблоку № 11; 

• поточний ремонт електрофільтрів енергоблоків № 1-3, 5, 7-11. 

 

Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря* 

 
Таблиця 3 

Показники 
 

2015 

рік 
2016 

рік 
2017 

рік 

1 2 3 4 

Загальна кількість (одиниць) дозволів на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, виданих у поточному році 

суб’єкту господарювання, об’єкт, якого належить до: 
87 225 119 

другої групи 39 50 46 
третьої групи  48 175 73 
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від 

стаціонарних джерел, тис. т 
223,9 196,7 198,3 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел у розрахунку на км², т 
16,1 14,1 14,2 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг 
162,0 142,4 143,8 

* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області 

 

Вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міст* 

 
Таблиця 4 

Назва 

забруднюючої 

речовини 

Місто  Середньорічний 

вміст, мг/м3 

Середньодобові 

ГДК, мг/м3 

Максимальні 

разові ГДК, 

мг/м3 

Максимальний 

вміст, мг/м3 

Пил  

м. Івано-

Франківськ 

1,05 0,15 0,5 0,30 

Діоксид сірки 0,23 0,05 0,5 0,051 

Оксид 

вуглецю 

0,55 3 5 5 

Діоксид азоту 1,0 0,04 0,2 0,13 

Оксид азоту 0,45 0,06 0,6 0,08 
* За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології 
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Основні забруднювачі атмосферного повітря за 2017 рік* 
Таблиця 5 

№ 

з/

п 

Назва об’єкта Частка викидів забруднюючої 

речовини 

Ч
ас

тк
а 

о
сн

ащ
е
н

н
я
 

д
ж

ер
ел

 в
и

к
и

д
ів

 

га
зо
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и
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и
м
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в
к
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и
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Г
О

У
),

 %
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ф
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ти

в
н

іс
ть
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о

б
о

ти
 

Г
О

У
, 

%
 

Зменшення 

обсягів викидів 

за рахунок 

впровадження 

природоохоронн

их заходів, т/рік 

У
сь

о
го

 в
и

к
и

д
ів

, 

т/
р

ік
 

Д
о

 з
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ал
ь
н

о
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о
б

ся
гу

 в
и

к
и

д
ів

 

о
б

’є
к
та

, 
%

 

Д
о
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аг
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ь
н

о
го

 

о
б

ся
гу

 в
и

к
и

д
ів

. 

н
ас

ел
е
н

о
  

п
у

н
к
ту

, 

%
 

о
ч

ік
у

в

ан
е
 

ф
ак

ти

ч
н

е
 

1 ВП «Бурштинська 

ТЕС» ПАТ «ДТЕК 

Західенерго» 

 

31885,922 

(речовини у 

вигляді 

суспендова

них твердих 

частинок) 

 

20,11 

 

99,01 

 

100 

 

95,99 

 

132 

 

144 

2 Долинський ГПЗ 3027,661 100 68,2 - - - - 

3 ДП «Калуська ТЕЦ 

– Нова» 

19571,6 

 

99,9 

 

57,6 100 

 

96,15 - 

 

- 

 

4 ТОВ «Свісс Кроно»  507,5 1,19 44,86 100 98,0 150 140 

5 ТОВ «Свиспан 

Лімітед» 

91,642 8,0 1,9 36,0 98,0 10 10 

6 ПАТ «Івано-

Франківськцемент» 

с. Ямниця  

 

1023,043 

 

84,2 

 

82,36 

 

100 

 

99,9 

 

3,761 

 

3,761 

ПАТ «Івано-

Франківськцемент» 

Кар’єрне 

господарство 

с. Дубівці  

54,598 

 

4,5 3,7 100 99,9 0,200 0,200 

* За даними підприємств області 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної 

діяльності* 
Таблиця 6 

№ з/п Види економічної діяльності Обсяги викидів по регіону 

тис. т відсотків до 

загального підсумку 

1 Усі види економічної діяльності, у тому 

числі: 

198,3 100 

1.1 Сільське, лісове та рибне господарства 2,002 1,0 

1.2 Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів  

5,725 2,9 

1.3 Переробна промисловість 3,123 1,6 

1.4 Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 

183,0 92,3 

1.5 Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 

3,797 1,9 

1.6 Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 

0,125 0,1 

1.7 Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 

0,247 0,1 

1.8 Інші види економічної діяльності 0,281 0,1 
* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області 
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VI. Водні ресурси 

За даними державної статистичної звітності за ф. 2-ТП (водгосп) в 2017 р. 

господарствами та населенням області забрано 88,85 млн.м3 води, в т.ч. з 

поверхневих водойм – 82,80 млн. м3, з підземних джерел – 6,05 млн. м3 води. 

Порівняно з 2016 роком забір води збільшився на 4,08 млн.м3.  

У 2017 році у поверхневі водні об’єкти області скинуто 60,11 млн. м3 

зворотних (стічних) вод. 27 водокористувачів області допустили скид 

забруднених зворотних вод, а саме: ТОВ «Уніплит» с-ще. Вигода, 

ТОВ «Буковель» с. Поляниця, КП Брошнів-Осадської селищної ради с-ще 

Брошнів-Осада, КП «Тлумач - Водоканал» с. Гончарівка, КП «Богородчанське 

ВУВКГ» с-ще Богородчани, НГВУ «Долинанафтогаз» м. Долина, 

МКП «Косівміськводосервіс» м. Косів, Ворохтянська навчально-спортивна база 

«Заросляк» с-ще Ворохта, ПАТ «Живиця» с-ще Вигода, ДП «Підприємство 

Долинського ВЦ 118» с. Тростянець, обласний дитячий санаторій «Ясень» 

с. Ясень. 

В 2017 році з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища на охорону і раціональне використання водних ресурсів, було 

використано 53401,4 тис. гривень. 

Зокрема, виконувались роботи з будівництва очисних споруд в селищі 

Верховина, Обертин Тлумацького району та с. Дуба Рожнятівського району; 

будівництва каналізаційних мереж та споруд на них у м. Косові, селищі Лисець 

та селах Чукалівка, Клубівці Тисменицького району, Копанки Калуського 

району; реконструкції каналізаційних мереж та каналізаційних колекторів у 

м. Надвірній, селищах Брошнів-Осада, Перегінське Рожнятівського району; 

виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво 

каналізаційних мереж в с. Брошнів Рожнятівського району та на реконструкцію 

очисних споруд у с-щі Брошнів-Осада Рожнятівського району. 

З Державного фонду охорони навколишнього природного середовища 

для реалізації Обласної програми охорони навколишнього природного 

середовища до 2020 року (зі змінами) у 2017 році на охорону і раціональне 

використання водних ресурсів використано 28 млн. грн., зокрема на: 

будівництво очисних споруд в с. Дуба Рожнятівського району (1474,388 тис. 

грн.); реконструкцію каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия 

(19997,869 тис. грн.); будівництво каналізаційних мереж по вулицях Данила 

Галицького, Залізнична, Котляревського, Воїнів УПА, 24 серпня, Гузіївська, 

площа Івана Франка в м. Болехові (2107,288 тис. грн.); обʼєкт «Зовнішня 

побутова каналізація. Вул. Незалежності № 1- № 372 с. Угринів, вул. Світла-

Карпатська, Івасюка, с. Клузів Тисменицького району Івано-Франківської 

області (нове будівництво)» (4637,0 тис. грн.). 
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Дозвільна діяльність у сфері водокористування* 
Таблиця 7 

 За роками 
2015 рік 2016 рік 2017 рік 

К
о

р
о

тк
о

ст
р

о
к
о

в

и
й

 (
д

о
 3

 р
о

к
ів

) Довгостроковий  

К
о

р
о

тк
о

ст
р

о
к
о

в

и
й

 (
д

о
 3

 р
о

к
ів

) Довгостроковий 

К
о

р
о

тк
о

ст
р

о
к
о

в

и
й

 (
д

о
 3

 р
о

к
ів

) Довгостроковий 

3
-5

 р
о
к
ів

 

5
-1

0
 р

о
к
ів

 

1
0
-2

5
 р

о
к
ів

 

3
-5

 р
о
к
ів

 

5
-1

0
 р

о
к
ів

 

1
0
-2

5
 р

о
к
ів

 

3
-5

 р
о
к
ів

 

5
-1

0
 р

о
к
ів

 

1
0
-2

5
 р

о
к
ів

 

У разі використання 

води водних об'єктів 

загальнодержавного 

значення 

256 10 - - 60 106 8 11 20 111 1 5 

видано вперше 249 10 - - 54 99 8 7 16 94 - 4 
видано повторно на 

новий строк 
7 - - - 6 7 - 4 4 17 1 1 

анульовано - - - - - - - - - - - - 
У разі використання 

води водних об'єктів 

місцевого значення 
- - - - - - - - - - - - 

видано вперше - - - - - - - - - - - - 
видано повторно на 

новий строк 
- - - - - - - - - - - - 

анульовано - - - - - - - - - - - - 
* З 04.06.2017 року дозволи на спеціальне водокористування видаються сектором в Івано-Франківській області 

Держводагенства України відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільнго характеру щодо спеціального 

водокористування». 

Водні об’єкти регіону* 

Таблиця 8 
Водні об’єкти Кількість одиниць Примітка 

Усього - в т. ч. 8294 – річок, 

 147 – озер, 1364 – ставків, 

 3 – водосховища 

у тому числі: - - 

місцевого значення - - 

з них передано в оренду, зокрема: - - 

водосховищ (крім водосховищ комплексного 

призначення) 

- - 

ставків - - 

озер - - 

замкнених природних водойм - - 

акваторій (водного простору) внутрішніх морських 

вод, територіального моря, виключної (морської) 

економічної зони України 

- - 

загальнодержавного значення 9808 - 

з них передано в оренду, зокрема: 551 - 

водосховищ (крім водосховищ комплексного 

призначення) 

- - 

ставків 549 - 

озер 2 - 

замкнених природних водойм - - 

акваторій (водного простору) внутрішніх морських 

вод, територіального моря, виключної (морської) 

економічної зони України 

- - 

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 
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Динаміка водокористування за 2017 рік та два попередніх* 
Таблиця 9 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Забрано води з природних джерел, усього млн. м3 90,81 84,77 88,85 
у тому числі: 
поверхневої 

млн. м3 84,39 78,19 82,80 

підземної млн. м3 6,41 6,57 6,057 
морської млн. м3 - - - 

Забрано води з природних джерел у розрахунку на 

одну особу 
м3 65,71 61,43 64,50 

Використано свіжої води, усього млн. м3 78,30 73,66 75,23 
у тому числі на потреби: 
господарсько-питні  

млн. м3 16,54 16,63 16,97 

виробничі  млн. м3 60,98 56,18 57,44 
сільськогосподарські  млн. м3 0,702 0,77 0,769 
зрошення млн. м3 0,080 0,07 0,051 
рибогосподарські млн. м3 20,28 10,93 11,46 

Використано свіжої води у розрахунку на одну особу м3 56,68 53,38 54,61 
Втрачено води при транспортуванні млн. м3 14,84 11,98 12,17 

 % до заб-

раної води 
16,34 14,13 13,7 

Скинуто зворотних вод, усього млн. м3 58,61 58,87 60,30 
у тому числі: 
у підземні горизонти 

млн. м3 - - - 

у накопичувачі  млн. м3 - - - 
на поля фільтрації млн. м3 - - - 
у поверхневі водні об’єкти млн. м3 58,26 58,48 60,11 
не віднесених до водних об’єктів   0,352 0,394 0,188 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, 

усього млн. м3 58,26 58,48 60,11 
з них:  
нормативно очищених, усього 

млн. м3 47,30 46,22 50,95 

у тому числі:  
на спорудах біологічного очищення 

млн. м3 46,21 45,14 48,83 

на спорудах фізико-хімічного очищення млн. м3 0,88 0,80 1,734 
на спорудах механічного очищення млн. м3 0,20 0,27 0,391 

 нормативно (умовно) чистих без очищення млн. м3 10,31 11,18 8,06 
 забруднених, усього млн. м3 0,65 1,035 1,103 

у тому числі:  
недостатньо очищених  

млн. м3 0,62 1,006 1,075 

без очищення млн. м3 0,03 0,029 0,028 
Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти  
у розрахунку на одну особу 

м3 42,14 42,37 43,63 

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 
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Використання води за видами економічної діяльності у 2017 році  

та двох попередніх*  
Таблиця 10 

Види економічної 

діяльності 
2015 рік 2016 рік 2017 рік 

усього, 

млн м³  
 % економії 

свіжої води 

за рахунок 

оборотної 

усього, 

млн м³  
% економії 

свіжої води 

за рахунок 

оборотної 

усього, 

млн м³  
% економії 

свіжої води за 

рахунок 

оборотної 
Усього за регіоном 78,30 96,81 73,66 96,78 75,23 96,95 
За видами економічної діяльності 
у тому числі: 

Промисловість 44,91 97,69 40,79 97,68 46,13 95,57 
Сільське 

господарство 
12,76 - 11,27 - 7,228 - 

Житлово-

комунальне і 

побутове 

обслуговування 

20,18 0,120 21,19 0,110 21,46 - 

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 

 
 

Скидання зворотних вод та забруднюючих речовин 

основними водокористувачами - забруднювачами  

поверхневих водних об’єктів* 
   Таблиця 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

р. Чорний Черемош 

Верховинське ВКП 78,9 19,0 19,0 11,046 19,0 19,0 11,043 21,0 21,0 11,04 

р. Дністер 

КП «Галичводоканал» 800,0 85,0 23,0 61,344 - - - 91,0 21,0 62,24 

Галицька виправна 

колонія №128 

200,0 4,0 4,0 4,019 4,0 4,0 4,017 3,0 3,0 4,017 

р. Турянка 

ЦРЛ м. Долина 24,0 9,0 9,0 2,056 11,0 11,0 4,045 7,0 7,0 3,019 

ДП «Підприємство 

Долинського ВЦ 118» 

- 16,0 16,0 12,031 11,0 11,0 5,016 9,0 9,0 7,015 

НГВУ 
«Долинанафтогаз» 

83,6 37,0 37,0 14,006 44,6 44,6 18,079 47,0 47,0 15,00 

р. Лущава 

НГВУ 

«Долинанафтогаз» 

- 30,0 30,0 12,015 40,0 40,0 19,182 39,0 39,0 14,07 



 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

р. Прут 

Коломийська ВК-41 300,0 10,0 10,0 8,029 13,0 13,0 11,03 15,0 15,0 12,09 

Ворохтянська 

навч.спорт.база 

«Заросляк» 

40,0 2,0 2,0 0,001 2,0 2,0 0,003 3,0 3,0 2,0 

КП «Селищне 

комунальне 

підприємство»  

с-ще Ворохта 

100,0 14,0 14,0 9,042 11,0 11,0 7,032 15,0 15,0 8,037 

р. Волійця 

МКП 

«Косівміськводосервіс» 

- 69,0 69,0 45,09 71,0 71,0 49,09 68,0 68,0 47,10 

р. Бистриця 

КП «Івано-

Франківськводоекотехп

ром» 

90000,0 - - - 26780,0 - 13,540 2840

0,0 

- - 

р. Ворона 

ПАТ «Нафтохімік 

Прикарпаття» 

13000,0 - - - - - - 3315,

0 

- - 

р. Гнила Липа 

ДП «Санаторій Черче» 100,0 35,0 35,0 108,046 35,0 35,0 274,04 35,0 35,0 80,04 

Підприємство ЖКГ  

с. Задністрянськ 

Галицького р-ну 

0,2 28,0 28,0 33,042 27,0 27,0 33,032 23,0 23,0 26,02 

р. Тлумачик 

КП «Тлумач-

Водоканал» 

2700,0 87,0 87,0 132,257 90,0 90,0 134,29

3 

103,0 103,0 147,2 

р. Свіча 

ПАТ «Живиця» - 11,0 11,0 5,018 15,0 15,0 7,022 15,0 15,0 4,002 

р. Чернява 

ККП с-ще Гвіздець 100,0 7,0 7,0 7,01 6,0 6,0 4,012 8,0 8,0 7,013 

стр. Турка 

Заболотівський ККП 400,0 10,0 10,0 6,016 12,0 12,0 7,024 12,0 12,0 6,025 

КП «Сільський водник» 200,0 5,0 5,0 3,005 6,0 6,0 3,015 5,0 5,0 2,012 

р. Саджава 

ТОВ «Уніплит» 4012,0 898,0 100,0 542,245 911,0 202,0 394,80

6 

867,0 181,0 435,8 

НГВУ 

«Долинанафтогаз» 

4,1 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 

р. Лімниця 

Обл. дитячий санаторій 

«Ясень» 

50,0 1,0 1,0 1,003 1,0 1,0 1,002 1,0 1,0 1,002 

Санаторій-

профілакторій «Сокіл»  

100,0 9,0 9,0 2,002 9,0 9,0 2,001 24,0 24,0 7,017 

р. Бистриця Солотвинська 

Солотвинське ЖКГ - 3,0 3,0 2,003 4,0 4,0 2,004 4,0 4,0 4,039 

ДО «Резиденція 

«Синьогора» 

150,0 - - - - - - 10,0 10,0 3,006 

р. Сівка 

КП «Екопобутсервіс» - 7,0 7,0 8,021 8,0 8,0 9,023 6,0 6,0 9,029 

КП Брошнів-Осадської 

селищної ради 

620,0 - - - 214,0 214,0 58,652 220,0 155,0 157,1 

р. Прутець Яблуницький 

ТОВ «Буковель» 4000,0 - - - - - - 360,0 168,0 148,4 

р. Косачівка 

ЖКП «Техносервіс» 200,0 20,0 20,0 12,067 21,0 21,0 15,067 14,0 14,0 
 

10,05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

р. Стебник 

КП «Богородчанське 

ВУВКГ» 
1450,0 205,0 45,0 103,629 210,0 127,0 108,57 218,0 89,0 113,5 

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 

 

Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами  

у поверхневі водні об’єкти* 
                                                                                                                   Таблиця 12  

 
Скидання забруднюючих речовин 

за регіону 

2015рік 2016 рік 2017 рік 
обсяг забруд-

нюючих 
речовин, 

тис. т 

обсяг забруд-

нюючих 
речовин, 

тис. т 

обсяг забруд-

нюючих 
речовин, 

тис. т 

Азот амонійний 0,036 0,036 0,043 

БСК5 0,278 0,256 0,296 

Завислі речовини 0,486 0,446 0,490 

Нітрати 1,009 1,126 1,545 

Нітрити  0,007 0,007 0,007 

Сульфати  3,014 2,748 3,726 

Сухий залишок 24,80 23,28 29,73 

Хлориди 6,106 5,822 8,465 

ХСК 1,337 1,251 1,274 

Залізо 0,004258 0,00341 0,004725 

Кальцій 0,1577 0,1548 0,1719 

Магній 0,02174 0,02084 0,02341 

Марганець  0,000072 0,000070 0,000083 

Мідь  0,000171 0,000161 0,000129 

Нафтопродукти 0,001174 0,001424 0,001529 

СПАР 0,002519 0,002932 0,002865 

Танін 0,000941 0,000906 0,000632 

Феноли  0,000003 0,00000 0,000003 

Формальдегіди 0,000760 0,000520 0,000863 

Фосфати 0,1025 0,1167 0,1383 

Хром загальний 0,000015 0,000020 0,000051 

Цинк  0,000205 0,000229 0,00043 
* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 
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Середньорічні концентрації забруднюючих речовин у контрольних створах 

водних об’єктів Івано-Франківської області(мг/л) за 2017 рік* 

Таблиця 13 
Місце 

спостереження 

за якістю води 

Показники складу та властивостей 

за
в
и

сл
і 

 р
еч

о
в
и

н
и

 

Б
С

К
5
 

м
ін

ер
ал

із
ац

ія
  

су
л
ь
ф

ат
и

 

х
л
о

р
и

д
и

 

ам
о

н
ій

 с
о

л
ь
о
в
и

й
 

н
іт

р
ат

и
 

н
аф

то
п

р
о
д

у
к
ти

 

Х
С

К
 

р
о

зч
и

н
ен

и
й

 к
и

се
н

ь 

ф
о

сф
ат

и
  

за
л
із

о
 

н
іт

р
и

ти
 

м
ар

га
н

ец
ь 

ОБРВ 

(1990)** 

<0,75 2,25 1000 100 300 - 40 0,05 15 >6,0 0,17 - 0,08 0,01 

р. Дністер 

с. Сівка-

Войнилів 

17,5 3,1 422,5 51,2 41,0 0,20 2,3 0,0 26,0 9,8 0,14 0,29 0,052 0,082 

с. Перлівці 15,2 2,8 406,5 83,5 34,7 0,29 4,5 0,0 19,5 9,4 0,11 0,26 0,048 0,047 

м. Галич 11,5 2,6 292,2 57,5 22,5 0,40 3,7 0,0 17,0 9,9 0,22 0,23 0,041 0,042 

с. Устечко 14,5 3,3 428,5 90,2 29,2 0,37 4,6 0,0 22,2 9,6 0,14 0,21 0,051 0,0 

р. Свіча 

с. Гошів 10,4 1,7 227,5 50,0 9,9 0,11 2,0 0,0 8,7 10,4 0,025 0,11 0,025 0,0 

с. Міжріччя 10,1 2,1 251,2 57,2 14,0 0,16 2,3 0,0 13,7 10,1 0,051 0,14 0,041 0,0 

р. Сівка 

с. Войнилів 18,5 3,2 1040 152,7 383,5 0,61 5,5 0,0 26,0 9,4 0,121 0,44 0,06 0,0 

гирло 16,5 3,2 972 187,0 334,2 0,62 5,7 0,0 25,5 9,2 0,115 0,41 0,07 0,0 

р. Саджава 

м. Долина 37,0 31,2 297,7 68,5 30,0 3,79 5,0 0,0 110,7 7,0 1,60 2,25 1,04 0,43 

р. Лімниця 

с. Вістова 6,5 2,0 197,7 42,5 13,9 0,24 1,9 0,0 9,25 10,2 0,072 0,10 0,010 0,0 

р. Луква 

с. Боднарів 10,2 2,5 311,7 61,0 38,2 0,45 2,5 0,0 15,3 9,2 0,15 0,21 0,034 0,0 

 

р. Бистриця Солотвинська 

с. Скобичівка 10,0 2,1 279,7 42,1 27,7 0,13 2,4 0,0 10,1 10,3 0,075 0,10 0,033 0,0 

р. Бистриця Надвірнянська 

с. Черніїв 8,0 1,9 244,6 36,3 16,5 0,15 2,2 0,0 8,8 10,4 0,060 0,11 0,034 0,0 

р. Бистриця 

смт. Єзупіль 25,0 2,6 304,0 55,0 26,2 0,30 4,8 0,0 15,0 10,0 0,32 016 0,043 0,0 

р. Ворона 

смт. Отинія 12,0 3,1 280,5 50,7 34,2 0,26 7,9 0,0 18,7 9,4 0,15 0,32 0,041 0,032 

р. Прут 

м. Яремче 13,0 2,7 223,7 38,0 10,7 0,31 2,3 0,0 16,7 10,1 0,096 0,24 0,034 0,0 

м. Коломия 9,25 2,5 357 62,5 45,0 0,30 4,0 0,0 14,5 9,7 0,058 0,30 0,044 0,0 

р. Любіжня 

м. Делятин 12,7 2,5 318 55 13,2 0,24 2,5 0,0 14,5 9,7 0,11 0,16 0,027 0,0 

Водосховища 

Чечвинське  13,7 2,5 224,5 55,5 15,5 0,20 2,8 0,0 16,2 9,8 0,045 0,21 0,046 0,0 

Бурштинське  17,7 3,0 617,2 183,5 30,5 0,39 2,9 0,0 19,2 9,5 0,23 0,15 0,035 0,0 

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 

** Узагальнений перелік ГДК та орієнтовно безпечних рівнів впливу шкідливих речовин для води 

рибогосподарських водойм 
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Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод* 
Таблиця 14 

Назва водного 

об’єкту 

Кількість контрольних 

створів, в яких здійсню-

вались вимірювання, од. 
Відібрано та 

проаналізовано 

проб води, од. 

Кількість 

показників, од. 

Кількість випадків 

та назва речовин з 

перевищенням ГДК, 

од. усього 
у тому числі з 

перевищенням 

ГДК 
р. Дністер 4 -** 16 496 -** 
р. Свіча 2 - 8 240 - 
р. Сівка 2 - 8 240 - 

р. Саджава 1 - 4 116 - 
р. Лімниця 1 - 4 124 - 

р. Луква 1 - 4 116 - 

р. Бистриця 

Солотвинська 
1 - 12 372 - 

р. Бистриця 

Надвірнянська 
1 - 12 372 - 

р. Бистриця 1 - 4 124 - 
р. Ворона 1 - 4 116 - 
р. Прут 2 - 8 248 - 

р. Любіжня 1 - 4 124 - 

Чечвинське в/с 1 - 4 124 - 
Бурштинське 

в/с 
1 - 4 124 - 

Усього 20 - 96 2920 - 
* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 

** Відповідно до розпорядження КМ України № 94-р від 20.01.2016 нормативи ДСанПіН № 4630-88 

для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового 

водокористування з 01.01.2017 втратили чинність. Тому, визначені протягом року концентрації 

забруднюючих речовин у поверхневих водах до цих нормативів не порівнюються і оцінка стану 

водних об’єктів проводиться відповідно до Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями. 

Основні водоносні горизонти* 
Таблиця 16 

Геологічний індекс водовмісних порід Кількість прогнозних 

ресурсів, тис. м3/добу 
Кількість експлуатаційних 

запасів, тис. м3/добу 
aP алювіальних відкладів плейстоценового 

віку 
475,3 257,3 

N1 відкладів неогенового віку. 27,3 0,50 
Р3-N1 олігоценового-нижньоміоценового віку 35,6 27,1 

Р палеогенового віку 15,5 0,5 
K-Р1 відкладів нижнього палеоцену-верхньої 

крейди 
30,2 2,0 

K у крейдових відкладах 170,5 7,35 
aP  алювіальних відкладів плейстоценового 

віку 
475,3 257,3 

N1 відкладів неогенового віку. 27,3 0,50 
Р3-N1 олігоценового-нижньоміоценового віку 35,6 27,1 

Р палеогенового віку 15,5 0,5 
K-Р1 відкладів нижнього палеоцену-верхньої 

крейди 
30,2 2,0 

K у крейдових відкладах 170,5 7,35 
* За даними ДП «Західукргеологія»   
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VII. Земельні ресурси 
 

Загальна площа земель станом на 01.01.2018р. складає 1392,7 тис. га, із 

них сільськогосподарські угіддя – 630,5 тис. га (45,3 % території області), у 

тому числі: рілля – 397,2 тис. га, перелоги – 6,8 тис. га, багаторічні насадження 

– 16,3 тис. га, сіножаті і пасовища – 210,9 тис. га; ліси та інші лісовкриті площі 

– 636,5 тис. га.  

 

Структура земельного фонду регіону* 
Таблиця 17 

Основні 

види земель 

та угідь 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

усього 

тис.га 

% до 

загальної 

площі 

території 

усього, 

тис. га 

% до 

загальної 

площі 

території 

усього, 

тис. га 

% до 

загальної 

площі 

території 

усього, 

тис. га 

% до 

загальної 

площі 

території 

усього, 

тис. га 

% до 

загальної 

площі 

території 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Загальна 

територія  
1392,7 100,00 1392,7 100,00 1392,7 100,00 1392,7 100,0 1392,7 100 

у тому числі:            

1.Сільсько- 

господарські 

угіддя 

645,26 45,34 645,8 46,4 630,4 45,2 630,5 45,3 630,5 45,3 

з них:           

рілля 28,44 27,54 383,6 27,54 396,1 28,44 397,2 28,5 397,2 28,5 

перелоги 0,51 1,34 18,6 1,64 7,1 0,51 6,8 0,5 6,8 0,5 

багаторічні  

насадження 
1,15 1,17 16,3 1,17 16,0 1,15 16,3 1,17 16,3 1,17 

сіножаті 

і пасовища 
15,14 15,29 213 15,29 210,9 15,14 210,2 15,1 210,9 15,09 

2. Ліси і інші 

лісовкриті 

площі  

45,62 45,66 636,0 46 635,3 45,62 635,7 45,6 635,7 45,6 

з них вкриті 

лісовою 

рослинністю 

43,78 42,19 587,6 42,19 609,7 43,78 587,1 42,15 587,1 42,15 

3. Забудовані 

землі 
4,56 4,47 62,6 4,5 63,5 4,5 63,1 4,5 63,1 4,5 

4. Відкриті 

заболочені 

землі 

0,19 0,19 2,8 0,2 2,7 0,19 2,7 0,19 2,7 0,19 

5. Відкриті 

землі без 

рослинного 

покриву або з 

незначним 

рослинним 

покривом 

(піски, яри, 

землі, зайняті 

зсувами, 

щебенем, 

галькою, 

голими 

скелями) 

 

 

 

1,61 1,6 22,1 1,6 22,4 1,61 22,4 1,61 22,4 1,61 



 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. Інші землі 2,76 2,73 37,5 2,7 38,4 2,76 38,3 2,75 38,3 2,75 

Усього земель 

(суша) 
98,29 98,3 1369,3 98,3 1368,9 98,29 1368,9 98,29 1368,9 98,29 

Території, що 

покриті 

поверхневими  

водами 

1,71 1,69 23,4 1,7 23,8 1,71 23,8 1,71 23,8 1,71 

* За даними Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

 

Порушені, відпрацьовані та рекультивовані землі* 
                                                                                                  Таблиця 18 
Землі 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Порушені, тис. га  1,2 1,491 1,491 1,486 1,491 
% до загальної площі території 0,86 0,93 0,93 0,106 0,93 
Відпрацьовані, тис. га 0,5111 0,499 0,499 - 0,499 
% до загальної площі території 0,036 0,027 0,027 - 0,027 
Рекультивовані, тис. га 0,016 0,0028 0,0028 - 0,0028 
% до загальної площі території 0,0011 0,0004 0,0004 - 0,0004 
* За даними Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

 

Консервація деградованих і малопродуктивних земель за 2017 рік* 

 
           Таблиця 19 

Види земель Усього земель на 

початок року 
Проведено 

консервацію 
Потребують 

консервації 
Перебувають у 

стані консервації 
тис. 

га 
% до зага-

льної площі 

території 

тис. 

га 
% до зага-

льної площі 

території 

тис. 

га 
% до зага-

льної площі 

території 

тис. 

га 
% до зага-

льної 

площі 

території 
деградовані - - 0 0 1,58 0,88 - - 

малопродуктивні - - 0 0 8,02 1,74 - - 
техногенно - 

забруднені 
- - 0 0 0 0 - - 

* За даними Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

 

Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги водних об’єктів за 2017 рік  

та чотири попередні* 

 
Таблиця 20 

 За роками 
2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Загальна площа встановлених 

водоохоронних зон водних 

об’єктів, га 
з них: які внесено до державного 

земельного кадастру 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Загальна площа прибережних 

захисних смуг водних об’єктів, га 
з них: які внесено до державного 

земельного кадастру 

82701,0 82701,0 82701,0 82701,0 82701,0 

8830,14 8863,24 8863,24 8863,24 8863,24 

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 
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Поширеність процесів деградації земель* 
Таблиця 21 

* За даними Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області інформація за 2017 рік 

відсутня. 

 

Виробництво органічної продукції та сировини  
Таблиця 22 

Рік Площа, на якій виробляються 

органічна продукція та сировина 
Об’єкти, яким надано статус спеціальних 

сировинних зон 

тис. га 
% від загальної 

площі регіону 
площа, тис. 

га 
% від загальної 

площі території  
кількість, од. 

2014 4,3 0,31 1,6 0,12 4 
2015 4,3 0,31 1,6 0,12 4 
2016 2,7 0,19 - - - 
2017 2,7 0,19 - - - 

 

Зрошувані землі 
Таблиця 23 

Зрошувальні землі 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

усього, 

тис. га 

% від 

загальної 

площі 

усього, 

тис. га 

% від 

загальної 

площі 

усього, 

тис. га 

% від 

загальної 

площі 
Площа зрошуваних земель, на 

якій забезпечено належне 

функціонування 

інфраструктури зрошувальних 

систем 

 

 
_ 

 

 
_ 

 

 
_ 

 

 
_ 

 

 
_ 

 

 
_ 

у тому числі систем 

крапельного зрошення 
_ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

Вид деградованих земель Площа земель, підданих 

впливу, 
тис. га 

% від загальної площі регіону 

Дефляційно небезпечні землі (с/г угіддя) - - 
Землі (с/г угіддя), піддані водній ерозії - - 
Землі (с/г угіддя), піддані сумісній дії 

водної та вітрової ерозії 
- - 

Землі (с/г угіддя) з кислими ґрунтами - - 
Землі (с/г угіддя) із засоленими ґрунтами - - 
Землі (с/г угіддя) із солонцюватими 

ґрунтами 
- - 

Землі (с/г угіддя) із солонцевими 

комплексами 
- - 

Землі (с/г угіддя) осолоділі  - - 
Землі (с/г угіддя) перезволожені - - 

Землі (с/г угіддя) заболочені - - 

Землі (с/г угіддя) кам’янисті  - - 
Забруднені  землі (с/г угіддя), які не 

використовуються у с/г виробництві 
- - 
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Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу, азоту, фосфору та калію за 

результатами агрохімічної паспортизацією (раз на 5 років) *.  

Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                     Таблиця 24 

Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, % дуже 

низький 
< 1,1 

Низький 
1,1-2,0 

Середній 
2,1-3,0 

підвищений 
3,1-4,0 

високий 
4,1-5,0 

дуже 

високий 
> 5,0 

0,1 10,0 36,5 34,7 14,9 3,8 3,20 

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту, що легко гідролізується 

Таблиця 24.1 
Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг 

ґрунту (Корнфілд) 
дуже низький 

< 101 
Низький 
101-150 

середній 
151-200 

підвищений 
> 200 

65,5 33,6 0,9 - 92 

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту за нітрифікаційною здатністю 

Таблиця 24.2 
Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг 

ґрунту 
дуже 

низький 
< 5 

низький 
5-8 

Середній 
9-15 

підвищений 
16-30 

високий 
31-60 

дуже 

високий 
> 60 

- - - - - - - 

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору 

Таблиця 24.3 
Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг 

ґрунту (Чиріков) 
дуже 

низький 
< 21 

низький 
21-50 

Середній 
51-100 

підвищений 
101-150 

високий 
151-200 

дуже 

високий 
> 200 

22,0 20,3 26,8 14,6 16,3 - 82 

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук калію 

Таблиця 24.4 
Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг 

ґрунту (Чиріков) 
дуже 

низький 
< 21 

низький 
21-40 

Середній 
41-80 

підвищений 
81-120 

високий 
121-180 

дуже 

високий 
> 180 

2,8 24,3 22,3 20,0 30,4 0,2 93 
* За даними Івано-Франківської філії ДУ «Держгрунтохорона» 

 

Поширеність небезпечних екзогенних геологічних процесів  

(за останні 5 років)* 
Таблиця 25 

Рік 

Підтоплення Карст Зсуви 

площа, 

тис. 

км2 

% від 

площі 

терито- 

рії 

регіону 

площа 

поширення 

порід, 

здатних до 

карстування, 

кв. км2 

% 

кількість 

карсто -

проявів, 

од.** 

загальна 

кількість 

од. 

площа, 

км2 
% 

Кіль -

кість 

активн

их, од. 

площа 

активних, 

км2 

% 

2013 - - 682,0 4,9 62 788 299,8 2,1 - - - 

2014 - - 682,0 4,9 1008 805 301 2,17 - - - 

2015 - - 10290 74,0 2096 805 301 2,17 - - - 

2016 - - 682,0 4,9 1008 805 301 2,17 - - - 

2017 - - 682,0 4,9 1008 807 301 2,17 - - - 

*За даними ДНВП «Геоінформ України» та ДП «Західукргеологія 

**-у випадку карстового процесу поверхневий карстопрояв 
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VIII. Лісові ресурси 
 

Лісовий фонд регіону в розрізі земель цільового призначення та категорій 

земель (станом на 01.01.2018року)* 
               Таблиця 26 

№ 

з/п 

Постійні 

лісокористувачі, 

власники лісів, інші 

землекористувачі, у 

користуванні яких є 

лісові ділянки, землі 

запасу 

 

Загальна 

площа, 

тис.га  

Лісові землі, тис. га 

вкриті лісовою 

рослинністю 
не вкриті лісовою рослинністю 

  

 усього 

лісових 

земель 

у
сь

о
го

 

із
 н

и
х

 л
іс

о
в
і 

к
у

л
ь
ту

р
и
 

н
ез

ім
к
н

у
ті

 л
іс

о
в
і 

к
у

л
ь
ту

р
и
 

 
зр

у
б

и
 

Г
ал

я
в
и

н
и

,б
іо

п
о

л
я

н
и
 

Л
іс

о
в
і 

д
о

р
о

ги
, 

п
р

о
сі

к
и

, 
р

о
зр

и
в
и
 

І. Землі лісогосподарського призначення 

1 Держлісагенство 456,2 412,5 191,6 8,9 11,4 3,7 30,9 443,4 

2 
ІваноФранківськ 
облагроліс 

73,8 70,1 11,5 1,2 0,19 1,06 0,5 73,74 

3 
ПП СЛМНДПЗГ 

«Чорний ліс» 
8,53 7,81 3,5 0,225 0,022 0,035 0,148 8,23 

4 Укр. НДІ «Гірліс» 0,56 0,48 0,21 0,03 0,01 0,01 0,01 0,53 
ІІ. Землі природно-заповідного  та іншого природоохоронного призначення 

5 ПЗ Горгани 5,345 4,82 1,48 0 0,00 0,080 0,04 4,96 
6 Карпатський НПП 38,32 33,91 13,2 0,08 0,047 0,220 0,334 34,83 
7 НПП «Гуцульщина» 7,58 7,25 1,27 0,06 0,00 0,06 0,08 7,50 
8 НПП Верховинський 12,02 11,68 5,5 0,03 0 0,09 0,055 11,87 

9 
ДО «Резиденція 

Синьогора» 
10,93 9,92 4,07 0,08 0,12 0,08 0,11 10,34 

ІІІ. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

10 
Прикарпатський  
військовий лісгосп 

7,47 6,54 1,99 0,3 0,0304 0,0557 0,0989 7,06 

* За даними основних лісокористувачів області 

 

Нелісові землі, землі лісогосподарського призначення  

(станом на 01.01.2018р) 
Таблиця 27 

№ 

з/п 

Постійні 

лісокористувачі, 

власники лісів 

Рілля 
Сіно- 

коси 

Пасо-

вища 

 

 

Піски 

 

 

Болота 

 

 

Води 
Яри, схили, 

кар’єри 

Інші 

нелісові 

землі 

Загальна 

площа 

нелісових 

земель, га 

1 Держлісагенство 0,2 1,6 2,9 0,0 0,3 1,5 - 6,3 12,8 

2 
ІваноФранківськ 

облагроліс 
0 0 0 0,01 0 0,02 - 0,03 0,06 

3 
ПП СЛМНДПЗГ 

«Чорний ліс» 
0 0 0 0 0,015 0,021 - 0,264 0,3 

4 Укр. НДІ «Гірліс»   0,02 0 0 0 - 0,01 0,03 

5 ПЗ Горгани  0,005 0,02 0 0 0,02 - 0,345 0,39 

6 Карпатський НПП - 0,28 2,35 0 0,011 0,192 - 0,66 3,493 

7 НПП «Гуцульщина» 0 0,007 0,008 0 0,00 0,03 - 0,035 0,08 

8 НПП Верховинський 0 0 0,06 0 0 0,4 - 0,05 0,15 

9 
ДО «Резиденція 

Синьогора» 
0 0,02 0,08 0 0 0,04 - 0,45 0,59 

10 
Прикарпатський  

військовий лісгосп 
- 0,04 0,05 0 0,008 0 - 0,312 0,41 
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Проведення рубок головного користування за 2017 рік* 

Таблиця 28 
Н

аз
в
а 

л
іс

о
к
о
 

р
и

ст
у

в
ач

а 
Розрахун

кова 

лісосіка 

Кате 
горія 

лісів 

Пло

ща, 

га  

Усьо

го, 
тис. 

м3 

У тому числі за господарствами 
хвойні твердолистяні м’яколистяні 

площа, 

га 

ліквідна 

деревина, 

тис. м3 

площа, 

га 

ліквідна 

деревина, 

тис. м3 

площа, 

га 

ліквідна 

деревина, 

тис. м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

В
сь

о
го

 п
о

 о
б

л
ас

ті
 

затвердже

на  
1 
2 
3 
4 

Разом Х 627 Х 424 Х 177 Х 

 

 

 

 
26 

освоєна 1 
2 
3 
4 

Разом 

 

 

 

 

2230 

 

 

 

 

479,5 

 

 

 

 

1306 

 

 

 

 

312 

 

 

 

 

819 

 

 

 

 

153 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

14,5 

неосвоєна 

 
Разом 

 

Х 147,5 Х 112 Х 24 Х 11,5 

* За даними основних лісокористувачів області 

Лісовідновлення за 2017 рік 

(в розрізі лісокористувачів, власників лісів) 
Таблиця 29 

№ 

з/п 
Лісокористувачі, власники лісів,інші 

землекористувачі, у користуванні яких 

є лісові ділянки  

лісовідновлення, га 
у тому числі:   

усього посадка  
лісу, га 

посів 
 лісу, га 

природне 

поновлення 

лісу, га 
1 Держлісагентство  1277 0 1929 3206 
2 Івано-Франківськоблагроліс 124 0 75 199 
3 Прикарпатський ВЛГ Міноборони 40 0 0 40 
4 Мінприроди 0,5 0 0 0,5 
5 Інші 41 0 23 64 
* За даними основних лісокористувачів області 

Лісорозведення (створення нових лісових насаджень) 

за 2017 рік (в розрізі лісогосподарських підприємств) * 
 Таблиця 30 

№ 

з/п 

Лісокористувачі, 

власники лісів 

Створення нових лісових насаджень, га  

лісорозведення, га 

природне 

само 

заліснення 

земель, га 

усього 

обліковано 

нових 

лісів, га 

 у тому числі посадка/посів, га 

усього 

залісне

ння  

непрод

уктивн

их 

земель, 

га 

 

заліснення 

ярів, балок, 

кар’єрів, га 

Заліснення 

інших 

земель, га 

створення 

полезахисних 

лісових смуг, 

га 

1 Держлісагентство  0  0 0 0 0 0 0 

2 Івано-

Франківськоблагроліс 
0  0 0 0 0 0 0 

3 Міноборони 0  0 0 0 0 0 0 

4 Мінприроди 0  0 0 0 0 0 0 

5 Інші 0  0 0 0 0 0 0 

* За даними основних лісокористувачів області 
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Проведення лісогосподарських заходів, пов’язаних з вирубуванням деревини, 

 за 2017рік* 
Таблиця 31 

№ 

з/

п 

Лісокорис-

тувачі, 

власники лісів 

Площа, га/Ліквідна деревина, тис.м3 

Рубки 

догляду 

Л
іс

о
в
ід

н
о

в
н

і 
р

у
б

к
и

 

С
ан

іт
ар

н
і 

р
у

б
к
и

 

Р
о

зр
у

б
к
а 

л
ін

ій
 

ел
ек

тр
о

-п
ер

ед
ач

 

Р
о

зч
и

ст
к
а 

л
ін

ій
 

ел
ек

тр
о

п
ер

ед
ач

, 

ав
то

м
о

б
іл

ь
н

и
х

 д
о

р
іг

  

то
щ

о
 

Ін
ш

і 
р

у
б

к
и

 п
о

в
’я

за
н

і 

та
 н

е 
п

о
в
’я

за
н

і 
з 

в
ед

ен
н

я
м

 Л
Г

 

Усього рубок 

1 Держліс- 

агентство 
6381/92,8 1033/163,4 7520/198,5 - - 907/54.9 16760/511,3 

2 Івано-

Франківськ- 

облагроліс 

158/1,9 46/8,1 2101/17,9 - - 112/4,5 2480/31,5 

3 Міноборони 49,7/0,24 - 268/6,358 - - 42,7/0,6 320,2/6,8 

4 Мінприроди 5,4/- - 1286/21,593 - - 25,4/0,5 1374,4/22,6 

5 Інші 19/- 17/4,8 442/8,7 - - 11/1,22 524/14,8 

 Усього 6651/96 1096/176 11617/253 - - 2284,6/56 21459/587 

* За даними основних лісокористувачів області 

 

Загиблі лісові культури, насадження та незімкнуті лісові культури природного 

відновлення за 2017 рік*  
Таблиця 32 

Назва Лісокористувачі та землекористувачі, які мають у 

користуванні лісові ділянки 
Усього 

Держліс- 
агентство 

Мінагро-

політики  
Мін- 

оборони 
Мін- 

природи 
Інші 

1. усього загиблих лісових 

насаджень, га 
0,2 1,2 0,7 - - 2,1 

у тому числі від:       
Пожеж 0,2 1,2 0,7 - - 2,1 
Несприятливих погодних умов - - - - -  

 хвороб та шкідників лісу  - - - - - - 
господарської діяльності    
людини (забудова,  ЛЕП, 
кар’єри, газопроводи тощо)  

- - - - - - 

1.1 з них загиблих лісових 

культур,  га 
0,2 1,2 0,7 - - 2,1 

у тому числі від: 
пожеж 

0,2 1,2 0,7 - - 2,1 

Несприятливих 
погодних умов 

- - - - - - 

хвороб та шкідників лісу  - - - - - - 

господарської діяльності    
людини (забудова, ЛЕП,  
кар’єри, газопроводи тощо) 

- - - - - - 

Інше - - - - - - 

2. Усього загиблих незімкнутих 

лісових насаджень, га 
- - - - - - 

3. Усього пошкоджених, 

загиблих ділянок природного 

поновлення, га 

- - - - - - 

* За даними основних лісокористувачів області 



 25 

Використання лісових ресурсів за 2017 рік. 

 Заготівля лісових ресурсів побічного користування та другорядних лісових матеріалів за лісокористувачами в розрізі 

місцевих рад 
Таблиця 33 

№ 

з/п 

Постійні лісокористувачі, 

власники лісів, органи 

місцевого самоврядування 

Лісові ресурси побічного  користування, 

встановлений ліміт/фактично заготовлено 

Другорядні лісові матеріали, 

встановлений ліміт/фактично заготовлено 

гриби 

т  

ягоди 

т 

лікарські 

рослини 

кг 

плоди горіхи 
випас 

худоби 

Сінокосін 

ня 
підстилка очерет тощо живиця пні луб 

деревні 

соки 

деревна 

зелень 

новор. 

ялинка Тощо 

1 Держлісагентство  3249/ 

29,5 

1455/ 

345,5 

60340/ 

0 

133/ 

0 
- - - - - 

- 
- - - - - 

- 
- 

2 Івано-Франківськоблагроліс 9,5/ 

0 

72,9/ 

23,2 

3490/ 

500 

0,6/ 

0 
- - - - - 

- 
- - - - - 

9500 

4635 
- 

3 Мінприроди  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Міноборони - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Інші - - - - - - - - - - - - - - - - - 

* За даними постійних лісокористувачів області 
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ІХ. Рослинний світ 

 

Флора області нараховує понад 1500 видів рослин, що складає більше 

половини списку флори України. На заповідних територіях області 

охороняється більше 1000 видів судинних рослин, що становить майже 55 % 

всієї флори Українських Карпат. 

Майже третина природної флори Івано-Франківщини, тобто 418 видів, 

потребує повної або часткової охорони. Сюди належать ендемічні та реліктові, 

рідкісні та зникаючі види рослин, 169 видів рослин і грибів занесено до 

Червоної книги України та Європейського Червоного списку, 211 – до 

Регіонального Червоного списку. 

 

Види рослин та грибів, що охороняються* 
Таблиця 34 

 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Види рослин та грибів на території області, 

од. 
1500 1500 1500 

Загальна кількість видів рослин та грибів, 

занесених до Червоної книги України, од. 
- - 169 

Кількість видів рослин, занесених до 

Переліку видів рослин, що підлягають 

особливій охороні на території регіону, од 
- - - 

Кількість видів рослин та грибів, занесених 

до додатків Конвенції про охорону дикої 

флори і фауни і природних середовищ 

існування в Європі, од. 

- - - 

Кількість видів рослин та грибів, занесених 

до додатків до Конвенції про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, що 

перебувають під загрозою зникнення 

(CITES), од. 

- - - 

* За даними установ природно-заповідного фонду області 

 

Динаміка охорони, невиснажливого використання та відтворення  

дикорослих рослин та грибів* 
               Таблиця 35 

Усього видів 

рослин та 

грибів, 

занесених до 

Червоної книги 

України, од. 

Усього 

рослинних 

угруповань, 

занесених до 

Зеленої книги 

України, од. 

Кількість видів рослин та 

грибів, занесених до 

Червоної книги України, 

відтворено на територіях 

та об’єктах ПЗФ,  
назва (українська, 

латинська), од. 

Кількість популяцій видів рослин 

та грибів, занесених до Червоної 

книги України, які зникли, назва  
(українська, латинська), од. 

169 - - 

2 
Армерія покутська 

Armeria pocutica 
Модринофомес лікарський 

Laricifomes officinalis 
* За даними установ природно-заповідного фонду області 
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Перелік видів рослин та грибів, що підлягають особливій охороні на  

території області (станом на 01.01.2018 року) * 
 

Таблиця 36 

Назва виду (українська, латинська) 

 

Червона книга 

України, 

категорія 

Бернська 

конвенція 

 

Регіонально 

рідкісні 

види 

СІТЕС 

 

Європейськи

й червоний 

список 

Червоний 

список 

МСОП 

1 2 3 4 5 6 7 

Aconitum jacquinii Reichenb. 

Аконіт Жакена  

III - - - - - 

Allium ursinum L.  

Цибуля ведмежа 

II - - - - - 

Antennaria carpatica L.  

Котячі лапки карпатські  

I - - - - - 

Arnica montana L. 

Арніка гірська  

II - - - - - 

Aster alpinus L.  

Айстра альпійська  

II - - - - - 

Astrantia major L.  

Астранція велика  

II - - - - - 

Atropa belladonna L.  

Беладонна звичайна 

II - - - - - 

Botrichium lunaria (L.) Sw.  

Гронянка півмісяцева  

II - - - - - 

Campanula abietina Griseb.et Schenk. 

Дзвоники ялицеві 

 + - - - - 

Campanula carpatica Jacq.  

Дзвоники карпатські  

III - - - - - 

Carex pauciflora Lightf.  

Осока малоківткова  

II - - - - - 

Carex rupestris All. 

Осока скельна  

I - - - - - 

Centaurea carpatica Porc.  

Волошка карпатська  

III - - - - - 

Cypripedium calceolus L. 

Черевички зозулині справжні  

 + - - - - 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.  

Булатка довголиста  

II - - + - - 

Cephalanthera rubra (L.) Rich.  

Булатка червона  

II - - + - - 

Coeloglossum viridae L.  

Язичок зелений  

III - - - - - 

Colchicum autumnale L.  

Пізньоцвіт осінній  

II - - - - - 

Corallorhiza trifida Chatel.  

Коральковець тричінадрізаний  

II - - - - - 

Crocus heuffelianus Herb.  

Шафран Гейфеля  

II - - - - - 

Dactylorhiza cordigera (Fries) Soo  

Пальчатокорінник серценосний  

III - - - - - 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo. 

Пальчатокорінник Фукса  

III - - - - - 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo  

Пальчатокорінник м’ясо-червоний  

III - - - - - 

Dactylorhiza maculata (L.) Soo  

Пальчатокорінник плямистий  

III - - - - - 

Dactylorhiza majalis (Reichenb.) 

P.F. Hunt et Summerhayes  

Пальчатокорінник травневий  

I - - - - - 

Dactylorhiza sambucina (L) Soo  

Пальчатокорінник бузиновий  

 

II - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

Doronicum clusii All.  

Сугайник Клузія  

II - - - - - 

Dryas octopetala L. 

Дріада восьмипелюсткова  

I - - - - - 

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh) 

Schult 

Коручка темно-червона  

III - - - - - 

Epipactis helleborine (L.) Crantz.  

Коручка чемерниковидна  

II - - - - - 

Epipactis palustris (L.) Crantz.  

Коручка болотна  

III - - - - - 

Epipactis purpurata Smith  

Коручка пурпурова  

III - - - - - 

Epipogion aphyllum (F.W.Schmidt) Sw.  

Надбородник безлистий  

I - - - - - 

Festuca porcii Hack.  

Костриця Порціуса  

III - - - - - 

Galanthus nivalis L.  

Підсніжник гайовий  

II - - - - - 

Gentiana acaulis L.  

Тирлич безстебловий  

I - - - - - 

Gentiana laciniata Kit. ex Kanitz  

Тирлич роздільний  

I - - - - - 

Gentiana lutea L.  

Тирлич жовтий  

II - - - - - 

Gentiana punctata L.  

Тирлич крапчастий  

II - - - - - 

Gentiana verna L.  

Тирлич весняний 

I - - - - - 

Goodyera repens (L.) R.Br.  

Гудайєра повзуча  

II - - + - - 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.  

Билинець комарниковий  

III - - + - - 

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. 

Билинець найзапашніший  

II - - - - - 

 Heracleum carpaticum Porcius  

Борщівник карпатський 

 - - - - - 

Herminium monorchis (L.) R.Br 

Бровник одноклубневий 

II - - - - - 

Huperzia selago (L.) Bernh.  

Баранець звичайний  

I - - - - - 

Larix polonica Racib.  

Модрина польська  

I - - - - - 

Leontopodium alpinum Cass. 

Білотка альпійська  

I - - - - - 

Leucojum vernum L.  

Білоцвіт весняний  

II - - - - - 

Leucorchis albida (L.) E.Mey  

Левкорхіс білуватий 

III - - - - - 

Lilium martagon L.  

Лілія лісова  

II - - - - - 

Linnea borealis L.  

Ліннея північна  

I - - - - - 

Listera cordata (L.) Br.  

Зозулині сльози серцелисті  

II - - - - - 

Listera ovata L.  

Зозулині сльози яйцевидні  

III - - - - - 

Lunaria rediviva L.  

Лунарія оживаюча  

III - - - - - 

Lycopodium annotinum L 

Плаун колючий  

 

II - - - - - 
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* За даними установ природно-заповідного фонду області 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Neottia nidus-avis (L.) Rich.  

Гніздівка звичайна  

III - - + - - 

Orchis militaris L.  

Зозулинець шоломоносний  

II - - + - - 

Orchis ustulata L.  

Зозулинець обпалений  

II - - + - - 

 Oreochloa disticha (Wulf.) Link. 

Горянка дворядна  

I - - - - - 

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.  

Журавлина дрібноплода  

I - - - - - 

Pedicularis oederi Vahl  

Шолудивник Едера  

I - - - - - 

Pinguicula alpina L.  

Товстянка альпійська  

II - - - - - 

Pinguicula vulgaris L.  

Товстянка звичайна  

II - - - - - 

Pinus cembra L. 

Сосна кедрова європейська  

ІІІ - - - - - 

Platanthera bifolia L.  

Любка дволиста  

III - - - - - 

Poa deylii Chriek et Juras. 

Тонконіг Дейла  

III + - - - - 

Primula  poloninensis (Domin)Fed 

Первоцвіт полонинський 

 - - - + - 

Primula minima L.  

Первоцвіт малий  

II - - - - - 

Ptarmica lingulata (Waldst. et Kirt.) DC  

Чихавка язиколиста  

III - - - - - 

Ptarmica tenuifolia (Schur) Schur.  

Чихавка тонколиста 

І - - - - - 

Pulmonaria filarszkyana Javorka 

Медунка Філярського 

 - - - + - 

Pulsatilla alba Rchb.  

Сон білий  

III - - - - - 

Ranunculus tatrae Borb. 

Жовтець татранський  

II - - - - - 

Rhodiola rosea L.  

Родіола рожева  

I - - - - - 

Rododendron kotschyi Simonk  

Рододендрон східнокарпатський  

III - - - - - 

Saussurea alpina (L.) DC  

Соссюрея альпійська  

I - - - - - 

Saxifraga aizoides L.  

Ломикамінь аїзовидний  

I - - - - - 

Scopolia carniolica L.  

Скополія карніолійська  

II - - - - - 

Selaginella selaginelloides (L.) Link.  

Плаунок плауновидний 

I - - - - - 

Sempervivum montanum L. 

Молодило гірське  

II - - - - - 

Saussurea porcii Deger 

Соссюрея Порца 

 - - - + - 

Swertia alpestris Baumg. 

Сверція альпійська  

I - - - - - 

Traunsteinera globosa (L.) Reichb. 

Траунштейнера куляста  

III - - - - - 

Taxus baccata L. 

Тис ягідний 

ІІІ - - - - - 
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Інформація про інвазійні (чужорідні) види рослин 
Таблиця 37 

 

Перелік природоохоронних заходів і наукових досліджень щодо стану  

рослинного світу 
Таблиця 37.1 

Назва, терміни та місце 

проведення дослідження 

або заходу 

Обсяг 

фінансува

ння 

Виконавець/ 

виконавці 

Основні досягнуті результати, наявні 

публікації (якщо результати розміщені в 

Інтернеті,надається посилання) 

1.Фенологічні 

спостережання, 

популяційні дослідження 

популяцій підсніжника 

білосніжного і цибулі 

ведмежої – с. Сокіл, 

ГНПП, 28.04.2017 

 

2. Дослідження раритетної 

складової флори лучних 

степів – ок. с. Попелів, ок.  

с. Локітка Тлумацького 

району, 02.05.2017 

 

 

3.Вивчення раритетної 

компоненти флори 

букового лісу і лучного 

степу – ок. с. Озерце, 

ГНПП, 18.05.2017 

 

 

 

 

4.Вивчення раритетної 

компоненти флори лучних 

степів та остепнених лук – 

ур. Хребтова ок.  

с. Діброва, ур. Лиса гора 

Сарники,  ур. Гора 

Колосова ок.  

с. Приозерне 

Рогатинського району, 

19.05.2017 

- Дмитраш-Вацеба 

І.І. Шумська Н.В. 

1. Dmytrash-Vatseba I.  Richness of rare 

plant species in different habitat types in the 

Southern Opillya, Western Ukraine / I. 

Dmytrash-Vatseba, V. Shumska // Journal of 

Botany. – 2017. – V. 9, № 1 (14). – P. 39-44. 

 

 

2. Дмитраш-Вацеба І.І. Моделювання змін 

раритетного фіторізноманіття лучних 

степів Південного Опілля під впливом 

антропогенних чинників / І.І. Дмитраш-

Вацеба // Наукові записки Державного 

природознавчого музею. – 2017. – Вип. 33. 

– С. 133-142. 

 

3. Дмитраш-Вацеба І.І. Фітосозологічна 

репрезентативність природно-заповідного 

фонду Південного Опілля / І.І. Дмитраш-

Вацеба // Наукові основи збереження 

біотичної різноманітності. Матер. ІІ (ХІІІ) 

Міжнар. наук. конф. молодих учених (11-

13 жовтня 2017 р., м. Львів). – Львів: 

Простір М, 2017. – С. 68-70. 

 

4. Dmytrash-Vatseba I. Rare plant species in 

(semi)natural habitats of the Southern Opillya 

(Western Ukraine) / I. Dmytrash-Vatseba, V. 

Shumska // Conservation of Plant Diversity: 

International Scientific Symposium, 5th 

edition (3-5 June, 2017). – Chişinău, 

Republic of Moldova, 2017. – 22 p. 

 

Спеціальне використання природних рослинних ресурсів 
Таблиця 37.2 

№ 

з/

п 

Назви районів, у тому 

числі територій 

селищних сільських рад 

Назва рослинного 

ресурсу 

Ліміт,т Кількість 

виданих 

дозволів, шт 
встановлений Фактично 

використаний 

1 Надвірнянський район, 

Зеленська сільська рада 

Сінокосіння для 

потреб заповідника 

4,6 4,6 - 

2 Надвірнянський район, 

Зеленська сільська рада 

Випасання ВРХ 

працівників 

заповідника (30 голів) 

19,0 19,0 - 

Назва виду (українська, 

латинська) 

Занесення виду до 

карантинного 

списку 

Заходи із запобігання 

розповсюдженню виду 

- - - 
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X. Тваринний світ 

 

Видова чисельність тваринного світу Івано-Франківщини порівняно з 

іншими регіонами України значно багатша. Хребетні представлені 435 видами, 

ссавці− 74 видами, птахи− 280 видами.  

На території області нараховується 25 видів представників фауни, які 

перебувають під загрозою зникнення і занесені до Червоної книги України. Ці 

види потребують систематичної роботи щодо виявлення місць їхнього 

перебування, проведення постійного спостереження за станом популяцій та 

наукових досліджень з метою розробки наукових основ їхньої охорони та 

відтворення. 

 

Види тваринного світу, що охороняються 
                   Таблиця 38 

Види тваринного світу 2015р. 2016р.  2017р.  

Загальна кількість видів тварин, занесених до Червоної книги України, од. 32 32 32 

Загальна кількість видів тваринного світу на території області, що 

охороняються, од. 
32 32 32 

Кількість видів тварин, занесених до додатків Конвенції про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 

зникнення (CITES), од. 

68 68 68 

Кількість видів тварин, занесених до додатків Конвенції про охорону дикої 

флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської 

конвенції), од.  

- - - 

Кількість видів тварин, занесених до додатків Конвенції про збереження 

мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, CMS), од. 
- - - 

Кількість видів тварин, що охороняються відповідно до Угоди про 

збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів  

(AEWA), од. 

- - - 

Кількість видів тварин, що охороняються відповідно до Угоди про 

збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS), од. 
- - - 

 

Перелік видів тварин, що охороняються, в регіоні (станом на 01.01.2018 року) * 
Таблиця 39 

Назва виду 

(латинська, 

українська) 

Червона 

книга 

України, 

категорі

я 

Бернська 

конвенція, 

додаток 

CITES CMS AEWA EUROBATS 

Європей-

ський 

червоний 

список 

МСОП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hucho hucho hucho L 

Лосось дунайський 
I - - 

- - - 
E 

- 

Triturus montandoni 

(Boulenger) 

Тритон карпатський 

II ІІ - 

- - - 

- 

- 

Triturus alpestris 

(Laurenti) 

Тритон гірський 

II - - 

- - - 

- 

- 

Salamandra salamandra 

L 

Саламандра плямиста 

II - - 

- - - 

- 

- 

Triturus cristatus 

Тритон гребінчастий 
- ІІ - 

- - - 
- 

- 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bombina variegata 

Жерлянка  

жовточерева 

- ІІ - 

- - - 

- 

- 

Hyla arborea 

Квакша 
- ІІ - 

- - - 
- 

- 

Coronella austriaca 

Laurenti 

Мідянка 

II ІІ - 

- - - 

- 

- 

Lacerta agilis 

Ящірка прудка 
- ІІ - 

- - - 
- 

- 

Accipeteridae spp. 

Яструбині 
- - - 

- - - 
- 

- 

Falconidae spp. 

Соколині 
- - - 

- - - 
- 

- 

Charadriidae 

Сивкові 
- - - 

- - - 
- 

- 

Scolopacidae 

Вальдшнепові 
- - - 

- - - 
- 

- 

Ciconia nigra L. 

Лелека чорний 
II ІІ - 

- - - 
- 

- 

Ciconia ciconia 

Лелека білий 
- ІІ - 

- - - 
- 

- 

Aquila pomarina 

C.L.Brehm 

Підорлик малий 

IIІ ІІ - 

- - - 

- 

- 

Aquila chrysaetos L. 

Беркут 
IIІ ІІ - 

- - - 
- 

- 

Circus cyaneus L 

Лунь польовий 
I ІІ - 

- - - 
- 

- 

Falco peregrinus 

Tunstall 

Сапсан 

II ІІ І 

- - - 

- 

- 

Tetrao urogallus L 

Глушець 
II ІІ - 

- - - 
- 

- 

Bubo bubo L 

Пугач 
II ІІ - 

- - - 
- 

- 

Aegolius funereus L 

Сич волохатий 
IV ІІ - 

- - - 
- 

- 

Glaucidium passerinum 

L 

Сичик-горобець 

IV ІІ 

- - - - - - 

Strix uralensis Pallas 

Сова довгохвоста 
IV ІІ 

- - - - - - 

Tyto alba 

Сипуха 
IV ІІ 

- - - - - - 

Prunella collaris 

Scopoli 

Тинівка альпійська 

IV ІІ 

- - - - - - 

Monticola saxatilis (L.) 

Скеляр строкатий 
IV ІІ 

- - - - - - 

Regulus ignicapillus 

Temminck 

Золотомушка 

червоночуба 

IV ІІ 

- - - - - - 

Pernis apivorus 

Осоїд 
- ІІ 

- - - - - - 

Accipiter gentilis 

Яструб великий 
- - 

- - - - - - 

Accipiter nisus 

Яструб малий 

 

- ІІ 

- - - - - - 
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Buteo lagopus 

Зимняк 
- ІІ 

- - - - - - 

Buteo buteo 

Канюк 
- ІІ 

- - - - - - 

Falco subbuteo 

Підсоколик великий 
- ІІ 

- - - - - - 

Falco tinnunculus 

Боривітер звичайний 
- ІІ 

- - - - - - 

Сharadrius dubius 

Пісочник малий 
- ІІ 

- - - - - - 

Sterna hirundo 

Крячок річковий 
- ІІ 

- - - - - - 

Asio otus 

Сова вухата 
- ІІ 

- - - - - - 

Athene noctua 

Сич хатній 
- ІІ 

- - - - - - 

Strix aluco 

Сова сіра 
- ІІ 

- - - - - - 

Caprimulgus europaeus 

Дрімлюга 
- ІІ 

- - - - - - 

Alcedo atthis 

Рибалочка голуба 
- ІІ 

- - - - - - 

Upupa epops 

Одуд 
- ІІ 

- - - - - - 

Picus canus 

Жовна сива 
- ІІ 

- - - - - - 

Picus viridis 

Жовна зелена 
- ІІ 

- - - - - - 

Dryocopus martius 

Жовна чорна 
- ІІ 

- - - - - - 

Dendrocopos major 

Дятел звичайний 
- ІІ 

- - - - - - 

Dendrocopos minor 

Дятел малий 
- ІІ 

- - - - - - 

Picoides tridactylus 

Дятел трипалий 
- ІІ 

- - - - - - 

Jynx torquilla 

Крутиголовка 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Hirundo rustica 

Ластівка сільська 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Delichon urbica 

Ластівка міська 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Anthus trivialis 

Щевриик лісовий 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Anthus spinoletta 

Щеврик гірський 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Motacilla cinerea 

Плиска гірська 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Motacilla alba 

Плиска біла 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Lanius excubitor 

Сорокопуд сірий 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Lanius collurio 

Сорокопуд терновий 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Bombicilla garrulus 

Омелюх 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Troglodytes 

troglodytes 

Волове очко 

 

- 

ІІ 

- - - - - - 
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Prunella modularis 

Тинівка лісова 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Erithacus rubecula 

Вільшанка 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Oenanthe oenanthe 

Кам’янка звичайна 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Phoenicurus ochruros 

Горихвістка звичайна 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Phoenicurus 

phoenicurus 

Горихвістка чорна 

- 

ІІ 

- - - - - - 

Turdus torquatus 

Дрізд звичайний 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Sylvia atricapilla 

Кропив’янка 

чорноголова 

- 

ІІ 

- - - - - - 

Sylvia communis 

Кропив’янка сіра 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Sylvia curruca 

Кропив’янка прудка 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Sylvia borin 

Кропив’янка садова 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Regulus regulus. 

Золотомушка 

звичайна 

- 

ІІ 

- - - - - - 

Muscicapa striata 

Мухоловка сіра 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Muscicapa parva 

Мухоловка мала 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Parus palustris 

Гаїчка болотяна 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Parus montanus 

Гаїчка – пухляк 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Parus cristatus. 

Синиця чубата 

- 
ІІ 

- - - - - - 

Parus ater 

Синиця чорна 
- ІІ - 

- - - 
- - 

Parus caeruleus 

Синиця блакитна 
- ІІ 

- - - - 
- 

- 

Parus major 

Синиця велика 
- ІІ 

- - - - 
- 

- 

Sitta europaea 

Повзик 
- ІІ 

- - - - 
- 

- 

Certhia familiaris 

Підкоришник 

звичайний 

- ІІ 

- - - - 

- 

- 

Emberiza citrinella 

Вівсянка лісова 
- ІІ 

- - - - 
- 

- 

Emberiza cia 

Вівсянка гірська 
- ІІ 

- - - - 
- 

- 

Carduelis carduelis 

Щиглик 
- ІІ 

- - - - 
- 

- 

Carduelis spinus 

Чиж 
- ІІ 

- - - - 
- 

- 

Coccothraustes 

coccothraustes 

Костогриз 

- ІІ 

- - - - 

- 

- 

Loxia curvirostra 

Шиикар ялиновий 
- ІІ 

- - - - 
- 

- 

Serinus serinus 

Щедрик 
- ІІ 

- - - - 
- 

- 
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Nucifraga 

caryocatactes 

Горіхівка 

- ІІ 

- - - - 

- 

- 

Saxicola rubetra 

Трав’янка лучна 
- ІІ 

- - - - 
- 

- 

Cinclus cinclus 

Пронурок 
- ІІ 

- - - - 
- 

- 

Sorex alpinus Schinz 

Бурозубка альпійська 
IV ІІІ 

- - - - 
- 

- 

Vespertilionidae 

Звичайні, або гладко- 

носі кажани 

- - 

- - - - 

- 

- 

Sorex araneus 

Бурозубка звичайна 
- ІІІ 

- - - - 
- 

- 

Sorex minutus 

Бурозубка мала 
- ІІІ 

- - - - 
- 

- 

Crocidura suaveolens 

Білозубка білочерева 
- ІІІ 

- - - - 
- 

- 

Neomys fodiens 

Кутора звичайна 
- ІІІ 

- - - - 
- 

- 

Neomys anomalus 

Cabrera 

Мала кутора 

III - 

- - - - 

- 

- 

Pipistrelus pipistrelus 

Нетопир звичайний 
- ІІІ 

- - - - 
- 

- 

Rhinolophus 

hipposideros 

Підковоніс малий 

II ІІ 

- - - - 

- 

- 

Myotis myotis 

Нічниця велика 
- II 

- - - - 
K 

- 

Myotis daubentoni 

Нічниця водяна 
- ІІ 

- - - - 
- 

- 

Myotis mistacinus 

Нічниця вусата 
- II 

- - - - 
- 

- 

Nyctalus noctula 

Вечірниця руда 
- ІІ 

- - - - 
- 

- 

Vespertilio murinus 

Кожан двоколірний 
- II - 

- - - 
- 

- 

Eptesicuses serotinus 

Кожанок північний 
- II - 

- - - 
- 

- 

Eptesicuses nilssoni 

Кожан пізній 
- II - 

- - - 
- 

- 

Plecotus auritus 

Вухань 
- II - 

- - - 
І 

- 

Lepus europaeus 

Заєць-русак 
- III - 

- - - 
- 

- 

Sciurus vulgaris 

Білка звичайна 
- III - 

- - - 
- 

- 

Arvicola scherman 

(Shaw) 

Нориця мала водяна 

III - - 

- - - 

- 

- 

Chionomys nivalis 

(Martins) 

Нориця снігова 

III III - 

- - - 

- 

- 

Sicista betulina 

Мишівка лісова 
- II - 

- - - 
- 

- 

Muscardinus 

avellanarius 

Соня горішникова 

- III - 

- - - 

V 

- 
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Dryomys nitedula 

Соня лісова 
- III - 

- - - 
- 

- 

Glis glis 

Вовчок 
- III - 

- - - 
- 

- 

Mustela erminea L. 

Горностай 
IV ІІІ - 

- - - 
- 

- 

Martes foina 

Куниця кам’яна 
- ІІІ - 

- - - 
- 

- 

Martes martes 

Куниця лісова 
- ІІІ - 

- - - 
- 

- 

Mustela nivalis 

Ласка 
- ІІІ - 

- - - 
- 

- 

Mustela putorius 

Тхір лісовий 
- ІІІ - 

- - - 
- 

- 

Mustela lutreola L 

Норка європейська 
II II - 

- - - 
- 

- 

Meles meles (L.) 

Борсук 
II ІІІ - 

- - - 
- 

- 

Lutra lutra (L.) 

Видра річкова 
II II І 

- - - 
V 

- 

Felis silvestris Schreber 

Кіт лісовий 
І II - 

- - - 
- 

- 

Felis lynx L. 

Рись 
II ІІІ - 

- - - 
* 

- 

Ursus arctos 

Ведмідь бурий 
- II - 

- - - 
* 

- 

* За даними установ природно-заповідного фонду області 

 

Перелік видів тварин, що охороняються, і які з'явились чи зникли в регіоні за 

останні три роки 
Таблиця 40 

Назва виду З'явились Зникли Причина 

 2015 

рік 
2016 

рік 
2017 

рік 
2015 

рік 
2016 

рік 
2017 

рік 
2015 

рік 
2016 

рік 
2017 

рік 
- - - - 

 

Інформація про чужорідні види тварин  
Таблиця 41   

Назва виду (українська і латинська 

(наукова) 
Результати досліджень, заходи контролю чисельності 

- - 
 

Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (особин) 
Таблиця 42 

Види мисливських тварин 2015 рік 2016 рік  2017 рік 
Олень благородний 1328 1383 1428 
Козуля європейська 5844 5841 6200 

Кабан 2447 2406 2315 
Лисиця 1540 1238 1241 

Заєць – русак 22223 23098 24273 
Вовк 58 57 66 

* За даними обласного управління лісового та мисливського господарства. 
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Добування основних видів мисливських тварин (особин) * 
Таблиця 43   

Рік 
Види 

мисливських 

тварин 

Затверджений 

ліміт 

добування 

Видано 

ліцензій 
Добуто 

Не 

використано 

ліцензій 

Причина не 

використання 

2015 
Кабан 364 364 167 16 

-//- Козуля 275 275 156 15 
Олень 45 45 28 3 

2016 
Кабан 374 414 186 17 

-//- Козуля 295 304 188 9 
Олень 47 45 28 4 

2017 
Кабан 416 422 161 22 

-//- Козуля 297 302 177 27 
Олень 46 45 19 10 

* За даними обласного управління лісового та мисливського господарства 

 

Динаміка вилову риби* 
Таблиця 44 

Рік Назва водного об’єкту 
Затверджений ліміт 

вилову, т/рік  
Фактичний вилов, 

т/рік 
2015 Бурштинське водосховище –                

ДП «Рибгосп Галицький» 
53,1 -* 

2016 Бурштинське водосховище –                

ДП «Рибгосп Галицький» 
- - 

2017 Бурштинське водосховище – 
ТзОВ «Рибгосп Бурштинський»  

- - 

* Промисел риби не проводився, згідно даних управління державного агенства рибного господарства у Івано-

Франківській області 

 

Кількість виявлених фактів браконьєрства* 
                  Таблиця 45 

Роки  
Виявлено фактів браконьєрства 

у сфері рибного господарства у сфері мисливського господарства 

2015 рік 71 147 

2016 рік 61 163 

2017 рік 79 197 
* За даними управління державного агенства рибного господарства у Івано-Франківській області та 

обласного управління лісового та мисливського господарства 
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Перелік природоохоронних заходів і наукових досліджень щодо стану дикої 

фауни і заходів, вжитих щодо охорони тваринного світу, у тому числі на 

виконання вимог міжнародних договорів України у галузі дикої фауни та 

рішень її керівних органів 
          Таблиця 46 

Назва, терміни та місце 

проведення дослідження 

або заходу 

Обсяг 

фінансуванн

я, тис. грн. 

Виконавець/виконавці Основні досягнуті результати, 

наявні публікації(якщо 

результати розміщено в 

інтернеті, вказується посилання) 

1 2 3 4 

Дослідження щодо стану популяцій диких тварин 

Проведення обліку 

представників фауни по 

першому снігу. 

Листопад 2017. 

Територія НПП 

«Верховинський» 

_ Працівники 

природоохоронних 

науково-дослідних 

відділень, наукові 

співробітники 

Отримано результати обліку 

фауни. Розроблено 

природоохоронні рекомендації 

для збереження рідкісних видів, 

зокрема для норки європейської 

та кота лісового. Матеріали 

опубліковані у «Літописі 

природи НПП «Верховинський». 

Том IV». 

Реєстраційний номер Укр ІНТЕІ 

0118U004003. 

Проведення 

орнітологічної 

експедиції 24-28 червня 

2017р. Території 

Буркутського та 

Чивчинського ПОНДВ 

по визначенню видового 

складу птахів 

_ Провідний науковий 

співробітник та спеціалісти 

національного 

університету ім. В.Стуса 

Зафіксовано 54 види птахів. 

Один вид – мухоловку білошию 

Ficedula albicollis, додано до 

орнітологічного переліку Парку. 

Публікація: 

-Ivan Koliadzhyn,Kateryna 

Doroshenko, Sergii Frankov. Some 

Date About Verkhovinsky National 

Park(Ukraine)//2nd international 

Coference “Smart Bio” – 

M.:Vytautas Magnus University, 

2018.-P.357. 

Дослідження 

рукокрилих. Травень-

жовтень 2017р. 

Територія НПП 

«Верховинський» 

_ Провідний науковий 

співробітник 

Виявлено 14 видів рукокрилих. 

Публікація: Коляджин І.І., 

Зітенюк А.М., Прокопишин 

О.М., Савіцька О.І., Шипшина 

Л.В. Дослідження кажанів за 

допомогою автоматичного 

акустичного баткордера на 

території національного 

природного парку 

«Верховинський»/ І.І. Коляджин, 

А.М. Зітенюк, О.М. 

Прокопишин, О.І. Савіцька, Л.В. 

Шипшина// Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції з 

міжнародною участю «Досвід та 

перспективи розвитку об'єктів 

природно-заповідного фонду 

Хмельниччини», до 5-ї річниці 

Національного природного 

парку «Мале Полісся»  

(м. Славута, 23-25 травня 2018 
року)- С.185-191 
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Дослідження хижаків за 

допомогою фотопасток. 

Травень-жовтень 2017р. 

Територія НПП 

«Верховинський» 

_ Спеціальсти наукового 

відділу та працівники 

ПОНДВ 

Отримано цікаві фотознімки з 

життя хижаків. Матеріали 

опубліковані у «Літописі 

природи НПП «Верховинський». 

Том IV». 

Реєстраційний номер Укр ІНТЕІ 

0118U004003. 

Щомісячний облік 

фауни в Карпатському  

НПП 

_ Служба державної охорони Дані чисельності в «Літописі 

природи КНПП 2017» 

Дослідження по 

моніторингу динаміки 

чисельності фонових 

видів ссавців, птахів, 

земноводних та 

безхребетних. Протягом 

року. ПЗ «Горгани» 

_ Слободян О.М., 

Дзебчук Я. В. 

Розробка природоохоронних 

рекомендацій щодо збереження 

норки європейської, турунів, 

саламандри на території ПЗ 

«Горгани» та прилеглих до нього 

територіях. Публікації: Літопис 

природи за 2017р. 

Облік лісової фауни 

НПП « Гуцульщина», 

лютий 2017 року 

_  НПП «Гуцульщина» Моніторинг стану лісової фауни 

Заходи з охорони та відновлення тваринного світу 

Ремонт та догляд за 

встановленими 

солонцями, 

Прикордонне 

природоохоронне 

науково-дослідне 

відділення (ПОНДВ) 

кв.31 (2), 30, 40 (2). 

Перкалабське ПОНДВ 

кв.7 (1), 30 (2), 32 (2). 

Чивчинське ПОНДВ. 

Кв. 2, 10, 23, 19. 

_ Працівники природо-

охоронних науково-

дослідних відділень 

Забезпечено стабільне 

зберігання, згодовування 

викладеної солі, що сприяє 

підтримання оптимальної 

кількості тварин. 

Проведення 

щомісячного 

спостереження та обліку 

дикої фауни в 

Прикордонному, 

Перкалабському, 

Буркутському та 

Чивчинському ПОНДВ. 

_ Працівники 

природоохоронних 

науково-дослідних 

відділень 

Покращено якість моніторингу 

диких тварин та тварин що 

занесені до Червоної книги 

України. 

Охорона тваринного 

світу в мисливських 

угіддях ДО «Резиденція 

«Синьогора» 

6,536 Єгерська служба Збільшення чисельності дикої 

фауни. Дані розділу ІІІ Форми 

2ТП (річні) 2017р. 

Біотехнічні заходи по 

збереженню і 

відтворенню дикої 

фауни в мисливських 

угіддях ДО «Резиденція 

«Синьогора» 

44,246 Єгерській служба 

Улаштування та ремонт 

годівниць в НПП 

«Гуцульщина» ІІІ 

квартал 2017р. 

1,565 НПП «Гуцульщина» Покращення умов існування 

дикої фауни 

Улаштування та ремонт 
солонців в НПП 

«Гуцульщина» ІІІ 

квартал 2017р. 

 

0,581 НПП «Гуцульщина» Покращення умов існування 
дикої фауни 



 40 

1 2 3 4 

Заготівля кормів 

НПП «Гуцульщина» ІІІ 

квартал 2017р. 

 

1,293 НПП «Гуцульщина» Покращення умов існування 

дикої фауни 

Заготівля кормових 

віників 

НПП «Гуцульщина» ІІІ 

квартал 2017р 

1,009 НПП «Гуцульщина» Покращення умов існування 

дикої фауни 

Створення кормового 

поля НПП Гуцульщина» 

ІІ квартал 2017р 

0,166 НПП «Гуцульщина» Покращення умов існування 

дикої фауни 

Будівництво та ремонт 

перепадів НПП 

«Гуцульщина»  

ІІ квартал 2017р 

 

0,483 НПП «Гуцульщина» Покращення умов існування 

дикої фауни 
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ХІ. Природно-заповідний фонд 

 

Збереження біотичного і ландшафтного різноманіття шляхом створення нових та вдосконалення існуючих заповідних 

територій, формування регіональної екологічної мережі є одним з пріоритетних напрямків розвитку заповідної справи в 

Івано-Франківській області. 

Природно-заповідний фонд області нараховує 474 територій та об’єктів загальною площею 218,8 тис. га, що складає 

15,7 % від загальної площі області, у тому числі: 

- 33 об’єкти загальнодержавного значення площею 131,6 тис. га; 

- 441 об’єкт місцевого значення площею 87,2 тис. га. 

 

Перелік цінних територій, що резервуються для створення нових або розширення існуючих об'єктів ПЗФ 
                  Таблиця 47 

Рішення про резервування Назва території/ обєкта, яку/який 

запропоновано створити 

Площа, га Місцезнаходження Підприємство, установа чи 

організація, у віданні яких 

перебувають території 

Схвалене клопотання 

Мінприроди України від 

19.03.2015 р. № 5/4-9/2698-15 

Розширення НПП «Верховинський» 11675 Верховинський район ДП «Верховинське лісове 

господарство» 

 

Розподіл територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) за їх значенням, категоріями та типами 

(станом на 01.01.2018 року) 
                                                                                                               Таблиця 48     

Категорії об’єктів ПЗФ 

Об’єкти ПЗФ % 

площі 

окремих 

категорій 

до 

загальної 

площі 

ПЗФ 

загальнодержавного 

значення 

місцевого значення разом 

кіль-

кість, 

од. 

площа, га кіль-

кість, 

од. 

площа, га кіль-

кість, 

од. 

площа, га 

усього у тому числі 

надана в 

постійне 

користу-

вання 

усього у тому 

числі 

надана в 

постійне 

користу-

вання 

усього у тому числі 

надана в 

постійне 

користу-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Природні заповідники 1 5344,2 5344,2 - - - 1 5344,2 - 2,4 

Біосферні заповідники - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Національні природні парки 5 120339,7 58188 - - - 5 120339,7 - 55 

Регіональні ландшафтні парки - - - 3 38417,0 - 3 38417,0 - 17,5 

Заказники, усього 10 5421,8 X 54 40505,94 X 64 45927,74 X 20,9 

у тому числі:  - - - - - - - - - - 

ландшафтні 2 3486,8 X 9 15708,8 X 11 19195,6 X 8,7 

лісові 2 470,0 X 11 6289,7 X 13 6759,7 X 3,0 

ботанічні 4 1006,5 X 23 1317,1 X 27 2323,6 X 1,1 

загальнозоологічні - - X - 14855 X - 14855 X - 

орнітологічні 1 207,5 X 5 21,9 X 6 229,4 X 0,1 

ентомологічні - - X - - X - - X - 

іхтіологічні - - X - - X - - X - 

гідрологічні 1 255,0 X 4 2048,0 X 5 2303,0 X 1,1 

загальногеологічні - - X - - X - - X - 

палеонтологічні - - X - - X - - X - 

карстово-спелеологічні - - X - - X - - X - 

Пам’ятки природи, усього 13 375,4 X 176 860,98 X 189 1236,38 X 0,5 

у тому числі:  - - - - - - - - - - 

комплексні 2 148,0 X 10 91,2 X 12 239,2 X 0,1 

ботанічні 5 133,5 X 147 737,03 X 152 870,53 X 0,4 

зоологічні - - X 1 0,01 X 1 0,01 X - 

гідрологічні 5 33,9 X 9 11,54 X 14 45,44 X 0,02 

геологічні 1 60,0 X 9 21,20 X 10 81,20 X 0,04 

Заповідні урочища - - X 196 7319,8 X 196 7319,8 X 3,3 

Ботанічні сади - - - - - - - - - - 

Дендрологічні парки 3 142,0 - 4 10,96 - 7 152,96 - 0,07 

Парки-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва 
1 7,0 - 8 83,4 - 9 90,4 - 0,04 

Зоологічні парки - - - - - - - - - - 

 РАЗОМ 33 131630,1 - 441 87198,08 - 474 218828,18 - 100 
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Динаміка структури природно-заповідного фонду  
                                                                                      Таблиця 49 

№ 

з/

п 

Категорія територій та об’єктів 

ПЗФ 

На 01.01.2014 року На 01.01.2015 року На 01.01.2016 року На 01.01.2017 року На 01.01.2018 року 
Кількість, 

од. 
Площа, 

га 
Кількість 

од 
Площа, 

га 
Кількість,  

од. 
Площа,  

га 
Кількість, 

од. 
Площа,  

га 
Кількість,  

од. 
Площа, 

 га 

1 Природний заповідник - - 1 5344,2 1 5344,2 1 5344,2 1 5344,2 

2 Національні природні парки - - 5 120339,7 5 120339,7 5 120339,7 5 120339,7 

3 Регіональні ландшафтні парки - - 3 38417,0 3 38417,0 3 38417,0 3 38417,0 

4 Заказники - - 64 45929,74 64 45929,74 64 45929,74 64 45927,74 

 загальнодержавного значення - - 10 5423,8 10 5423,8 10 5421,8 10 5421,8 

 місцевого значення - - 54 40505,94 54 40505,94 54 40505,94 54 40505,94 

5 Пам’ятки природи - - 190 1236,38 190 1236,38 190 1236,38 190 1236,38 

 загальнодержавного значення - - 12 374,4 12 374,4 13 375,4 13 375,4 

 місцевого значення - - 178 861,9 178 861,9 177 860,9 177 860,9 

6 Дендрологічні парки - - 7 152,96 7 152,96 7 152,96 7 152,96 

 загальнодержавного значення - - 3 142,0 3 142,0 3 142,0 3 142,0 

 місцевого значення - - 4 10,96 4 10,96 4 10,96 4 10,96 

7 
Парки-пам’ятки садово-

паркового мистецтва 
- - 

9 90.4 9 90.4 9 90,4 9 90,4 

 загальнодержавного значення - - 1 7,0 1 7,0 1 7,0 1 7,0 

 місцевого значення - - 8 83.4 8 83.4 8 83.4 8 83.4 

8 Заповідні урочища - - 196 7319,8 196 7319,8 196 7319,8 196 7319,8 

 РАЗОМ - - - - - - - - - - 

 Фактична площа ПЗФ - - 474 218830,18 474 218830,18 474 218828,18 474 218828,18 

 
% фактичної площі ПЗФ від 

площі області 
- - 

15,7 15,7 15,7 15,7 

                 * Площа територій та об’єктів ПЗФ без урахування площі тих об’єктів ПЗФ, що входять до складу територій інших об’єктів ПЗФ. 

 

Водно-болотні угіддя міжнародного значення* 
Таблиця 50 

Кількість, од Усього, тис.га % від загальної площі території 

4 8,639 0,62 

*На підставі розпорядження КМУ від 23.02.2011р. №147-р «Про погодження надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного 

значення» 
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ХІІ. Формування екологічної мережі 

 

Прийнятий у 2000 році Закон України «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі 

України на 2000-2015 роки» та Закон України «Про екологічну мережу України» є законодавчою основою для організації 

заходів щодо формування екологічної мережі.  

Ця програма є основою оптимізації системи природоохоронних територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

області та об’єднання їх у вигляді складових структурних елементів екомережі з розрізненими ділянками природних та 

анторопогенно трансформованих ландшафтів у єдиний екологічний каркас регіону. 

 

Складові структурних елементів екологічної мережі 

в розрізі одиниць адміністративно-територіального устрою регіону* 
                         Таблиця 51 

№ 

з/п 

Одиниці 

адміністративно-

територіального 

устрою регіону 

Загаль

на 

площа  

тис.га 

Загаль-

на 

площа 

еко-

мережі, 

тис.га 

Складові елементи екомережі, тис.га 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.  Богородчанський 79,9 65,93 15,001 - - 0,78 1,5 16,37 0 10,91 2 - 8,465 - 

2.  Верховинський 125,4 121,8 33,529 - 0,024 0,8 0,4 49,48 0,002 0,178 0 1,774 25,394 - 

3.  Галицький 72,3 32,107 14,685 - - 3,54 0,7 0,01 0,007 0 3,8 - 9,365 - 

4.  Городенківський 74,7 23,847 14,422 - 0,319 1,56 3,6 0,56 0 0,005 3,3 0,945 0,4 - 

5.  Долинський 124,8 114,183 13,335 - - 0,96 0,8 84,67 0,02 0,018 0,8 - 13,58 - 

6.  Калуський 64,7 36,042 4,754 - - 1,87 1,4 15,1 0 0,018 2,7 - 10,2 - 

7.  Коломийський 102,6 52,314 0,62 - - 2,37 1,8 25,4 0,015 0,029 3,3 - 18,78 - 

8.  Косівський 90,3 76,339 50 - 0,001 0,79 0,4 0,01 0,02 0,159 0 0,706 24,98 - 

9.  Надвірнянський 129,4 103,405 9,647 - - 1,27 1,6 73,19 0,008 0 2,2 - 15,49 -- 

10.  Рогатинський 81,5 34,998 0,285 - - 1,41 0,9 15,69 0,011 0,002 3 - 13,7 - 

11.  Рожнятівський 130,3 110,695 5,201 - - 1,88 2,1 87,98 0,021 0,043 0,5 - 12,97 - 

12.  Снятинський 60,2 18,453 0,113 - 0,06 1,42 1,2 5,62 0 0 1,8 0,871 8,3 - 

13.  Тисменицький 73,6 37,402 9,389 - - 2,1 1,7 14,14 0,02 0,053 1,6 - 8,4 - 

14.  Тлумацький 68,4 29,199 5,619 - 0,071 1,46 0,7 9,1 0,006 0,034 4,2 0,966 8,08 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

15.  
Болехівська міська 

рада 
30 25,275 2,899 

- 
- 0,58 0,2 15,79 0 0,006 0,3 - 5,5 - 

16.  
м. Івано-

Франківськ 
8,4 0,952 0,054 

- 
- 0,24 0 0,48 0 0 0 - 0,178 - 

17.  м. Калуш 6,5 2,043 0 - - 0,2 0,8 0,82 0 0 0 - 0,223 - 

18.  м. Коломия 4,1 0,423 0,007 - - 0,16 0 0,08 0 0 0 - 0,176 - 

19.  м. Яремче 65,7 61,946 39,266 - - 0,48 0 14,4 0 0 0 - 7,8 - 

 По області 1392,8 947,391 218,83 
- 

- 
- 

19,8 
451,7

6 
0,13 11,47 29,5 - 191,98 - 
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Перелік територій та об'єктів екологічної мережі 
Таблиця 51.1 

№ 

з/п 

Серійний 

номер 

Назва Назва органу, дата 

прийняття та № 

рішення про 

включення території 

та обєкта до переліку 

Місце 

розташування 

Площа, га Обліковий/ 

кадастровий 

номер та 

цільове 

призначення 

Власник 

(користувач) 

земельної ділянки 

Стисла 

характеристика 

природоохоронної 

цінності 

І. Загальнодержавного значення 

- - - - - - - - - 

Ключові 

- - - - - - - - - 

Буферні 

- - - - - - - - - 

Сполучні 

- - - - - - - - - 

Відновлювальні 

- - - - - - - - - 

ІІ. Місцевого значення 

- - - - - - - - - 

Ключові 

- - - - - - - - - 

Буферні 

- - - - - - - - - 

Сполучні 

- - - - - - - - - 

Відновлювальні 

- - - - - - - - - 
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ХІІІ. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 

Загальні показники поводження з відходами за звітний період 

Динаміка основних показників поводження з відходами I-ІV класів небезпеки (тис. т) 

(за формою статзвітності 1-відходи) * 
Таблиця 52 

№ 
з/п 

Показники 
2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1 Утворено відходів1 2124,8 1935,4 1948,8 
2 Отримано зі сторони 306,0 319,7 342,3 
3 Спалено  147,5 114,1 114,8 

3.1    у т.ч. з метою отримання енергії 147,5 114,1 114,8 
4 Використано (утилізовано) 575,4 681,8 651,6 
5 Направлено в сховища організованого складування (поховання) 1126,7 774,7 887,0 

6 Передано іншим підприємствам - - - 
7 Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок 0,0 0,0 0,0 

8 
Наявність на кінець звітного року у сховищах організованого складування та 

на території підприємств 
42644,1 43559,7 44707,6 

1 З урахуванням відходів, утворених у домогосподарствах. 

* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області 
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Підприємства - основні накопичувачі промислових відходів 

(за даними статзвітності 1-нв) * 
Таблиця 53 

№ 

з/п 

Назва підприємства Найменування 

відходу 

Клас 

небезпеки 

Накопичено 

відходів станом 

на початок 

звітного періоду, 

т 

Фактично 

утворилось 

відходів на 

підприємстві 

за 2017 рік 

(звітний), т 

Накопичено 

відходів станом 

на кінець звітного 

року 

т 

Місце накопичення відходів 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Відокремлений підрозділ 

"Бурштинська ТЕС" 

Публічного акціонерного 

товариства "ДТЕК Західенерго" 

 

Шлак паливний 

 

IV 

 

2376187 133459 2509646 

 

Золовідвали 

м. Бурштин 

 

2 

Відокремлений підрозділ 

"Бурштинська ТЕС" 

Публічного акціонерного 

товариства "ДТЕК Західенерго" 

Пил зольний 

вугільний 

 

IV 

 

35231813,6 

 

503895 35735708,6 

 

Золовідвали 

м. Бурштин 

 

3 
ПАТ "Івано-Франківськцемент" 

 

Напівфабрикати 

власного виробництва 

виробів з азбоцементу 

IV 

 

20730,9 823 21553,900 

 

Івано-Франківська обл., 

Тисменицький р-н,  

с. Ямниця 

4 

Верховинський комбінат 

комунальних підприємств  

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

3236,14 1315,8 4551,940 

 

Івано-Франківська обл., 

Верховинський р-н,  

смт Верховина,  

вул. Жаб’євська, буд. 54 

5 

Печеніжинський комбінат 

комунальних підприємств  

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

3538,08 268,57 3806,650 

 

Івано-Франківська обл., 

Коломийський р-н ,       

смт Печеніжин,            

 вул. Богуна, буд. 20 

6 
КП "Житловик" 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у  

т. ч. сміття з урн 

IV 

 

302678,505 71471,425 374149,930 

 

Івано-Франківська обл.,  

м. Бурштин, вул. Василя 

Стуса, буд. 2 

7 

Долинське виробниче 

управління водопровідно-

каналізаційного господарства 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у  

т. ч. сміття з урн 

IV 

 

10367,13 208,49 10575,620 

 

Івано-Франківська обл., 

Долинський р-н,               

м. Долина, вул. Богдана  
Хмельницького, буд. 57 

8 
ПАТ "Шкіряник" 

 

Шлами, які містять 

хром 

IV 

 

5617 608 6225,900 

 

Івано-Франківська обл.,  

м. Болехів, вул. 

Петрушевича,  буд. 29 
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9 
КП "Екосервіс" 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

390922,59 31149,8 422072,390 

 

Івано-Франківська обл.,  

м .Калуш, вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 82 

10 

 

КП "Міське комунальне  

господарство”Тлумацької 

міської ради  об’єднаної 

територіальної громади 

Тлумацького району Івано-

Франківської області 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

8530,456 1214,531 9744,987 

 

Івано-Франківська обл., 

Тлумацький р-н,             

м. Тлумач,                     

вул. Плав’юка, буд. 22 

 

11 
КП "Івано-

Франківськводоекотехпром" 
Шлам водоочистки 

IV 

 

326393,580 

 

35128,4 361521,980 

 

м. Івано-Франківськ,  

вул. Ботанічна, буд. 2 

12 

КП "Івано-

Франківськводоекотехпром" 

 

Відходи тверді 

первинного 

фільтрування та 

просіювання у т. ч. 

солі важких металів 

IV 

 

46620,27 

 

216,06 46836,330 

 

м. Івано-Франківськ,  

вул. Ботанічна, буд. 2 

 

13 

Комунальне  підприємство 

Рожнятівської селищної ради 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

5971 

 

967 6938,000 Івано-Франківська обл., 

Рожнятівський р-н,  

смт Рожнятів,  

вул. Проценка, буд. 3 

14 

Комунальне підприємство 

Брошнів-Осадської  селищної 

ради  

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

101971,053 

 

488,355 102459,408 КП Брошнів-Осадської 

селищної ради  

15 
Болехівський комбінат 

комунальних підприємств  

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

26321 

 

2748 29069 Івано-Франківська обл.,  

м. Болехів,  

вул.24 Серпня, буд. 21 

16 ТзОВ "КАРПАТНАФТОХІМ" 

Шлам, що 

утворюється від 

освітлення води 

IV 

 

8943,655 

 

245,985 9189,64 Івано-Франківська обл., 

м. Калуш,  

вул. Промислова, буд. 4 

17 ТзОВ "КОЛОКОМУНСЕРВІС" 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

195295,185 

 

9191,9 204487,085 Івано-Франківська обл.,  

м. Коломия,  

вул. Русина, буд. 2 А 

18 

КП 

"НАДВІРНАКОМУНСЕРВІС" 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

162766,000 

 

3818,9 166584,900 Івано-Франківська обл., 

Надвірнянський  р-н,   

м. Надвірна,  

вул. Комунальна, буд. 2 

19 
КП "ПОЛІГОН ТПВ" 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

2027899,597 

 

92800,07 2120699,667 м. Івано-Франківськ,  

вул. Військових ветеранів, 

буд. 10А 
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20 

КП "КОМУНГОСП" Долинської 

міської ради 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

78849,000 

 

11780 90629,000 Івано-Франківська обл., 

Долинський р-н,  

м. Долина,  

вул. Заводська, буд. 1А 

21 

РОГАТИНСЬКЕ 

БУДИНКОУПРАВЛІННЯ 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

110288,035 

 

2860 113148,035 Івано-Франківська обл., 

Рогатинський р-н,  

м. Рогатин,  

вул. Галицька, буд. 102 

22 

КП "ПОКУТТЯ-

КОМУНАЛЬНИК" 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

3291 

 

1285 4576 Івано-Франківська обл., 

Снятинський р-н,  

м. Снятин, 

вул. Шевченка, буд. 70 

23 
ВФДПЗЕД «Укрінтеренерго» 

«Калуська ТЕЦ» 
Шлак паливний 

IV 

 

424116,348 

 

738,193 424854,541 Івано-Франківська обл.,  

м. Калуш, вул. Промислова, 

буд. 1 

24 
ВФДПЗЕД «Укрінтеренерго» 

«Калуська ТЕЦ» 
Пил зольний вугільний 

IV 

 

1814441,24 

 

668,776 1815110,016 Івано-Франківська обл.,  

м. Калуш, вул. Промислова, 

буд. 1 

25 
ВФДПЗЕД «Укрінтеренерго» 

«Калуська ТЕЦ»" 

Шлам, що утворюється 

у процесі очищення 

стічних вод на 

підприємстві 

IV 

 

25317,92 

 

450,4 25768,320 Івано-Франківська обл., 

м. Калуш, вул. Промислова, 

буд. 1 

        *  За даними головного управління статистики в Івано-Франківській області 

 

Інфраструктура місць видалення відходів(МВВ) за критерієм екологічної безпеки* 
Таблиця 54   

№ 

з/п 
Назва одиниці адміністративно-

територіального устрою регіону (район) 
Місць видалення 

відходів категорії Г – 

надзвичайно 

небезпечні 

Місць видалення 

відходів 
 категорії В - 

небезпечні 

Місць видалення 

відходів 
 категорії Б – помірно 

небезпечні 

Місць видалення 

відходів 
 категорії А – мало 

небезпечні 
Діючих, 

од. 
 

Закритих, 

од. 
 

Діючих, 

од. 
 

Закритих, 

од. 
 

Діючих, 

од. 
 

Закритих, 

од. 
 

Діючих, 

од. 
 

Закритих, 

од. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 м. Болехів - - - - - - 1 - 
2 м. Бурштин - - - - - - - - 
3 м. Івано-Франківськ - - - - - - - - 
4 м. Калуш - - - - 1 - - - 
5 м. Коломия - - - - - - 1 - 
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6 м. Яремче - - - - - - - - 
7 Богородчанський - - 1 - - - - - 
8 Верховинський - - 1 - - - - - 
9 Галицький - - 1 - - - - - 

10 Городенківський - - 1 - - - - - 
11 Долинський - - 1 - - - - - 
12 Калуський - - - - - - - - 
13 Коломийський - - - - - - - - 
14 Косівський - - - - - - - - 
15 Надвірнянський - - 1 - - - - - 
16 Рогатинський - - 1 - - - - - 
17 Рожнятівський - - 1 - 1 - - - 
18 Снятинський - - 1 - - - - - 
19 Тлумацький - - 2 - - - - - 
20 Тисменицький - - 1 - - - - - 

 Усього - - 12 - 2 - 2 - 
*За даними райдержадміністрацій і міських рад міст обласного значення 

 

Стан обліку та паспортизації місць видалення відходів (МВВ) (на 01.01.2018 року)  
Таблиця 55  

№ 

з/п 

Назва одиниці адміністративно-територіального 

устрою регіону (район) 

Кількість непаспортизованих 

МВВ, од. 

Кількість паспортизованих 

МВВ,  

од. 

Паспортизовано МВВ за звітний 

період, од. 

1 2 3 4 5 

1 м. Болехів - - 1 

2 м. Бурштин - - - 

3 м. Івано-Франківськ - - - 

4 м. Калуш - 1 - 

5 м. Коломия - 1 - 

6 м. Яремче - - - 

7 Богородчанський 1 - - 

8 Верховинський 1 - - 

9 Галицький 1 - - 

10 Городенківський 1 - - 

11 Долинський - 1 - 

12 Калуський - - - 

13 Коломийський  - - - 

14 Косівський - - - 
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15 Надвірнянський 1 - - 

16 Рогатинський - 1 - 

17 Рожнятівський 1 1 - 

18 Снятинський - 1 - 

19 Тисменицький - 1 - 

20 Тлумацький 2 - - 

 Усього 8 7 1 

 

Інфраструктура утилізації та оброблення відходів* 
                                Таблиця 56  

Назва одиниці 

адміністративно-

територіального устрою 

регіону (район) 

Пункти 

приймання/збирання 

зношених шин, од. 

 

Пункти 

приймання/збирання 

відходів електронного та 

електричного 

обладнання, од.  

Пункти приймання 

транспортних засобів 

на утилізацію, од.* 

 

Пункти та установки 

централізованого 

знешкодження медичних 

відходів, од. 

 

м. Болехів - - - - 

м. Бурштин - - - - 

м. Івано-Франківськ 1 

 

- 1 - 

м. Калуш     

м. Коломия - - 1  

м. Яремче     

Богородчанський - - - - 

Верховинський - - - - 

Галицький  - - - - 

Городенківський  - - - - 

Долинський  - - - - 

Калуський  - - 3 - 

Коломийський  - - 2 - 

Косівський  - - - - 

Надвірнянський  - - - - 

Рогатинський  - - - - 

Рожнятівський  - - - - 

Снятинський  - - - - 

Тисменицький  - - - - 

Тлумацький  - - - - 

Усього - - 7 - 

*За даними сайту Міністерства екології та природних ресурсів України 
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Суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами  

на території Івано-Франківської області* 
                                         Таблиця 57 

№ 

з/

п 

Назва Місцезнаходження  Контактні дані 

 (веб-адреса, 

телефон, 

електронна 

пошта) 

Спеціалізація 

(операції та види небезпечних відходів) 

1 ТОВ "АРГАН" (38140443) 78293, Коломийський р-н,  

с. Ковалівка,  

вул. Грушевського, буд. 27 

Фактична адреса: 

Коломийський р-н, с. Лісна 

Слобідка, вул. Центральна, 

буд. 105 

- Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для 

використання за призначенням (у т.ч. відпрацьовані 

моторні, індустріальні мастила та їх суміші). 

2. Відходи, що містять як складові або забруднювачі 

ртуть (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та 

прилади, що містять ртуть). 

3. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи 

розламані 

2 Аварійно-рятувальний загін 

спеціального призначення 

територіального управління 

МНС України в Івано-

Франківській області 

(08588725) 

76009, м. Івано-Франківськ, 

вул. Б. Хмельницького, 92 А 

Фактична адреса: 

Тисменицький р-н,  

с. Ямниця, вул. Галицька,  

буд. 58, корп. 313 

- Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

1. Відходи, що містять як складові або забруднювачі 

ртуть, сполуки ртуті(у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні 

лампи та прилади, що містять ртуть); 

3 ПАТ «НАФТОХІМІК 

ПРИКАРПАТТЯ» 

(00152230) 

78400, м. Надвірна,  

вул. Майданська, буд. 5 

- Збирання 38.01 

Зберігання 38.03 

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для 

використання за призначенням (у т.ч. відпрацьовані 

моторні, індустріальні мастила та їх суміші). 

4 ТОВ «КАЛУСЬКА 

СОЛЯНА КОМПАНІЯ» 

(39193691) 

77300, м. Калуш,  

вул. Будівельників,  

буд. 1 

- Збирання 38.01 

Перевезення 38.02 

Зберігання 38.03 

Оброблення 38.04 

Утилізація 38.05 

1. Відходи, що містять як складові або забруднювачі 

кадмій, сполуки кадмію. 

2. Відходи, що містять як складові або забруднювачі 

свинець, сполуки 

3. Відходи, що містять як складові або забруднювачі 

сполуки шестивалентного хрому. 

*За даними сайту Міністерства екології та природних ресурсів України 
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Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють збирання, заготівлю відходів як вторинної сировини* 
      Таблиця 58 

№ 

з/п 

Назва Місцезнаходження  Контактні дані  

(веб-адреса, телефон, 

електронна пошта) 

Спеціалізація (види вторинної сировини) 

1 ПП Камінський Ігор 

Зеновійович 

м. Галич, вул. площа Майдан Різдва  0977199938 

0666648931 

Склотара, макулатура, пластмаси, поліетилен 

2 Печеніжинський комбінат 

комунальних підприємств 

Коломийський р-н, смт. Печеніжин, 

вул. Богуна, буд. 20 

6-45-80 

Pecehenigun-kkp@ukr.net 

ПЕТ пляшка, скло, плівка, макулатура 

3 ПП Розенчук Наталія 

Богданівна 

с-ще Верховина вул. Коцюбинського 0984357646 ПЕТ-пляшка, метал, макулатура, поліетилен 

4 КП «Благоустрій» м. Яремче, вул. Довбуша, буд. 88 03434-2-15-24 

Blagoustriy88@ukr.net 

ПЕТ пляшка, макулатура, склотара 

5 ПП Галюк В.Б м. Яремче, вул. Курортна 0986302220 ПЕТ пляшка, макулатура, склотара 

6 ПП Галюк В.Б Яремчанська м. р., м. Микуличин 0986302220 ПЕТ пляшка, макулатура, склотара 

7 Заготівельне об’єднання 

Долинського районного 

споживчого товариства 

Долинський р-н, с. Новичка,  

вул. Новичка, буд. 1 

03477-2-00-61 Макулатура, склобій, поліетиленова плівка 

8 ФОП Онищук М.М. - 03476-3-53-25 

0950287431 

Склобій, пластик, макулатура 

Роздільний збір ТПВ в окремих населених 

пунктах 

9 ФОП Максимюк І.І. - 0667056257 Відбір скла та пластику 

Збір ТПВ в окремих населених пунктах 

10 ТзОВ «Івано-Франківський 

Вторчмет» 

м. Коломия, вул. Крип’якевича, буд. 64 - Заготівля, переробка металобрухту, чорних 

металів, Заготівля, переробка металобрухту, 

кольорових металів 

11 ТОВ «Укрметгруп» На території міста Коломия знаходиться 

три пункти: 

1.вул.Пушкіна, буд. 6 (на території ВАТ 

«Коломиясільмаш» 

2.вул.Симоненка буд. 2Б (на території АТ 

«ДОЗ») 

3.вул. Майданського, буд. 12А (на 

території ВАТ «Електрооснастка») 

0665610010 Брухт чорних та кольорових металів 

12 МП «Еколог» м. Коломия, вул. Майданського,  

буд. 12А  

03433-4-93-30 

Факс 03433-4-93-30 

Заготівля склобою, відходів макулатури, гуми, 

ганчір’я, металевої тари  

13 ТзОВ «Укрметбрухт» с. Гончарівка, вул. Центральна 0959178703 Відходи чорних та кольорових металів 

14 ТОВ «Віза-Вторма» м. Івано-Франківськ, вул.. Ботанічна, 10 а (0342)50-34-34 Макулатура, полімерні відходи, склобій 

15 ТОВ «Віза-Вторма» м. Коломия, вул. Довга, 6 0957242094 Макулатура, склобій 

*За даними сайту Міністерства екології та природних ресурсів України 
 
 

mailto:Pecehenigun-kkp@ukr.net
mailto:Blagoustriy88@ukr.net
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Впровадження роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів  

(приймання/збирання/вилучення небезпечних відходів у складі побутових від населення) 
Таблиця 59 

№                                                   

п/п 
Найменування 

населеного 

пункту 

Загальна 

кількість 

мешканців в 

населеному 

пункті, 

тис. осіб 

Кількість 

приймальних 

пунктів 

небезпечних 

відходів у складі 

побутових 
(всього), од 

Кількість місць тимчасового розміщення 

небезпечних відходів у складі побутових до їх 

передачі спеціалізованим підприємствам, од 
 

Загальний обсяг 

небезпечних 

відходів, які 

збираються  

приймальними 

пунктами, т 

Номенклатура 

та обсяг 

небезпечних 

відходів, які 

збираються 

приймальними 

пунктами 
- - - - - - - 

 

Поводження з непридатними та забороненими до використання пестицидами та отрутохімікатами 

Стан зберігання заборонених і непридатних до використання пестицидів (станом на кінець 01.01.2018 року)* 
          Таблиця 60 

№ 
з/п 

Назва одиниці адміністративно- 
територіального устрою регіону (район) 

Кількість, т 
 

Кількість 
складів, од. 

Стан складських приміщень 

добрий, од. задовільний, од. незадовільний, од. 

 - - - - - - 

 * Станом на 01.01.2018 року з території області вивезено на утилізацію непридатні до використання та заборонені 

хімічні засоби захисту рослин (пестициди та отрутохімікати), накопичені за часів колишнього Радянського Союзу.  
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XIV. Радіаційна безпека 

Експлуатація атомних електростанцій та пунктів захоронення 

радіоактивних відходів (ПЗРВ) 
Таблиця 61 

№ 

з/

п 

Назва одиниці 

адміністративно- 
територіального 

устрою регіону, 
назва АЕС 

та 
підприємства 

Кількість 

ядерних 

та 

радіацій-

но-небез-

печних 

об’єктів 
(усього), 

од. 

АЕС Підприємства, що здійснюють захоронення 

радіоактивних відходів (РАВ) 
кількість 
реакторів, 

од. 

радіаційний 

фон в 30-ти 

км зоні 

АЕС, 
мкЗв/год 

 

кількість 

ПЗРВ, од. 
кількість 

РАВ, м3
 

________ 
загальна 

активність, 
Бк 

радіаційний 

фон на 

території 
ПЗРВ, 

мкЗв/год 
 

- - - - - - - - 
- На території області відсутні АЕС 

 

Використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) 
Таблиця 62 

№ з/п Власник ДІВ Адреса власника ДІВ Примітка 

1 2 3 4 

- - - - 
 

Забруднення території техногенними та техногенно-підсиленими 

джерелами природного походження* 
                                                                                                                          Таблиця 63 

№з/п Назва одиниці 

адміністративно- 
територіального 

устрою регіону 

 Радіацій-

ний фон 

на 

території, 
мкЗв/год 

 

Питома активність забруднюючих  радіонуклідів, 

Бк/кг земель 
Кіль- 
кість 

населен-

ня, тис. 

осіб 

цезій-137 

(техно-

генний) 
сер. 

стронцій-

90 (техно-

генний) 
сер. 

радій 

(приро

дний) 
 

торій 

(природ

ний) 
 

калій 

(природ

ний) 
 

1 Богородчанський 69,7 12 54,1 2,73 

Не визначається 

2 Верховинський 30,6 11 57,4 5,19 
3 Галицький 37,0 11 44,4 2,53 
4 Городенківський 43,5 13 46,3 2,98 
5 Долинський 48,6 12 39,7 2,68 
6 Калуський 58,9 11 29,7 2,59 
7 Коломийський 98,2 12 41,0 2,84 
8 Косівський 79,2 10 57,1 3,86 
9 Надвірнянський 92,9 11 46,3 2,27 

10 Рогатинський 32,3 13 44,4 2,65 
11 Рожнятівський 72,4 12 34,0 2,46 
12 Снятинський 54,6 10 70,3 5,86 
13 Тисменицький 73,4 13 53,5 2,55 
14 Тлумацький 38,2 13 55,5 3,31 

*За даними Івано-Франківська філія ДУ «Держгрунтохорона» 
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XV. Моніторинг довкілля 

Мережа спостережень за станом довкілля* 
       Таблиця 64 

№

№ 
з/п 

Суб’єкти 

моніторингу 

довкілля 

Кількість точок спостережень, од. 

атмос 
ферне 

повітря 

стаціонар

ні 

джерела 

викидів в 

атмосфер

не пові 
тря 

повер

хневі 

води 

джерела 

скидів 

зворотних 

вод у 

поверхневі 

води 

підземні 

води 

джерела 

скидів 

зворотних 

вод у 

глибокі 

підземні 

водоносні 

горизонти 

грунти 

1 

Івано-

Франківський 

обласний центр з 

гідрометеорології 

1 0 0 0 0 0 0 

2 

ДУ «Івано-

Франківський 

обласний 

лабораторний 

центр 

Міністерства 

охорони здоров’я 

України» 

128 0 30 0 0 0 0 

3 

Дністровське 

басейнове 

управління 

водних ресурсів 

0 0 20 0 0 0 0 

4 

Івано-Франківська 

філія ДУ 

«Держгрунтохоро

на» 

0 0 0 0 0 0 15 

5 

Державна 

екологічна 

інспекція в Івано-

Франківській 

області 

0 61 23 11 0 0 13 

6 
НПП 

«Верховинський» 
0 0 2 0 0 0 0 

7 
НПП 

«Гуцульщина» 
1 0 5 0 0 0 0 

8 
Карпатський 

національний 

природний парк 
3 0 0 0 0 0 0 

 

* За даними суб’єктів моніторингу довкілля області 
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Доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища 
Таблиця 65 

№ 
з/п 

Орган, відповідальний 

за підготовку та 

висвітлення інформації 

про стан довкілля 

Назва 

публікації, 

видання 

Періодичність 

підготовки 

публікації, 

видання 

Інтернет-посилання 

1 Управління екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

Екологічний 

паспорт Івано-

Франківської 

області 

Щорічно http://www.if.gov.ua/?q=page&id

=23362 

2 Управління екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

Регіональна 

доповідь про 

стан 

навколишнього 

природного 

середовища в 

Івано-

Франківській 

області 

Щорічно http://www.if.gov.ua/?q=page&id

=24611 

 

XVI. Міжнародне співробітництво 
Таблиця 66 

Назва угоди Дата 

підписання 
Термін дії угоди Примітка 

- - - - 

 

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги 
Таблиця 66.1 

№ 

з/п 

Назва 

проекту 
Термін 

реалізації 
Джерело 

фінансування 
Вартість 

проекту 
Залишок 

коштів 

станом на 

кінець 

року 

Результати, 

що мали 

бути 

досягнуті 

відповідно 

до ТЗ  

Досягнуті 

результати  

- - - - - - - - 

 

Перелік інвестиційних проектів 
Таблиця 66.2 

№ 

з/п 
Назва 

проекту 
Термін 

реалізації 
Джерело 

фінансування 
Вартість 

проекту 
Залишок 

коштів 

станом на 

кінець 

року 

Результати, 

що мали 

бути 

досягнуті 

відповідно 

до проекту  

Наявні експертизи 

проектної 

документації  

- - - - - - - - 
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XVII. Планування природоохоронної діяльності 
 

Перелік регіональних (місцевих) природоохоронних програм 
  Таблиця 67 

№ 

з/п 
Програми 

 
Ким прийнята 

№ та дата 

прийняття 

Кількість виділених коштів у 

звітному році за програмою всього 

виділено, 

тис. грн. 

Фактично 

профінансовано, 

тис. грн. 
% 

1 

«Обласна програма 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища до 2020 

року» (зі змінами) 

Івано-

Франківська 

обласна рада 

Рішення № 59-

2/2015 від 

25.12.2015 року              
175311,687 162031,5 92,4 

 

Взаємодія із засобами масової інформації та зв’язки з громадськістю 
Таблиця 68 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2015 рік 2016 рік 2017 рік 

1. Інформаційно-просвітницькі заходи, 

у тому числі із залученням: 

 
136 139 76 

періодичних видань од. 37 39 12 

телебачення од. 
28 13 15 

радіомовлення од. 33 9 3 

мережі Інтернет (Інтернет-повідомлень) од. 38 77 46 

виставкових заходів  од. 0 1 1 

2. Консультації з громадськістю,  

у тому числі: 

 
197 224 146 

громадські слухання од. 1 2 3 

круглі столи од. 3 3 2 

зустрічі з громадськістю од. 12 13 8 

семінари од. 2 3 2 

громадська приймальна (кількість  

відвідувачів) 

од. 
175 179 131 

Інтернет-конференції од. 1 1 1 

Інтерактивне спілкування (теле-радіо- 

діалоги) 

од. 
3 3 2 

 

Громадські організації, що діють на території області (загальнодержавні, 

місцеві)* 

Таблиця 69 
№ 

з/п 
Назва організацій Юридична адреса 

1 2 3 

1 
Івано-Франківська регіональна рекреаційна 

еколого-туристична Асоціація «Райдуга» 

76018, Івано-Франківська обл., 
м. Івано-Франківськ, 

вул.Г.Мазепи 5/11 

2 
Місцева громадська екологічна організація 

«Дністер» 
77400, Івано-Франківська обл., Тисменицький 

район, м. Тисмениця, вул. Івасюка 5 

3 Регіональна екологічна фундація «Наш край» 

76014, Івано-Франківська обл., 
м. Івано-Франківськ, 

вул. С.Бандери, 10Б, кв. 64 
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1 2 3 

4 Громадська організація «Екокрай» 
76014, Івано-Франківська обл., 

м. Івано-Франківськ, 
вул. С.Стецько, 9, кв. 14 

5 
Екологічна громадська організація «Верхнє 

Подністров’я» 
77100, Івано-Франківська обл., м. Галич, 

вул.Гора,1 

6 
Громадська організація «Еколого-культурне 

об’єднання 
«Здорове покоління» 

76018, Івано-Франківська обл., 
м. Івано-Франківськ, 

вул. Л. Курбаса, 4 

7 
Громадська організація «Громадський центр 

«Еталон» 

76018, Івано-Франківська обл., 
м. Івано-Франківськ, 

вул. Грушевського, 15 

8 
Богородчанська місцева молодіжна 

громадсько-екологічна організація «Наш дім – 

Манява» 

77701, Івано-Франківська обл., 

Богородчанський район, с. Манява, 
вул. 1 – гора, 9 

9 
Всеукраїнське екологічне об’єднання «Зелений 

ковчег» 

76019, Івано-Франківська обл., 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Гарбарська, 22 

10 
Громадська організація «Оздоровчий 

туристично-екологічний просвітницький 

центр» 

78350, Івано-Франківська обл., 
Снятинський район, с. Тройця, 

вул. Головна, 48 А 

11 
Громадська організація «Фонд розвитку 

природоохоронної та туристичної діяльності 

«Рогатинщина» 

77004 , Івано-Франківська обл.,  
Рогатинський район, м. Рогатин, 

вул. Л.Українки, 11/1 

12 
Громадська організація «Екологія та 

Соціальний захист» 

76019, Івано-Франківська обл., 
м. Івано-Франківськ, 

вул.Галицька, 32 

13 
Прикарпатське регіональне відділення 

української екологічної академії 

76018, Івано-Франківська обл., 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 44а 

14 
Громадська організація «Безпека екології 

Прикарпаття» 

76018, Івано-Франківська обл., 
м. Івано-Франківськ, 

вул. Шопена, 6 А 

15 
Громадська організація «Національна 

природоохоронна агенція» 

76008, Івано-Франківська обл.,  
м. Івано-Франківськ, 

вул. Тролейбусна, 5/113 

16 
Громадська організація «Обласна організація 

української екологічної асоціації «Зелений 

світ» 

76018, Івано-Франківська обл.,        
 м. Івано-Франківськ, 
вул. С. Стрільців, 8 

17 Громадська організація «ЕКО-ЩИТ» 
77502, Івано-Франківська обл., 
м. Долина, вул. Винниченка,10 

18 
Громадська екологічна організація «Еко-

Галич» 
77101, Івано-Франківська обл., 

м. Галич, вул. Галич-гора, 1 

19 Громадська організація «Галич – еко Дністер» 
77160, Івано-Франківська обл.,  
Галицький район, с. Залуква, 

вул. Наддністрянська, 19 

20 Громадська екологічна організація «Сатурнія» 
78405, Івано-Франківська область, 

Надвірнянський район, м.Надвірна,  
вул. Комарова, 7 

21 
Городенківська районна молодіжна громадська 

екологічна організація «Животоки» 

78162, Івано-Франківська обл., 

Городенківський район, с.Топорівці  
вул. Василя Стуса, 10 

22 Громадська організація «Еко – Я» 
78621, Івано-Франківська обл., Косівський 

район, селище Яблунів, вул. І. Франка, 34 

23 Громадська організація «Про Лісок» 

78405, Івано-Франківська обл., 

Надвірнянський район, м. Надвірна,  
вул. Мазепи, 31/70 
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1 2 3 

24 Громадська організація «Еко – Черемош» 
78712, Івано-Франківська область, 

Верховинський район, с. Верхній Ясенів 

25 
Івано-Франківська обласна громадська 

організація «Грінпіс-Карпати» 
77300, Івано-Франківська область 

м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 17/ 16 

26 Громадська організація «Еко-прес» 
78621, Івано-Франківська обл., Косівський 

район, селище Яблунів, вул. 50-річчя УПА, 1а 

27 
Громадська екологічна організація «Еко – 

Плай» 
78501, Івано-Франківська область 

м. Яремче, вул. В. Стуса, 6 

28 
Всеукраїнська екологічна організація  

«МАМА – 86» 
78501, Івано-Франківська область 

м. Яремче, вул. В. Стуса, 6 

29 
Екологічна громадська організація «Врятуємо 

Карпати разом» 
78730, Івано-Франківська обл., 

Верховинський район, село Зелене 

30 
Долинська районна екологічна організація 

«Захист довкілля Долинщини» 

77502, Івано-Франківська обл., Долинський 

район, м. Долина, проспект Незалежності, 8а, 

кв 38 

31 Громадська організація «Екологія Карпат» 
78405, Івано-Франківська обл., 

Надвірнянський район, м. Надвірна,  
вул. Комунальна, 2 

32 
Громадська організація «Екологічний 

спортивно-туристичний клуб «Рокита» 
78200, Івано-Франківська обл., 

м. Коломия, вул. Гетьманська, 84/2 

33 
Коломийська районна організація «Зелений 

світ» 
78260, Коломийський район, 

селище Гвіздець, вул. Франка, 43 
*За даними Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області 
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Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів Державного фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 2015-2017 роках 
        Таблиця 70 

№ 

з/п 
Назва природоохоронного 

заходу 

Загальна 

кошторисна 

вартість 
(згідно з проектом), 

тис. грн. 

Термін 

реалізації 

заходу 
(згідно з 

проектом) 

Ступінь 

готовності 

природоохо-

ронного заходу, % 

Обсяг 

фактичних 

видатків з 

Державного 

фонду, 
тис. грн. 

Обсяг фактичних 

видатків з інших 

джерел, 
тис. грн. 

Інформація щодо 

стану виконання 

природоохоронного 

заходу (завершення 

або введення в 

експлуатацію) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
2015 рік 

1 

Реконструкція центрального 

каналізаційного колектора та  

будівництво каналізаційних 

мереж в районі вулиць 

Комунальна-Мельничука міста 

Надвірна 

24300,0 2015 52,6 12802,003 - - 

2 

Будівництво споруд для збору 

та складування побутових, 

сільськогосподарських, 

промислових відходів міста 

Калуша, а саме – розширення 

існуючого полігону  

5989,018 2015 65,1 3898,3433 - - 

 
2016 рік 

1 

Завершення будівництва 

каналізаційних мереж і споруд 

в районі вулиць Комунальна-

Мельничука в м. Надвірній. 

24300,0 2016 100 6322,0 - - 

2 

Розширення та реконструкції 

споруд для складування 

побутових та 

сільськогосподарських відходів 

на полігоні ТПВ в м. Снятині 

18031,708 2016 20,2 2648,0 1000,0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 рік 

1 

Будівництво очисних споруд в 

с. Дуба Рожнятівського району 

Івано-Франківської області 

2522,014 2017 68,3 1474,388 250,0 - 

2 

Реконструкція каналізаційних 

мереж та очисних споруд 

м. Коломия Івано-Франківської 

області 

65572,015 2017-2018 30,5 19997,869 - - 

3 

Будівництво каналізаційних 

мереж вулицями Данила 

Галицького, Залізнична, 

Котляревського, Воїнів УПА, 24 

серпня, Гузіївська, площею Івана 

Франка в м. Болехові 

19002,336 2017 11,0 2107,288 - - 

4 

Зовнішня побутова каналізація 

вул. Незалежності, № 1-№ 372, 

с. Угринів, вул. Світла-

Карпатська, Івасюка, с.Клузів 

Тисменицького району Івано-

Франківської області (нове 

будівництво) 

15628,875 2017 30,0 4637,0 0,0 - 

5 

Реконструкція берегоукріплення 

- влаштування дамби на р. Прут 

від с. Н.Вербіж до парку 

ім. Т. Шевченка в м. Коломия 

(виготовлення проектної 

документації) 

17751,054 2017 93,2 16550,749 13,007 - 
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Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 2015 році 
    Таблиця 71 

тис. грн. 

№ 

3/п 
Назва природоохоронних заходів 

Головний розпорядник 

коштів 

Заплановані 

видатки 

Профінансо-

вано станом 

на 31.12.2015 

Недофінансо- 

вано 

Повернуто 

до фонду 

1 2 3 4 5 6 7 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 

Будівництво споруд біологічної очистки господарсько-побутових 

стічних вод об'єкта "Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів в с. Вишків Долинського району" 

 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

15,48 15,48 0,0 0,0 

2 

Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод у 

Коршівському геріатричному пансіонаті (в тому числі виготовлення 

ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

158,52 158,52 0,0 0,0 

3 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на вул. Незалежності, Українській в селищі Гвіздець 

Коломийського району 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

50,0 50,0 0,0 0,0 

4 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в Острівецькому навчально-виховному комплексі в     

с. Острівець Городенківського району 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

108,05 108,05 0,0 0,0 

5 

Будівництво очисних споруд для очищення господарсько-

побутових стічних вод школи у с. Білоберізка Верховинського 

району (в т.ч. будівництво зовнішніх каналізаційних мереж) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

153,66 153,66 0,0 0,0 

6 

Будівництво системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і 

споруд на них для відділення медико-соціального реабілітаційного 

центру у с. Стецева Снятинського району 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

17,01 17,01 0,0 0,0 

7 

Будівництво очисних споруд, каналізаційних мереж та 

каналізаційно-насосної станції в м. Болехові 

(в т. ч. коригування ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

 

1 587,229 872,605 714,624 572,199 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 

Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод об’єкта 

“Cтанковецький навчально-виховний комплекс, загальноосвітня 

школа І-го ступеня – дошкільний навчальний заклад с. Станківці 

Долинського району” 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

135,0 135,0 0,0 98,495 

9 
Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них у с. Чукалівка 

Тисменицького району 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

1518,852 1518,852 0,0 0,0 

10 

Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод об’єкта 

“Дитячий садок загального типу на 50 місць, с. Черніїв 

Тисменицького району – будівництво” (в т. ч. виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

320,0 70,0 250,0 6,684 

11 
Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж у селищі 

Рожнятів 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

1247,057 1247,057 0,0 798,372 

12 
Будівництво очисних споруд в с. Дзвиняч Богородчанського району 

(в т. ч. виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

500,0 200,2 299,8 32,2 

13 

Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод об’єкта 

“Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Княжолука 

Долинського району” 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

850,0 850,0 0,0 332,075 

14 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Обрашина в с. Угорники Коломийського 

району (для Івано-Франківського обласного управління водних 

ресурсів) (в т. ч. виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

321,6 321,6 0,0 0,001 

15 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Лімниця в с. Ясень біля пам’ятника 

І. Вагилевичу Рожнятівського району (для Івано-Франківського 

обласного управління водних ресурсів) (в т. ч. виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

400,0 400,0 0,0 2,172 

16 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Вікно в с. Кутище Тлумацького району(для 

Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) (в т. ч. 

виготовлення ПКД) 

 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

ОДА 

 

 

 

780,0 780,0 0,0 5,756 
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17 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Лужанка в с. Гошів Долинського району 

Івано-Франківської області (для Івано-Франківського обласного 

управління водних ресурсів) (в т. ч. виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

120,0 120,0 0,0 0,005 

18 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Ворона в с. Виноград Коломийського району 

Івано-Франківської області (для Івано-Франківського обласного 

управління водних ресурсів) (в т. ч. виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

536,0 536,0 0,0 0,781 

19 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Чорнява в селищі Обертин Тлумацького 

району Івано-Франківської області (для Івано-Франківського 

обласного управління водних ресурсів) (в т. ч. виготовлення ПКД)  

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

835,9174 835,9174 0,0 0,001 

20 

Проведення заходів для боротьби із шкідливою дією вод р. Свіча в 

с. Новоселиця Долинського району (для Івано-Франківського 

обласного управління водних ресурсів) (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

260,0 260,0 0,0 0,008 

21 

Проведення заходів для боротьби із шкідливою дією вод р. Свіча в 

с. Княжолука Долинського району (для Івано-Франківського 

обласного управління водних ресурсів) (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

800,0 800,0 0,0 0,0 

22 

Проведення заходів для боротьби із шкідливою дією вод р. Свіча в 

с. Шевченкове Долинського району (для Івано-Франківського 

обласного управління водних ресурсів) (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

450,0 450,0 0,0 4,805 

23 
Будівництво каналізаційних мереж у с. Угорники Івано-

Франківської міської ради 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

1399,999 1303,254 96,745 725,606 

24 
Будівництво очисних споруд туберкульозного відділення 

Солотвинської районної лікарні Богородчанського району 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

ОДА 

24,5106 24,511 0,0 24,511 

25 
Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі 

Верховина (вул. Грушевського, вул. Жаб’євська) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

 

 

 

1428,134 1428,134 0,0 374,597 
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26 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Геринька в с. Гериня, вул. Довбуша, 

Долинського району (для Івано-Франківського обласного 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

16,541 16,54 0,0 0,0 

27 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Геринька в с. Гериня, вул. Шевченка, 

Долинського району (нове будівництво) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

21,619 21,62 -0,001 3,444 

28 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного  режиму 

та санітарного стану р. Прут в с. Шепарівці Коломийського  

району (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

(для Івано-Франківського обласного управління водних  

ресурсів) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

1165,0 1165,0 0,0 0,005 

29 

Реконструкція каналізаційних інженерних мереж Снятинського 

психоневрологічного інтернату на вул. Гоголя, 23 в м. Снятині 

Івано-Франківської області 

Департамент соцполітики 

ОДА 
408,0 352,566 55,434 0,0 

30 
Будівництво очисних споруд Погонянського психоневрологічного 

інтернату (в т.ч на проектні та вишукувальні роботи) 

Департамент соцполітики 

ОДА 
528,86 528,86 0,0 0,0 

31 
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Ткацька в селищі 

Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської області Богородчанська РДА 247,478 247,478 0,0 2,53 

32 
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Довбуша в селищі 

Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської області Богородчанська РДА 78,475 78,475 0,0 2,59 

33 
Упорядкування джерела в урочищі Гора Міська в с. Підгірʼя 

Богородчанського району 
Богородчанська РДА 5,0 5,0 0,0 0,0 

34 
Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них в 

Городенківській ЗОШ № 1 в м. Городенці Городенківського району Городенківська РДА 27,644 27,644 0,0 0,0 

35 

Нове будівництво. Будівництво каналізаційних мереж та споруд на 

них по вул. Новоселів, вул. Стефаника у м. Городенці  

Івано-Франківської області 

Городенківська РДА 748,261 748,261 0,0 7,761 

36 

Будівництво очисних споруд для очищення стічних вод 

Великотур’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Долинського району Івано-Франківської області 

Долинська РДА 171,132 171,123 0,0 0,0 

37 
Будівництво очисних споруд для очищення стічних вод Вигодської 

міської лікарні Долинського району 
Долинська РДА 552,47 552,47 0,0 0,0 

38 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Геринька в с. Гериня Долинського району 

 

 
 

Долинська РДА 61,34 0,0 61,34 0,0 
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39 
Реконструкція каналізаційної мережі на вул. Долинська в с. Мала 

Тур’я до вул. Обліски в м. Долині Івано-Франківської області Долинська РДА 390,777 390,733 0,044 0,0 

40 

Реконструкція на діючих каналізаційних спорудах (реконструкція 

системи подачі повітря в аеротенки на діючих очисних 

каналізаційних спорудах м. Долини) 

Долинська РДА 288,42 86,526 201,894 86,526 

41 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану річки Лужанка в селі Витвиця Долинського 

району 

Долинська РДА 674,443 674,443 0,0 0,0 

42 
Реконструкція каналізаційної мережі в с. Копанки Калуського 

району 
Калуська РДА 261,722 261,722 0,0 32,531 

43 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на вул. Незалежності, вул. Українській в селищі 

Гвіздець Коломийського району 

Коломийська РДА 805,19 805,19 0,0 64,257 

44 

(Нове будівництво). Влаштування очисних споруд і підвідного 

каналізаційного колектора у с. П’ядики Коломийського району 

(перша черга – будівництво підвідного каналізаційного колектора) 

Коломийська РДА 500,0 500,0 0,0 2,002 

45 

Будівництво очисних споруд та підвідного каналізаційного 

колектора для с. Коршів Коломийського району Івано-Франківської 

області 

Коломийська РДА 1387,748 1387,748 0,0 0,646 

46 

Будівництво необхідних споруд для очищення стічних для 

Річківського навчально-виховному комплексу “ЗОШ І-ІІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад” Косівського району  

Івано-Франківської області 

Косівська РДА 395,593 395,593 0,0 16,748 

47 

Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод для 

Черганівської ЗОШ І-ІІ ст. Косівського району  

Івано-Франківської області 

Косівська РДА 395,668 395,668 0,0 56,796 

48 

Реконструкція каналізаційного колектора та розширення очисних 

споруд потужністю 100 куб. м/добу в селищі Перегінське (І етап – 

реконструкція каналізаційного колектора від школи-інтернату до 

насосної станції) 

Рожнятівська РДА 344,651 344,651 0,0 221,504 

49 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в Горішньозалучанській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

Снятинська РДА 81,409 81,409 0,0 81,409   

50 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в Ганьківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Снятинська РДА 85,045 85,045 0,0 85,045 

51 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в Потічківському НВК 
Снятинська РДА 50,0 50,0 0,0 0,048 

52 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в Завальській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Снятинська РДА 180,0 180,0 0,0 165,8 
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53 

Заходи для боротьби з шкідливою дією вод, очищення русла річки 

Крисівка в селищі Заболотів Снятинського району Івано-

Франківської області 

Снятинська РДА 162,997 162,997 0,0 10,556 

54 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення у дитячому садку с. Белелуя Снятинська РДА 80,0 80,0 0,0 66,51 

55 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення у дитячому садку в с. Ганьківці Снятинська РДА 80,0 80,0 0,0 67,93 

56 

Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у селищі 

Лисець Тисменицького району (перша черга – будівництво 

підвідного каналізаційного колектора) 

Тисменицька РДА 1231,615 1231,615 0,0 0,137 

57 

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану русла р. Тумирка у 

с. Довге Тисменицького району Івано-Франківської області, а також 

заходи для боротьби із шкідливою дією вод 

Тисменицька РДА 139,562 139,562 0,0 0,822 

58 

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Обрашина 

у с. Старі Кривотули Тисменицького району Івано-Франківської 

області, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод 

Тисменицька РДА 650,0 650,0 0,0 0,0 

59 

Будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд 

для очищення господарсько-побутових стічних вод в дитячому 

садочку с. Вільшаниця Тисменицького району Івано-Франківської 

області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Тисменицька РДА 450,0 450,0 0,0 0,144 

60 Будівництво каналізаційних мереж в м. Тисмениця Тисменицька РДА 250,0 250,0 0,0 0,0 

61 
Нове будівництво каналізаційних мереж на вул. Коцюбинського в 

м. Тлумач 
Тлумацька РДА 275,833 275,833 0,0 0,109 

62 
Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Чорновола в  

м. Тлумач Івано-Франківської області 
Тлумацька РДА 203,1 203,1 0,0 0,09 

63 
Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. С.Бандери в  

м. Тлумач Івано-Франківської області 
Тлумацька РДА 117,0 117,0 0,0 0,053 

64 

Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Українська в  

м. Тлумач Івано-Франківської області 

 

Тлумацька РДА 133,0 133,0 0,0 20,954 

65 
Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Ломоносова в  

м. Тлумач Івано-Франківської області 
Тлумацька РДА 149,5 149,5 0,0 5,704 

66 
Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Л. Українки в  

м. Тлумач Івано-Франківської області 
Тлумацька РДА 151,9 151,9 0,0 0,012 

67 
Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойми в м. Тлумачі Івано-Франківської області Тлумацька РДА 1975,092 1975,092 0,0 4,045 
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68 
Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Боринського в  

м. Тлумачі Івано-Франківської області 
Тлумацька РДА 167,6 167,6 0,0 0,0 

69 

Будівництво споруд для очищення стічних вод в Петрівському 

стаціонарному відділенні для постійного проживання одиноких 

непрацездатних громадян (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Тлумацька РДА 123,236 123,236 0,0 0,0 

70 
Нове будівництво роздільної системи каналізації на  

вул. Коцюбинського у м. Тлумачі Івано-Франківської області 
Тлумацька РДА 120,049 120,049 0,0 0,0 

71 
Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Вікно з 

притоками у с. Кутище Тлумацького району 
Тлумацька РДА 131,083 131,083 0,0 0,0 

72 
Будівництво каналізаційної мережі від вул. Слобідської до  

вул. З.Човгана в м. Коломия 
Коломийська міська рада 1190,0 1190,0 0,0 8,524 

73 
Будівництво каналізаційної мережі від вул. Довбуша до 

вул. Достоєвського в м. Коломиї 
Коломийська міська рада 1190,0 1190,0 0,0 21,55 

74 
Будівництво каналізаційної мережі від вул. Трильовського до 

вул.Довбуша м. Коломиї 
Коломийська міська рада 1190,0 1190,0 0,0 10,475 

75 

Будівництво каналізаційної мережі вулицями Данила Галицького, 

Залізнична, Котляревського, Воїнів УПА, 24 Серпня, Гузівська, 

площа Івана Франка у м. Болехові. Нове будівництво. 

Болехівська міська рада 2740,583 822,175 1918,408 460,292 

76 

Будівництво каналізаційного колектора для скидання фільтрату з 

полігону ТПВ на міські очисні споруди згідно з кошторисною 

документацією “Фільтратопровід від полігону ТПВ в районі  

с. Рибне до точки врізки в міську каналізацію в м. Івано-

Франківськ” 

Івано-Франківська міська рада 300,0 300,0 0,0 0,0 

 Всього  37 091,655 33493,3574 3598,288 4485,817 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

77 
Розширення та реконструкція споруд складування побутових та 

сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ у м. Снятині 
Снятинська РДА 1050,0 1050,0 0,0 0,0 

78 
Придбання спецтехніки (трактора МТЗ – 892) для збору та 

перевезення побутових відходів для Лисецької селищної ради 
Тисменицька РДА 450,0 450,0 0,0 0,0 

 
Всього 

 
 1500,0 1500,0 0,0 0,0 

Охорона атмосферного повітря 

79 

Реконструкція обладнання для очистки від забруднення речовин 

біологічного походження, що викидаються в атмосферне повітря, 

Коломийського державного підприємства “Ветсанзавод” у с. Годи-

Добровідка (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Коломийська РДА 514,718 113,898 400,82 0,0 

 Всього  514,718 113,898 400,82 0,0 
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Охорона і раціональне використання земель 

80 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Пробійна в 

с. Гринява Верховинського району Івано-Франківської області (в 

т. ч. виготовлення ПКД) (для Івано-Франківського обласного 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

350,23 350,23 0,0 2,0 

81 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Сукіль в с. Тисів 

Болехівської міської ради (для Івано-Франківського обласного 

управління водних ресурсів) (в т. ч. виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

550,0 550,0 0,0 0,002 

82 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Пістинька в 

с. Пістинь Косівського району Івано-Франківської області (для 

Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) (в т. ч. 

виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

1098,712 1098,712 0,0 0,324 

83 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лужанка в 

с. Гошів Долинського району Івано-Франківської області (для 

Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) (в т. ч. 

виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

995,0 995,0 0,0 0,0 

84 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Чорний Черемош 

в с. Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської 

області (для Івано-Франківського обласного управління водних 

ресурсів) (в т. ч. виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

1064,04 1064,04 0,0 0,338 

85 

Будівництво берегозакріплювальних споруд лівого берега р. Чечва 

(вище автодорожнього моста) в с. Довге-Калуське Калуського 

району Івано-Франківської області (для Івано-Франківського 

обласного управління водних ресурсів) (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

 

981,0 981,0 0,0 0,798 

86 

Реконструкція водозахисної дамби на р. Пістинька в с. Пістинь 

Косівського району (в т.ч. виготовлення ПКД) (для Івано-

Франківського обласного управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

1050,0 1050,0 0,0 0,001 

87 
Реконструкція берегозакріплювальних споруд на р. Черемош в        

с. Устеріки Верховинського району Івано-Франківської області 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

500,0 500,0 0,0 0,0 

88 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця 

Солотвинська в районі входу потічка Солонець в с. Монастирчани 

Богородчанського району  

Богородчанська РДА 996,0 996,0 0,0 7,186 

89 
Будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Дідушкова в 

с. Красноїлля, присілок Центр (в т. ч. виготовлення ПКД) 
Верховинська РДА 468,726 468,726 0,0 1,62 
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90 

Будівництво берегозакріплюючих споруд на потічку Слупійка в  

с-щі  Верховина Верховинського району 

 

Верховинська РДА 35,572 35,572 0,0 0,0 

91 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Луква на 

вул. Т. Шевченка біля господарства Мельника Я. М. в с. Грабівка 

Калуського району Івано-Франківської області 

 

Калуська РДА 279,642 279,642 0,0 1,831 

92 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Луква по 

вул. Лісовій в с. Завій Калуського району Івано-Франківської 

області (правий берег). 

 

Калуська РДА 800,0 799,922 0,078 0,0 

93 
Кріплення лівого берега р. Луква у с. Завій в районі вул. Садова, 

Калуського району (нове будівництво) 
Калуська РДА 907,241 907,241 0,0 0,0 

94 

Будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Бистриця 

Надвірнянська в с. Зелена Надвірнянського району (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Надвірнянська РДА 950,0 950,0 0,0 0,031 

95 
Кріплення правого берега р. Лімниця у с. Ясень Рожнятівського 

району Івано-Франківської області 
Рожнятівська РДА 2816,0 2816,0 0,0 15,71 

96 
Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лімниця в  

с. Закерничне (ур. “Винникове”) Рожнятівського району 
Рожнятівська РДА 200,0 200,0 0,0 200,0 

97 

Регулювання, берегоукріплення та покращення гідрологічного 

режиму р. Посічанка в с. Посіч Тисменицького району 

(будівництво, ІІ черга) 

Тисменицька РДА 85,0 85,0 0,0 0,0 

98 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Вільшанка в 

с. Рошнів Тисменицького району Івано-Франківської області (коло 

садиби Литвин М. П., нове будівництво) 

 

Тисменицька РДА 900,0 900,0 0,0 9,82 

99 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Посічанка в 

с. Посіч Тисменицького району Івано-Франківської області (нове 

будівництво) 

Тисменицька РДА 800,497 800,497 0,0 0,0 

 Всього  15827,66 15827,582 0,078 239,661 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

100 
Проведення заходів з відтворення природних рослинних ресурсів 

(для ДП “Коломийське лісове господарство”) 
Коломийська РДА 50,0 50,0 0,0 0,0 

101 
Озеленення м. Снятина (на території Снятинського 

психоневрологічного інтернату) 
Снятинська РДА 46,0 46,0 0,0 0,044 

102 
Заходи з озеленення міст і сіл (озеленення фрагменту території в 

мікрорайоні “Пасічна” в м. Івано-Франківську) 
Івано-Франківська міська рада 132,67 132,67 0,0 0,145 

 Всього  228,67 228,67 0,0 0,189 
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Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці 

103 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

лівобережної водозахисної дамби на р. Бистриця Надвірнянська в   

с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради (для Івано-Франківського 

обласного управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури ОДА 

177,0 177,0 0,0 0,0 

104 
Розроблення обласної програми охорони навколишнього природного 

середовища до 2020 року 

Департамент екології та 

природних ресурсів ОДА 
95,0 30,0 65,0 0,0 

105 Розроблення проекту схеми створення регіональної екомережі 
Департамент екології та 

природних ресурсів ОДА 
95,0 95,0 0,0 0,0 

106 

Організація здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, 

підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників 

природоохоронних органів (створення Орхуського інформаційно-

тренінгового центру) 

Департамент екології та 

природних ресурсів ОДА 
100,0 29,4 70,6 0,0 

107 

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація 

виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища, видання поліграфічної 

продукції з екологічної тематики 

Департамент екології та 

природних ресурсів ОДА 
100,0 0,0 100,0 0,0 

108 
Виготовлення робочого проекту реконструкції полігону твердих 

побутових відходів в урочищі “Деренівка” 
Городенківська РДА 80,0 0,0 80,0 0,0 

110 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 

очисних споруд в м. Городенці Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківська РДА 155,652 155,652 0,0 5,752 

111 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 

очисних споруд та підвідного каналізаційного колектора у с. Велика 

Кам’янка Коломийського району 

Коломийська РДА 98,0 98,0 0,0 18,794 

112 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на вул. Незалежності, вул. Українській в селищі Гвіздець 

Коломийського району (виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Коломийська РДА 15,0 14,67 0,33 0,001 

113 
Наукові дослідження щодо відновлення корінних природних 

комплексів на території Косівського району 
Косівська РДА 45,0 34,2 10,8 0,0 

114 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

полігону для складування побутових, сільськогосподарських і 

промислових відходів в с-щі Перегінське 

Рожнятівська РДА 110,0 110,0 0,0 0,574 

115 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

очисних споруд в с. Дуба Рожнятівського району 
Рожнятівська РДА 160,0 160,0 0,0 0,0 

116 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

каналізаційних мереж (масив “За парком”) в м. Тлумач 
Тлумацька РДА 200,0 200,0 0,0 0,0 

 Всього  1430,652 1103,922 326,73 25,121 

 Разом:  56593,36 52267,44 4325,9 4750,79 
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Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалося за рахунок коштів обласного фонду  

охорони навколишнього природного середовища у 2016 році  

 

№ 

п/п 
Назва природоохоронних заходів 

Головний розпорядник 

коштів 

Заплановані 

видатки 

Профінансо-

вано станом 

на 01.01.2017 

Недофінан-

совано 

Повернуто 

до фонду 

1 2 3 4 5 6 7 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 

Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі 

Верховина Верховинського району (вул. Жаб'євська,  

вул. Грушевського) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури ОДА 

1358,0 1358,0 0,0 571,350 

2 

Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод об`єкту 

“Дитячий садок загального типу на 50 місць, с. Черніїв 

Тисменицького району – будівництво” (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури ОДА 

600,0 600,0 0,0 146,734 

3 
Будівництво каналізаційних мереж в с. Угорники  

Івано-Франківської міської ради 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

1872,0 1872,0 0,0 1173,5983 

4 
Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Копанки 

Калуського району (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

300,0 300,0 0,0 208,277 

5 
Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них у селі Чукалівка 

Тисменицького району 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

2650,0 2650,0 0,0 423,6133 

6 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Млинівка в с. Підбережжя Болехівської міської 

ради Івано-Франківської області (для Івано-Франківського обласного 

управління водних ресурсів) (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

1457,0 1457,0 0,0 68,9075 
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7 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Лімниця в с. Ясень, біля пам`ятника І. Вагилевичу, 

Рожнятівського району Івано-Франківської області (для Івано-

Франківського обласного управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

650,19 650,19 0,0 0,0004 

9 
Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж у  

селищі Рожнятів 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

1134,942 1134,911 0,031 57,2968 

10 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Ворона  в с. Виноград Коломийського району Івано-

Франківської області (завершення робіт) (для Івано-Франківського 

обласного управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, 

містобудування ОДА 

183,382 183,382 0,0 0,028 

11 

Проведення заходів для боротьби із шкідливою дією вод р. Свіча в           

с. Шевченкове Долинського району Івано-Франківської області (для 

Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів). 

 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

653,356 653,356 0,0 39,6124 

12 
Будівництво каналізаційної мережі житлового масиву Українська в с-щі 

Брошнів-Осада Івано-Франківської області. (Нове будівництво). 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

1072,722 1072,722 0,0 681,9003 

13 
Будівництво очисних споруд в Снятинському психоневрологічному 

інтернаті 

Департамент соціальної 

політики ОДА 
520,0 519,63535 0,3646 0,0 

14 
Будівництво очисних споруд в Делятинському психоневрологічному 

інтернаті Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Департамент соціальної 

політики ОДА 
1454,0 1450,18 3,82 0,0 

15 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Бистриця Солотвинська в с. Яблунька 

Богородчанського району Івано-Франківської області 

Богородчанський районний 

бюджет 
950,0 950,0 0,0 0,0 

16 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території Старунського НВК в с. Старуня 

Богородчанського району 

Богородчанський районний 

бюджет 
50,0 50,0 0,0 0,0 

17 
Будівництво каналізаційної мережі і споруд на них в с. Красноїлля 

присілок Долина (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Верховинський районний 

бюджет 
500,0 500,0 0,0 145,168 

18 

Реконструкція системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж та 

споруд на них в стаціонарному відділенні терцентру для постійного 

проживання громадян с. Красноїлля Верховинського району Івано-

Франківської області 

 

Верховинський районний 

бюджет 

744,582 744,582 0,0 0,0 
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19 
Будівництво очисних споруд для очищення стічних вод Вікторівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Галицького району Івано-Франківської області 

Галицький районний 

бюджет 
530,0 530,0 0,0 530,0 

20 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території ДНЗ “Ластівка” у с. Ясенів-Пільний 

Городенківського району 

Городенківський районний 

бюджет 
62,6 62,6 0,0 0,965 

21 
Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод будинку 

культури в с. Ясенів-Пільний Городенківського району 

Городенківський районний 

бюджет 
32,5 32,5 0,0 0,0 

22 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в Виноградській ЗОШ І-ІІІ ступенів та дитячому садку 

“Ромашка” с. Виноград Городенківського району 

 

Городенківський районний 

бюджет 
101,581 101,581 0,0 12,48 

23 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану потічка в с. Раків Долинського району (в т.ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Долинський районний 

бюджет 244,0 244,0 0,0 3,6278 

24 

Нове будівництво господарсько-фекальної каналізації в м. Долині в 

районі вулиць Івасюка-Шептицького (ділянка колектору від 

буд. № 38 по вул. Шептицького до буд. № 52) 

Долинський районний 

бюджет 1144,0 1144,0 0,0 311,8663 

25 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Потік по вул. Б. Хмельницького в с. Надіїв 

Долинського району (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Долинський районний 

бюджет 
123,588 123,59 0,0 1,623 

26 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Цуцилинок на території Дебеславцівської 

сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області 

Коломийський районний 

бюджет 
120,0 120,0 0,0 0,0 

27 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Вільховець в с. Матеївці Коломийського району 

Івано-Франківської області 

Коломийський районний 

бюджет 
187,729 187,729 0,0 7,126 

28 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Косачівка в с. Перерив та с. Матеївці 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Коломийський районний 

бюджет 
202,528 202,528 0,0 1,876 

29 
Будівництво очисних споруд та підвідного каналізаційного колектора 

для села Коршів Коломийського району 

Коломийський районний 

бюджет 
599,58 179,874 419,706 0,901 

30 
Будівництво каналізаційної мережі м. Косова Івано-Франківської 

області (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Косівський районний 

бюджет 
1160,0 1160,0 0,0 696,452 

31 

Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод 

Соколівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Косівського району Івано-

Франківської області (в. т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

 

Косівський районний 

бюджет 

303,851 303,851 0,0 75,793 
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32 
Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод Кутської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Косівського району Івано-Франківської області 

Косівський районний 

бюджет 
590,85 590,85 0,0 69,673 

33 

Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод 

дошкільного навчального закладу “Покутянка” в с-щі Кути 

Косівського району Івано-Франківської області 

Косівський районний 

бюджет 385,9 115,77 270,13 83,336 

34 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення в 

м. Надвірній (розширення компостуючих площадок на очисних 

спорудах) 

Надвірнянський районний 

бюджет 350,0 338,0 12,0 13,85 

35 

Будівництво каналізаційного колектора в м. Надвірній в районі 

вулиць Коперніка, Чайковського, Вишневої (в т.ч. виготовлення ПКД 

та проведення екологічної експертизи проекту) 

 

Надвірнянський районний 

бюджет 
1000,0 1000,0 0,0 102,34 

36 
Реконструкція напірного каналізаційного колектора та перекачуючої 

насосної станції дитячої районної лікарні м. Надвірної 

Надвірнянський районний 

бюджет 
254,187 250,346 3,841 0,0 

37 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення 

на очисних спорудах м. Надвірної (реконструкція радіальних 

відстійників) 

Надвірнянський районний 

бюджет 786,04 786,04 0,0 7,67 

38 
Будівництво каналізаційного колектора по вул. Шеремети в 

 м. Рогатині 

Рогатинський районний 

бюджет 
955,0 920,0 35,0 0,0 

39 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в дитячому садку в с. Зібранівка  

Снятинський районний 

бюджет 
184,341 184,341 0,0 0,0 

40 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в Красноставській ЗОШ І-ІІІ ст. 

Снятинський районний 

бюджет 
165,26 165,26 0,0 0,0 

41 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в Троєцькій ЗОШ І-ІІІ ст. 

Снятинський районний 

бюджет 
170,73 170,73 0,0 0,51 

42 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в Устянській ЗОШ І-ІІІ ст. 

Снятинський районний 

бюджет 
172,514 172,51 0,0 0,0 

43 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Коснятина в м. Снятині 

Снятинський районний 

бюджет 
500,0 500,0 0,0 31,72 

44 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в Завальській ЗОШ І-ІІІ ст. 

Снятинський районний 

бюджет 
234,85 234,85 0,0 0,3 

45 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в Горішньозалучанській ЗОШ І-ІІІ ст. 

Снятинський районний 

бюджет 
166,726 166,726 0,0 0,0 

46 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в дитячому садку с. Белелуя  

Снятинський районний 

бюджет 
164,919 164,919 0,0 0,03 

47 

Будівництво насосної станції № 2 для відведення каналізаційних 

стоків багатоквартирних будинків в с-щі Заболотів по 

вул. Грушевського на очисні споруди Заболотівського ККП 

Снятинського району 

Снятинський районний 

бюджет 
600,0 600,0 0,0 0,0 
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48 

Будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для 

очищення господарсько-побутових стічних вод Старокривотульської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Тисменицької районної ради (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Тисменицький районний 

бюджет 
620,0 620,0 0,0 5,01182 

49 

Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд 

для очищення господарсько-побутових стічних вод Павлівського 

навчально-виховного комплексу Тисменицької районної ради (в т.ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

 

Тисменицький районний 

бюджет 

640,0 640,0 0,0 2,26855 

50 

Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у с-щі Лисець 

Тисменицького району Івано-Франківської області (нове будівництво 

каналізаційного колектора в с-щі Лисець Тисменицького району) 

 

Тисменицький районний 

бюджет 
2000,0 2000,0 0,0 0,3192 

51 
Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж в  

 с-щі Обертин (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Тлумацький районний 

бюджет 
1650,0 1650,0 0,0 652,999 

52 
Нове будівництво роздільної системи каналізації по вул. Промислова 

в м. Тлумачі  

Тлумацький районний 

бюджет 
840,22 840,22 0,0 65,8 

53 
Нове будівництво роздільної системи каналізації по вул. Коновальця 

в м. Тлумачі 

Тлумацький районний 

бюджет 
156,15 156,15 0,0 110,25 

54 
Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Колійова в 

 м. Тлумачі Івано-Франківської області 

Тлумацький районний 

бюджет 
110,61 110,61 0,0 0,126 

55 
Нове будівництво роздільної системи каналізації по вул. Січових 

Стрільців в м. Тлумачі Івано-Франківської області 

Тлумацький районний 

бюджет 
211,5 211,5 0,0 0,334 

56 
Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Сотника Орлика в  

м. Тлумачі Івано-Франківської області 

Тлумацький районний 

бюджет 
151,2 151,2 0,0 0,185 

57 

Проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану, а також заходи для 

боротьби з шкідливою дією вод потічка в урочищі “Під горою” в  

с. Тарасівка Тлумацького району Івано-Франківської області (в т.ч. 

виготовлення ПКД) 

Тлумацький районний 

бюджет 

1391,0 1391,0 0,0 0,0 

58 

Будівництво каналізаційної мережі вулицями Залізнична, 

Ярошинської до каналізаційної насосної станції № 2 (біля 5 цеху) у  

м. Болехові. Нове будівництво (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Болехівський міський 

бюджет 
800,0 800,0 0,0 37,36 

59 
Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них в м. Бурштині 

ЗОШ № 3 

Бурштинський міський 

бюджет 
198,7 198,7 0,0 0,316 

60 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території Бурштинської міської ради – ЗОШ № 2 

 

Бурштинський міський 

бюджет 167,8 167,8 0,0 0,0 
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61 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території Бурштинської міської ради – ДНЗ № 6 

Бурштинський міський 

бюджет 
55,1 55,1 0,0 0,091 

62 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території Бурштинської міської ради – ФАП  

с. Вигівка 

Бурштинський міський 

бюджет 10,0 10,0 0,0 0,037 

63 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території Бурштинської міської ради – ДНЗ № 2 

Бурштинський міський 

бюджет 
85,3 85,3 0,0 0,111 

64 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території Бурштинської міської ради – ДНЗ № 1 

 

Бурштинський міський 

бюджет 63,1 63,1 0,0 0,102 

65 
Будівництво каналізаційної мережі від вул. Бережанської до 

 вул. Трильовського в м. Коломиї 

Коломийський міський 

бюджет 
1205,0 1205,0 0,0 124,158 

66 
Будівництво каналізаційної мережі в житловому масиві “Аеропорт  

(р-н метеостанції)” в м. Коломиї 

Коломийський міський 

бюджет 
1490,0 1490,0 0,0 324,715 

67 
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Шарлая в м. Коломиї  

(І етап) 

Коломийський міський 

бюджет 
1495,0 1495,0 0,0 57,27 

68 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Трильовського, 25 в м. Коломия  

Івано-Франківської області 

Коломийський міський 

бюджет 186,734 186,734 0,0 0,0 

69 
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Камʼянецькій в  

м. Коломия 

Коломийський міський 

бюджет 1450,0 1450,0 0,0 970,081 

70 
Будівництво каналізаційної мережі від вул. Петрука та Пстрака до 

вул. Розвадовського в м. Коломия 

Коломийський міський 

бюджет 
1488,0 1331,79 156,21 4,214 

 Всього  44108,862 43207,75735 901,1026 7824,37367 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

71 
Придбання спецтехніки для збору та перевезення побутових відходів 

(для Верховинського ККП) 

Верховинський районний 

бюджет 
550,0 550,0 0,0 0,0 

72 
Придбання спецмашини (трактора) та обладнання для збору та 

перевезення побутових відходів у с. Верхня Калуського району 

Верхнянський сільський 

бюджет ОТГ Калуського 

району 

625,0 625,0 0,0 0,0 

73 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

м. Городенці 

Городенківський районний 

бюджет 
148,8 148,8 0,0 0,0 

74 
Придбання спецмашини для збору та перевезення побутових відходів 

у м. Городенці 

Городенківський районний 

бюджет 
2331,8 2331,8 0,0 0,0 

75 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

с. Ясенів Пільний Городенківського району Івано-Франківської 

області 

 

Городенківський районний 

бюджет 
120,0 0,0 120,0 0,0 
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76 

Будівництво об`єкту для знешкодження небезпечних, біоорганічних, 

медичних відходів (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Коломийський районний 

бюджет 
590,0 590,0 0,0 194,132 

77 
Придбання спецмашини для збору та перевезення рідких побутових 

відходів у с. Шешори (для КП “Комунгосп Шешори”) 

Косівський районний 

бюджет 
849,5 849,5 0,0 0,0 

78 

Придбання машини для збору та перевезення побутових відходів КО-

413 на базі ГАЗ-3309 в с-щі Яблунів Косівського району  

Івано-Франківської області 

Косівський районний 

бюджет 965,145 965,145 0,0 0,0 

79 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів в  

с-щі Кути Косівського району 

Косівський районний 

бюджет 

 

350,0 350,0 0,0 0,014 

80 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів в  

с-щі Яблунів Косівського району 

Косівський районний 

бюджет 
34,855 34,855 0,0 0,0 

81 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

с-щі Ланчин 

Надвірнянський районний 

бюджет 
115,0 115,0 0,0 0,0 

82 
Придбання спецтехніки для збору, транспортування побутових 

відходів у м. Рогатині (для КП “Рогатинське Будинкоуправління”) 

Рогатинський районний 

бюджет 
650,0 650,0 0,0 0,0 

83 
Придбання спецавтомобіля для збору та перевезення рідких 

побутових відходів в с-щі Рожнятів 

Рожнятівський районний 

бюджет 
800,0 800,0 0,0 11,12 

84 
Придбання машини для транспортування побутових відходів в  

с-щі Перегінське 

Рожнятівський районний 

бюджет 
654,0 654,0 0,0 0,0 

85 
Придбання спецавтомобіля для збору та перевезення побутових 

відходів в м. Снятині 

Снятинський районний 

бюджет 
550,0 550,0 0,0 6,64 

86 
Розширення та реконструкція споруд для складування побутових та 

сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ в м. Снятині 

Снятинський районний 

бюджет 
1000,0 1000,0 0,0 250,86 

87 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів 

для м. Снятина 

Снятинський районний 

бюджет 
132,0 132,0 0,0 0,0 

88 
Придбання обладнання для збору побутових відходів (контейнерів) у  

м. Болехові 

Болехівський міський 

бюджет 
200,0 190,767 9,23 0,0 

89 

Будівництво каналізаційного колектора для скидання фільтрату з 

полігону ТПВ на міські очисні споруди згідно з кошторисною 

документацією “Фільтратопровід від полігону ТПВ в районі с. Рибне 

до точки врізки в міську каналізацію в м. Івано-Франківську” 

Івано-Франківський 

міський бюджет 
4907,85 4907,85 0,0 2726,953 

90 
Придбання спецавтомобіля на базі МАЗ для збору та перевезення 

побутових відходів (для Микуличинської сільської ради) 

Яремчанський міський 

бюджет 
1160,0 1160,0  0,0 0,0 

91 
Придбання спецтранспорту для збору та перевезення побутових 

відходів на території м. Яремче (КО-427-90 на базі МАЗ 6303) 

Яремчанський міський 

бюджет 
2500,0 2499,75 0,25 0,0 

92 
Придбання спецтранспорту для збору та перевезення побутових 

відходів на території с-ща Ворохта 

Яремчанський міський 

бюджет 
1300,0 1300,0 0,0 1300,0 
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93 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів 

на території м. Яремче 

Яремчанський міський 

бюджет 
200,0 190,0 10,0 0,0 

 Всього  20733,95 20594,467 139,48 4489,719 

Охорона і раціональне використання земель 

94 

Будівництво берегозакріплювальних споруд лівого берега р. Чечва 

(вище автодорожнього моста) в с. Довге Калуське Калуського району 

Івано-Франківської області (для Івано-Франківського обласного 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

320,0 320,0 0,0 0,0004 

95 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лімниця (біля 

урочища “Шиїна”) в с. Ясень Рожнятівського району (для Івано-

Франківського обласного управління водних ресурсів)  

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

1486,0 1486,0 0,0 70,5138 

96 

Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Рибниця в 

с. Яворів Косівського району Івано-Франківської області (в т.ч. 

виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

823,026 823,026 0,0 36,6714 

97 

Будівництво лівобережної водозахисної дамби р. Бистриця 

Надвірнянська в с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради (для 

Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) (в т.ч. 

проведення експертизи) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

3457,03 3457,03 0,0 0 

98 

Реконструкція водозахисної дамби на р. Черемош в с. Драгасимів 

Снятинського району Івано-Франківської області (для Івано-

Франківського обласного управління водних ресурсів) (в т.ч. 

виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

850,0 850,0 0,0 0,0 

99 

Реконструкція водозахисної дамби на р. Черемош в с. Тучапи 

Снятинського району Івано-Франківської області (для Івано-

Франківського обласного управління водних ресурсів) (в т.ч. 

виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

1495,0 1495,0 0,0 1,992 

100 

Будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Лімниця в  

с. Закерничне (ур. “Винникове”) Рожнятівського району  

Івано-Франківської області 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

354,0 354,0 0,0 251,0 
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101 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на річці Лужанка в  

с. Гошів Долинського району (для Івано-Франківського обласного 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

191,35 191,35 0,0 0,0037 

102 

Реконструкція водозахисної дамби на р. Пістинька в с. Пістинь 

Косівського району Івано-Франківської області (для Івано-

Франківського обласного управління водних ресурсів); 

 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування ОДА 

261,545 261,545 0,0 0,0 

103 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Пробійна в  

с. Гринява Верховинського району Івано-Франківської області (для 

Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

170,386 170,39 0,0 16,7948 

104 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі  

р. Прут біля с. Корнич Коломийського району (для  

Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) (в т.ч. 

виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

1100,0 1100,0 0,0 0,0 

105 

Будівництво берегоукріплювальних, протизсувних споруд на 

р. Бистриця Солотвинська в селі Пороги Богородчанського району 

Івано-Франківської області 

Богородчанський 

районний бюджет 
1480,0 1480,0 0,0 4,2 

106 

Будівництво берегоукріплювальних протизсувних споруд на  

р. Нивочинка в с. Нивочин Богородчанського району  

Івано-Франківської області 

Старобогородчанська ОТГ 971,434 291,43 680,004 0,0 

107 

Будівництво берегоукріплювальних споруд на лівому березі  

р. Дністер в зоні виходу р. Лімниця до автодорожнього мосту в  

м. Галичі 

Галицький районний 

бюджет 
1428,0 1428,0 0,0 47,03 

108 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Мізунка в с. Новий 

Мізунь в урочищі Ровенька Долинського району (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Долинський районний 

бюджет 
1110,246 1110,246 0,0 17,4088 

109 

Будівництво берегозакріплюючих споруд на правому березі  

р. Лімниця в с. Вістова (нижче автодорожнього моста) Калуського 

району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Калуський районний 

бюджет 
1450,0 1450,0 0,0 0,1 

110 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Луква по  

вул. Т. Г. Шевченка біля господарства Мельника Я. М. в с. Грабівка 

Калуського району Івано-Франківської області. 

 

 

Калуський районний 

бюджет 
218,2 218,15 0,05 0,0 
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111 

Будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і 

протиселевих споруд, а також проведення заходів на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних процесів на території с. Космач, 

прис. Мел Косівського району  

Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Косівський районний 

бюджет 

654,0 654,0 0,0 0,0 

112 

Будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і 

протиселевих споруд, а також проведення заходів на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних процесів на території с. Брустури, 

р. Брустурка,  ур. Царина-1 Косівського району Івано-Франківської 

області (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Косівський районний 

бюджет 

1333,768 1333,77 0,0 39,348 

113 

Будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і 

протиселевих споруд, а також проведення заходів на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних процесів на території с. Шепіт, р. 

Брустурка,  уч. Скрипки Косівського району Івано-Франківської 

області (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Косівський районний 

бюджет 

310,35 310,35 0,0 0,001 

114 

Будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і 

протиселевих споруд, а також проведення заходів на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних процесів на території с. Шепіт, 

прис. Палагнюки Косівського району  

Івано-Франківської області 

Косівський районний 

бюджет 

1400,0 1359,77 40,23 0,0 

115 
Будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Бистриця 

Надвірнянська в с. Зелена Надвірнянського району 

Надвірнянський районний 

бюджет 
653,363 653,363 0,0 0,0 

116 

Будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Бережниця в  

с. Петранка в районі вул. Шевченка Рожнятівського району  

Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Рожнятівський районний 

бюджет 
540,0 540,0 0,0 2,623 

117 

Будівництво берегоукріплюючих споруд лівого берега р. Дуба нижче 

автодорожнього моста в с. Цінева Рожнятівського району Івано-

Франківської області 

Рожнятівський районний 

бюджет 240,0 240,0 0,0 0,377 

118 
Кріплення правого берега р. Дуба в с-щі Рожнятів в районі  

вул. Панаса Мирного (урочище “Річки”) (нове будівництво) 

Рожнятівський районний 

бюджет 
539,0 539,0 0,0 1,78 

119 
Реконструкція кріплення правого берега р. Чечва по вул. Шкільна в  

с. Сваричів Рожнятівського району Івано-Франківської області 

Рожнятівський районний 

бюджет 
2137,0 2137,0 0,0 1,929 

120 

Будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Прут в с. Борщів 

Снятинського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення 

ПКД) 

Снятинський районний 

бюджет 
1460,853 1460,853 0,0 14,35 

121 

Будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Прут в с. Борщів 

Снятинського району Івано-Франківської області, друга черга (в т.ч. 

виготовлення ПКД) 

Снятинський районний 

бюджет 
1132,0 1132,0 0,0 0,0 
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122 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Посічанка в  

с. Посіч (біля церкви) Тисменицького району Івано-Франківської 

області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тисменицький районний 

бюджет 1035,855 1035,855 0,0 0,0004 

123 

Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця 

Надвірнянська в с. Клузів Тисменицького району Івано-Франківської 

області (в т.ч. виготовлення ПКД) 

 

Тисменицький районний 

бюджет 
1450,0 1450,0 0,0 5,2545 

124 

Будівництво берегоукріплювальних споруд лівого берега р. Лімниця 

в мікрорайоні Хотінь біля опори пішохідного переходу в м. Калуші 

Івано-Франківської області 
Калуський міський 

бюджет 
1100,905 1100,905 0,0 11,283 

 Всього  31153,311 30433,033 720,284 522,6608 

Охорона атмосферного повітря  

125 

Придбання та установлення обладнання для очищення газопилового 

потоку від забруднення речовин хімічного походження, що 

викидаються в атмосферне повітря на ДП “Спецзалізобетон”. 

 

Тисменицький районний 

бюджет 
910,0 273,0 637,0 273,0 

 Всього  910,0 273,0 637,0 273,0 

Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів  

126 

Проведення заходів щодо захисту торфового родовища від пожеж в  

с. Надіїв Долинського району відповідно до проекту: “Реконструкція 

меліоративної мережі на осушених торфʼяних землях в с. Надіїв 

Долинського району з метою створення запасу води для 

пожежогасіння” 

Долинський районний 

бюджет 
350,0 350,0 0,0 345,864 

 Всього  350,0 350,0 0,0 345,864 

Збереження природно-заповідного фонду 

127 

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”) 

Управління екології та 

природних ресурсів ОДА 
291,911 241,911 50,0 84,35 

128 

Проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних 

ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення в дендрологічному 

парку загальнодержавного значення “Діброва” кв. 27 

Богородчанського лісництва ДП “Солотвинське лісове господарство” 

Богородчанський 

районний бюджет 
290,0 290,0 0,0 290,0 

129 

Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та 

об`єктів природно-заповідного фонду на території заказника 

“Княждвірський” Коломийського району 

Коломийський районний 

бюджет 
124,0 124,0 0,0 0,0 
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130 

Проведення спеціальних заходів спрямованих на запобігання 

знищення чи пошкодження природних комплексів територій та 

обʼєктів природно-заповідного фонду. Будівництво екологічної 

стежки на території дендропарку загальнодержавного значення 

“Високогірний” 

Надвірнянський районний 

бюджет 

250,0 250,0 0,0 0,0 

131 

Будівництво вольєра для напіввільного утримання копитних з метою 

їх розселення в природному середовищі (для ДП “Надвірнянське 

ЛГ”) 

Надвірнянський районний 

бюджет 406,0 406,0 0,0 0,0 

132 

Утримання об`єктів природно-заповідного фонду, утримання та 

впорядкування парку садово-паркового мистецтва місцевого 

значення “Арборетрум” 

Болехівський міський 

бюджет 
700,0 700,0 0,0 1,05 

 Всього  2061,911 2011,911 50,0 375,4 

 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

133 
Проведення заходів з озеленення м. Снятина на території 

Снятинського психоневрологічного інтернату по вул. Гоголя, 23 

Департамент соціальної 

політики ОДА 
60,0 60,0 0,0 0,0 

134 
Придбання посадкового матеріалу для озеленення населених пунктів 

району 

Городенківський районний 

бюджет 
48,738 48,738 0,0 0,0 

135 

Проведення заходів з охорони та відтворення природних рослинних 

ресурсів в ДП “Івано-Франківський лісовий селекційно-насіннєвий 

центр” 

Тлумацький районний 

бюджет 400,0 399,8 0,2 0,0 

136 
Проведення заходів з озеленення м. Коломиї (придбання посадкового 

матеріалу) 

Коломийський міський 

бюджет 
50,0 50,0 0,0 0,0 

 Всього  558,738 558,538 0,2 0,0 

 

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці 

137 

Виготовлення проектно кошторисної документації на будівництво 

берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця Надвірнянська в 

урочищі “Біля кладовища” в с. Забережжя Богородчанського району 

(для Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, 

житлово-комунального 

господарства,  

містобудування та 

архітектури ОДА 

48,253 48,253 0,0 0,0 

138 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд обласного 

дитячого психоневрологічного санаторію с-ща Єзупіль 

Тисменицького району Івано-Франківської області 

Департамент охорони 

здоровʼя ОДА 
40,0 40,0 0,0 0,0 

139 

Запровадження та обслуговування функціонування системи 

моніторингу навколишнього природного середовища на території 

Івано-Франківської області 

 

Управління екології та 

природних ресурсів ОДА 
182,62 102,383 80,237 102,383 
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140 

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація 

виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища, видання поліграфічної 

продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, 

фонотек тощо  

Управління екології та 

природних ресурсів ОДА 
150,0 75,0 75,0 52,38 

141 

Розроблення проекту схеми створення регіональної екомережі Управління екології та 

природних ресурсів ОДА 

 

95,0 95,0 0,0 20,0 

142 
Проведення фотовиставки “XI Національна фотобієналє Природа 

2016” 

Управління екології та 

природних ресурсів ОДА 
30,0 30,0 0,0 0,0 

143 

Оснащення приладами та обладнанням для зміцнення матеріально-

технічної бази територіального органу спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань охорони 

навколишнього природного середовища (для державної екологічної 

інспекції в Івано-Франківській області) 

Управління екології та 

природних ресурсів ОДА 
100,0 100,0 0,0 0,0 

144 

Розроблення обласної програми охорони навколишнього природного 

середовища до 2020 року 

Департамент екології та 

природних ресурсів ОДА 

 

65,0 0,0 65,0 0,0 

145 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

каналізаційних мереж та споруд на них в с. Верхня Калуського 

району 

Верхнянський сільський 

бюджет ОТГ Калуського 

району 

 

300,0 0,0 300,0 0,0 

146 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 

очисних споруд в м. Городенці, Івано-Франківської області 

Городенківський районний 

бюджет 
171,262 171,262 0,0 0,0 

147 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на “Нове 

будівництво каналізаційної мережі та споруд біологічної очистки 

господарсько-побутових стоків для сіл Матеївці та Перерив 

Коломийського району Івано-Франківської області” 

Коломийський районний 

бюджет 
69,985 69,985 0,0 0,0 

148 
Проведення міжнародного екофестивалю – 2016 у с. Шешори 

Косівського району 

Косівський районний 

бюджет 
100,0 100,0 0,0 0,0 

149 
Видання атласу-каталогу деревних і чагарникових порід та путівника 

дендропарку загальнодержавного значення “Високогірний” 

Надвірнянський районний 

бюджет 
50,0 50,0 0,0 0,0 

150 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

каналізаційних мереж і споруд на них Печеніжинської ОТГ 

Коломийського району 

 

Печеніжинський 

селищний бюджет ОТГ 

Коломийського району 

654,0 272,916 381,08 0,0 

151 Видання фотоальбому з екологічної тематики “Край чорних лелек” 

Снятинський районний 

бюджет 

 

50,0 50,0 0,0 0,0 
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152 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

каналізаційних мереж та споруд на них вулиць Центральна, 

Незалежності, Шевченка, Л. Українки, Чорнолізька, І. Франка, Левада 

в с. Чорнолізці Тисменицького району Івано-Франківської області 

Тисменицький районний 

бюджет 
125,0 125,0 0,0 0,0 

153 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 

заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану русла річки Вовчинець с. Узин 

Тисменицького району Івано-Франківської області 

Тисменицький районний 

бюджет 
35,0 35,0 0,0 0,002 

154 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 

заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення 

на  вул. Шевченка в с. Березівка Тисменицького району Івано-

Франківської області 

Тисменицький районний 

бюджет 
10,0 10,0 0,0 0,0 

155 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для Поберезького 

НВК Тисменицького району Івано-Франківської області 

Тисменицький районний 

бюджет 50,0 50,0 0,0 2,45057 

156 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для 

Єзупільського НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ” Тисменицького 

району Івано-Франківської області 

Тисменицький районний 

бюджет 
40,0 40,0 0,0 2,67004 

157 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 

комплексу заходів по будівництву протизсувних споруд, направлених 

на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів та 

зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території по 

вул. Шевченка в с. Вільшаниця Тисменицького району Івано-

Франківської області 

Тисменицький районний 

бюджет 

200,0 200,0 0,0 0,009 

158 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

берегозакріплювальних споруд біля моста №1 по вул. Шевченка на  

р. Посічанка в с. Посіч Тисменицького району Івано-Франківської 

області 

Тисменицький районний 

бюджет 
39,885 39,885 0,0 11,19616 

159 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на забезпечення 

екологічно-безпечного збирання, перевезення, утилізації, видалення 

та знешкодження небезпечних відходів комбінованого типу з вмістом 

хімічних речовин в м.Тисмениця по вул.Шевченка 

Тисменицький районний 

бюджет 
600,0 600,0 0,0 420,0 

160 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

каналізаційних мереж (масив “за автостанцією”) м. Тлумачі 

Тлумацький районний 

бюджет 
405,0 405,0 0,0 0,0 

 Всього  3611,005 2782,301 828,7 608,70777 

 Разом  103487,777 100211,007 3276,7666 14439,72524 
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Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 2017 році 

 

№ 

п/п 
Назва природоохоронних заходів Головний розпорядник коштів 

Заплановані 

видатки 
Профінансо-

вано 

Касові 

видатки 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 
Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них у селі Чукалівка 

Тисменицького району 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1391,613 1391,61 1391,53187 

2 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в ДНЗ «Світанок» с. Топорівці Городенківського району 

Івано-Франківської області 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

122,230 122,230 122,0048 

3 

Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод обʼєкту 

«Дитячий садок загального типу на 50 місць, с. Черніїв Тисменицького 

району – будівництво» 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

300,0 300,0 128,71864 

4 
Реконструкція очисних споруд в селищі Брошнів-Осада  

(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

550,0 550,00 521,39837 

5 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 

с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області  

(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

233,0 233,0 206,464 

6 

Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Копанки 

Калуського району (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

208,277 208,277 208,277 

7 

Реконструкція існуючих каналізаційних мереж та каналізаційної 

насосної станції в с. Копанки Калуського району (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

760,0 760,0 0,0 

8 
Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Геринька в с. Гериня Долинського району 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

296,285 296,285 292,02 
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9 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Довбуша в 

с. Чукалівка Тисменицького району (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

528,158 528,158 526,3324 

10 

Нове будівництво каналізаційних мереж вул. Соборності України, 

Українська та Воїнів АТО в с. Чукалівка Тисменицького району (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

628,0 420,65 32,613 

11 

Реконструкція каналізаційних мереж на території будинку культури в 

с. Потічок Снятинського району (в т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

56,0 56,0 54,17433 

12 

Реконструкція водозахисної дамби на р.Черемош в с. Драгасимів 

Снятинського району (для Івано-Франківського обласного управління 

водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1613,0 1613,0 1571,52081 

13 

Реконструкція водозахисної дамби на р. Вовчинець в с. Побережжя 

Тисменицького району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) (для Івано-Франківського обласного 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1488,0 1488,0 1420,02 

14 

Будівництво лівобережної водозахисної дамби р. Бистриця Надвірнянська 

в с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради (для Івано-Франківського 

обласного управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

6450,146 6450,146 6450,146 

15 

Будівництво каналізаційної мережі житлового масиву між вулицями 

Гайдамацька та Січового Стрільця Петріва в с. Крихівці Івано-

Франківської міської ради (перша черга) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1450,934 0,0 0,0 

16 
Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод в селищі 

Верховина Верховинського району (вул. Жаб'євська, вул. Грушевського) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

571,35 571,35 570,81633 

17 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Шашкевича в селищі Брошнів-

Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області (в т.ч. 

виготовлення ПКД) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

682,652 682,652 681,07008 

18 
Будівництво каналізаційної мережі житлового масиву «Українська» в 

селищі Брошнів-Осада Івано-Франківської області. (Нове будівництво) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

 

1150,0 1150,0 393,92448 
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19 

Реконструкція гідротехнічних споруд на території Надіївської сільської 

ради Долинського району (в т.ч. виготовлення ПКД) для Івано-

Франківського обласного управління водних ресурсів 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

345,864 345,86 345,86 

20 

Реконструкція системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і 

споруд на них стадіону «Карпати» в с-щі Брошнів-Осада 

Рожнятівського району Івано-Франківської області (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

344,0 344,0 284,58158 

21 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Болохівка біля автодорожнього мосту в с. Верхня 

Верхнянської ОТГ Івано-Франківської області (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) (для Івано-

Франківського обласного управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

250,0 250,0 250,0 

22 
Реконструкція каналізаційної мережі житлових будинків 17,17а,19 по 

вул. Миколайчука в м. Івано-Франківську 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

686,6 411,6 0,0 

23 

Нове будівництво. Каналізаційні мережі по вулицях Зарічна, Вільна, 

Незалежності, Підгірна в с. Крихівці Івано-Франківської міської ради 

(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

800,0 400,0 0,0 

24 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Сівка в с. Сівка-Калуська Калуського району 

Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) (для Івано-Франківського обласного управління водних 

ресурсів)  

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

150,0 150,0 142,23579 

25 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану безіменного потоку с. Верхня Верхнянської ОТГ 

Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) (для Івано-Франківського обласного 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

240,0 240,0 234,06511 

26 

Реконструкція роздільної каналізаційної мережі біля стадіону 

«Карпати» в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-

Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

108,0 108,0 91,8592 

27 

Зовнішня побутова каналізація вул. Незалежності № 1- № 372,  

с. Угринів, вул. Світла-Карпатська, Івасюка, с. Клузів Тисменицького 

району Івано-Франківської області (нове будівництво) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

2000,0 2000,0 0 
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28 

Реконструкція водозахисної дамби на р. Лімниця в с. Сливки 

Рожнятівського району Івано-Франківської області (в т. ч 

виготовлення проектно – кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1485,0 1485,0 1332,5393 

29 

Будівництво очисних споруд для очищення стічних вод обласного 

психоневрологічного санаторію в селищі Єзупіль Тисменицького 

району Івано-Франківської області 

Департамент охорони здоровʼя ОДА 

709,518 709,518 709,518 

30 

Реконструкція очисних споруд в стаціонарному відділенні № 1 

Коломийського фтизіопульмонологічного диспансеру в с. Ценява 

Коломийського району 

Департамент охорони здоровʼя ОДА 

175,0 175,0 175,0 

31 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на 

території Івано-Франківської обласної психоневрологічної клінічної 

лікарні № 1 

Департамент охорони здоровʼя ОДА 

120,0 120,0 120,0 

32 

Нове будівництво очисних споруд в Тисменицькому 

протитуберкульозному диспансері в м. Тисмениці (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Департамент охорони здоровʼя ОДА 

250,0 250,0 249,64 

33 
Будівництво очисних споруд в Снятинському психоневрологічному 

інтернаті 
Департамент соцполітики ОДА 680,0 673,88615 673,88615 

34 
Будівництво очисних споруд в Делятинському  психоневрологічному 

інтернаті Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Департамент соцполітики ОДА 1380,0 194,035 194,035 

35 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Бистриця Солотвинська в с. Яблунька 

Богородчанського району Івано-Франківської області 

Богородчанський районний бюджет 484,0 484,0 484,0 

36 

Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по вул. 550- річчя 

Богородчан та Могильницького в с-щі Богородчани Івано-Франківської 

області 

Богородчанський районний бюджет 500,0 500,0 500,0 

37 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території дитячого відділення Верховинської 

центральної районної лікарні в селищі Верховина 

Верховинський районний бюджет 100,0 100,0 100,0 

38 
Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них в с. Красноїлля 

присілок Долина (в т.ч. виготовлення ПКД). 
Верховинський районний бюджет 145,168 0,0 0,0 

39 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану потічка в с. Липа Долинського району (в т.ч. 

виготовлення ПКД) 

Витвицький сільський бюджет ОТГ 211,866 211,866 177,9682 

40 

Нове будівництво гідротехнічної споруди на р. Дністер в с. Водники 

урочище Копанка Галицького району (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Галицький районний бюджет 

440,724 440,724 440,724 

41 
Будівництво очисних споруд для очищення стічних вод Вікторівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Галицького району Івано-Франківської області 

Галицький районний бюджет 
630,0 630,0 34,485 
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42 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території Рашківського НВК в с. Рашків 

Городенківського району 

Городенківський районний бюджет 50,0 50,0 50,0 

43 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території Ясенів-Пільнівської ЗОШ І-ІІІ ст. в  

с. Ясенів- Пільний Городенківського району 

Городенківський районний бюджет 55,0 55,0 55,0 

44 

Нове будівництво фекальної каналізації по вулицях Шкільній, 

Івасюка в м. Городенці (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Городенківський районний бюджет 1480,0 1480,0 1473,731 

45 

Роботи повʼязані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойми «Покідня» (реконструкція) в с. Вільхівці Городенківського 

району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Городенківський районний бюджет 1497,558 1497,558 1497,558 

46 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території АЗПСМ в с. Росохач Городенківського 

району 
Городенківський районний бюджет 16,726 16,726 16,726 

47 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в ФАП села Вікно Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 19,327 19,327 19,327 

48 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в АЗПСМ села Воронів Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 18,447 18,447 14,547 

49 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в ФАП села Олієво-Королівка Городенківського району 

Івано-Франківської області 

Городенківський районний бюджет 17,615 17,615 13,965 

50 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території ДНЗ «Казка» села Стрільче Городенківського 

району (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Городенківський районний бюджет 72,0 72,0 0 

51 

Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойми на території міського парку в м. Городенка (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Городенківський районний бюджет 250,0 250,0 92,74 

52 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Потік по вул. Б. Хмельницького в с. Надіїв 

Долинського району (завершення робіт) 

Долинський районний бюджет 

50,0 50,0 50,0 

53 

Будівництво колекторів системи господарсько-побутової каналізації та 

КНС для мікрорайону «Чертежик» у с. Мала Тур’я Долинського району 

Івано-Франківської області 

 

Долинський районний бюджет 

1350,0 952,559 819,1574 
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54 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж для амбулаторії в 

с. Боднарів Калуського району Івано-Франківської області 

 

Калуський районний бюджет 180,0 180,0 180,0 

55 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території дошкільного навчального закладу 

«Лісовичок» в с. Шепарівці Коломийського району (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Коломийський районний бюджет 200,0 200,0 200,0 

56 
Будівництво очисних споруд та підвідного каналізаційного колектора 

для села Коршів Коломийського району 
Коломийський районний бюджет 419,706 419,7 0,0 

57 

Нове будівництво мереж господарсько-побутової каналізації по 

вулицях Зелена, Івасюка, Шевченка та Нова в с. Коршів 

Коломийського району (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Коломийський районний бюджет 70,0 70,0 70,0 

58 

Будівництво каналізаційної мережі м. Косова Івано-Франківської 

області 

 

Косівський районний бюджет 

349,954 328,159 328,159 

59 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі від 

пров. Шевченка, вздовж вул. Шевченка, до перехрестя вулиць Тиха-

Девдюка у м. Косові (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Косівський районний бюджет 

928,207 916,898 916,729 

60 

Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод 

дошкільного навчального закладу «Покутянка» в селищі Кути 

Косівського району Івано-Франківської області 

Косівський районний бюджет 

649,955 613,72 613,72 

61 

Нове будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод 

Уторопського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Косівської районної ради 

Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

300,0 145,298 145,298 

62 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Камениста 

в м. Косові Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

299,0 294,91 294,91 

63 
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Шухевича в 

м. Косові (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 
290,0 290,0 194,246 

64 

Реконструкція існуючих каналізаційних мереж ФАПу в с. Пилипи 

Матеївецької сільської ради обʼєднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Матеївецький сільський бюджет ОТГ 

40,0 40,0 39,999 

65 

Реконструкція існуючих каналізаційних мереж ФАПу в с. Семаківці 

Матеївецької сільської ради обʼєднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

 

Матеївецький сільський бюджет ОТГ 

40,0 40,0 39,999 
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66 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території ДНЗ «Ромашка» в селищі Ланчин 

Надвірнянського району (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Надвірнянський районний бюджет 

328,129 328,129 325,209 

67 
Будівництво каналізаційного колектора в м. Надвірна в районі вулиць 

Коперніка, Чайковського, Вишневої 

Надвірнянський районний бюджет 
658,79 658,79 515,206 

68 
Реконструкція каналізаційного колектора від ГКНС до НОС на 

очисних спорудах м. Надвірна 

Надвірнянський районний бюджет 
1650,0 1650,0 979,167 

69 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Шеремети,  

вул. Левицького, вул. Поповича на землях комунальної власності в  

м. Рогатині Івано-Франківської області 

Рогатинський районний бюджет 1700,0 1500,0 1499,9994 

70 Будівництво каналізаційного колектора по вул. Шеремети в м. Рогатині 
Рогатинський районний бюджет 

 
35,0 35,0 35,0 

71 
Будівництво очисних споруд в с. Дуба Рожнятівського району 

Івано-Франківської області 

Рожнятівський районний бюджет 
250,0 250,0 250,0 

72 

Реконструкція каналізаційного колектора від школи-інтернат до 

каналізаційної насосної станції в селищі Перегінське 

Рожнятівського району (в т. ч виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Рожнятівський районний бюджет 

850,0 850,0 611,4467 

73 

Нове будівництво побутової каналізації від вул. 1-го грудня до врізки в 

існуючий колектор в м. Снятині (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Снятинський районний бюджет 

1460,0 1460,0 727,289 

74 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Коснятина в м. Снятині 

Снятинський районний бюджет 
242,063 242,063 118,83826 

75 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 

Попельниківському ДНЗ Снятинського району Івано-Франківської 

області (проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення в Попельниківському ДНЗ (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації)) 

Снятинський районний бюджет 

266,321 266,32 266,32 

76 

Нове будівництво зовнішньої каналізаційної мережі в Прутівській 

ЗОШ І-ІІ ст. (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

 

Снятинський районний бюджет 

270,384 270,384 267,462 

77 
Нове будівництво зовнішньої каналізаційної мережі в Заболотівській 

ЗОШ І-ІІІ ст. (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Снятинський районний бюджет 
293,151 293,15 281,585 

78 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в Тучапській 

ЗОШ І ст. Снятинського району Івано-Франківської області 

(проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в Тучапській ЗОШ І ст. (в т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації)) 

Снятинський районний бюджет 

120,0 120,0 119,979 
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79 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в  

Келихівській ЗОШ І ст. Снятинського району Івано-Франківської 

області (проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення в Келихівській ЗОШ І ст. (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації)) 

Снятинський районний бюджет 

209,606 209,606 187,2 

80 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 

Будилівській ЗОШ І-ІІ ст. Снятинського району Івано-Франківської 

області (проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення в Будилівській ЗОШ І-ІІ ст. (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації)) 

Снятинський районний бюджет 

439,109 439,109 328,54 

81 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Дубовець в с. Тростянець Снятинського 

району (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Снятинський районний бюджет 

200,0 200,0 200,0 

82 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в Троїцькій                      

ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинського району Івано-Франківської області 

(проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення в Троїцькій ЗОШ І-ІІІ ст. (в т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації)) 

Снятинський районний бюджет 

110,0 110,0 110,0 

83 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Чорнява в с. Келихів на території 

Тулуківської сільської ради Снятинського району (в т.ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Снятинський районний бюджет 

110,0 110,00 110,0 

84 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 

Кулачківській ЗОШ І-ІІ ст. Снятинського району Івано-Франківської 

області (проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення у Кулачківській ЗОШ (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації)) 

Снятинський районний бюджет 

299,429 299,429 298,4472 

85 

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 

Тисменицький районний бюджет 

680,0 680,0 0 

86 

Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у селищі Лисець 

Тисменицького району Івано-Франківської області (нове будівництво 

каналізаційного колектора в селищі Лисець Тисменицького району) 

Тисменицький районний бюджет 

2753,661 2753,661 2730,84042 

87 

Будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд 

Єзупільського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Тисменицького району 

Івано-Франківської області 

 

 

Тисменицький районний бюджет 

573,485 573,485 307,1797 
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88 
Будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для 

Поберезького НВК Тисменицького району Івано-Франківської області 

Тисменицький районний бюджет 
1134,022 1134,022 0 

89 

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану русла р. Вовчинець в с. Узин 

Тисменицького району Івано-Франківської області 

Тисменицький районний бюджет 

251,632 251,632 249,8078 

90 

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану русла р. Тумирка у с. Довге 

Тисменицького району Івано-Франківської області, а також заходи для 

боротьби з шкідливою дією вод (завершення робіт) 

Тисменицький районний бюджет 

188,032 188,032 187,71 

91 
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі в с. Клубівці 

Тисменицького району Івано-Франківської області 

Тисменицький районний бюджет 
379,101 379,101 379,0268 

92 

Будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для 

очищення господарсько-побутових стічних вод в дитячому садочку 

с. Вільшаниця Тисменицького району Івано-Франківської області 

(завершення робіт) 

Тисменицький районний бюджет 

40,4 40,4 40,31823 

93 

Реконструкція гідротехнічної споруди по вул. Проектна в с. Чукалівка 

Тисменицького району (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Тисменицький районний бюджет 

295,0 295,0 293,39797 

94 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території дитячого садка «Ромашка» в с. Олеша 

Тлумацького району Івано-Франківської області 

Тлумацький районний бюджет 

188,349 188,34891 188,34891 

95 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Олеша Тлумацького 

району Івано-Франківської області 

Тлумацький районний бюджет 

299,6 299,6 299,6 

96 
Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж в селищі 

Обертин Тлумацького району 

Тлумацький районний бюджет 
6155,8 5455,8 5227,529 

97 

Проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану, а також заходи для 

боротьби з шкідливою дією вод безіменного потічка по вул. Загребля в 

м. Тлумачі Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 

298,6 298,6 290,28859 

98 
Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Сотника Орлика в 

м. Тлумачі Івано-Франківської області 

Тлумацький районний бюджет 
40,0 40,0 40,0 

99 

Реконструкція каналізаційної мережі корпусу № 2 шкільної їдальні 

ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Олеша Тлумацького району Івано-Франківської 

області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 

104,151 104,151 104,151 

100 

Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Будівельників в 

м. Тлумачі Івано-Франківської області 

 

Тлумацький міський бюджет ОТГ 

299,714 299,714 299,714 
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101 
Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Зелена в м. Тлумач  

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький міський бюджет ОТГ 
290,927 290,927 290,927 

102 
Нове будівництво роздільної системи каналізації по вул. Промислова в 

м. Тлумачі 

Тлумацький міський бюджет ОТГ 
65,8 65,8 65,8 

103 
Нове будівництво роздільної системи каналізації по вул. Коновальця в 

м. Тлумачі 

Тлумацький міський бюджет ОТГ 
110,25 110,25 107,368 

104 
Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Івасюка в м. Тлумач  

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький міський бюджет ОТГ 
200,0 200,0 63,10 

105 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Котляревського в 

м. Болехові. Нове будівництво. (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Болехівський міський бюджет 

1490,0 1490,0 1490,0 

106 
Будівництво каналізаційної мережі по вулиці Гузіївській до КНС № 2 у 

м. Болехові. Нове будівництво (в т.ч. виготовлення ПКД) 

Болехівський міський бюджет 
1490,0 1490,0 691,90165 

107 

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Воїнів УПА в м. Болехів 

Івано-Франківської області. Нове будівництво (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Болехівський міський бюджет 

1200,0 395,842 395,84 

108 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території Бурштинської міської ради вул. Р. Шухевича 

Бурштинський  міський бюджет 
100,0 100,0 99,0210 

109 

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Родини Цісиків (від 

будинку 6а до вул. М. Старицького) в м. Коломия Івано-Франківської 

області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Коломийський міський бюджет 

100,0 100,0 98,317 

110 

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Театральній в м. Коломия 

Івано - Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Коломийський міський бюджет 

150,0 150,0 147,943 

111 
Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Косачівській в 

м. Коломиї. (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Коломийський міський бюджет 
1400,0 1400,0 993,33 

112 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Топоровського, 

вул. Дорошенка, вул. Наливайка в м. Коломиї (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Коломийський міський бюджет 

1490,0 1490,0 1339,652 

113 

Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Куриласа 

вул. Сельської в м. Коломия (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Коломийський міський бюджет 

1404,0 1404,0 509,397 

114 
Будівництво каналізаційної мережі в житловому масиві «Аеропорт  

(р-н метеостанції)» в м. Коломиї 

Коломийський міський бюджет 
324,715 324,715 96,96 

115 Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кам’янецькій в м. Коломиї Коломийський міський бюджет 970,08 970,08 714,989 

116 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Франка в м. Коломия 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

 

Коломийський міський бюджет 

100,0 100,0 99,114 
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117 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Ткачука та вул. Сарма-

Соколовського в м. Коломиї (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Коломийський міський бюджет 

100,0 100,0 90,854 

 Всього  73518,181 67517,90506 53401,35547 

 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

1 

Нове будівництво полігону ТПВ із влаштуванням сміттєсортувальної 

лінії в урочищі «Сміттєзвалище» в селищі Брошнів-Осада 

Рожнятівського району Івано-Франківської області (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

217,0 217,0 217,0 

2 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

селищі Солотвин Богородчанського району 
Богородчанський районний бюджет 195,0 195,0 195,0 

3 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору та перевезення 

побутових відходів в селищі Богородчани Богородчанського району 
Богородчанський районний бюджет 800,0 800,0 800,0 

4 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

селищі Верховина 
Верховинський районний бюджет 600,0 573,3 573,3 

5 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Верховинського району 
Верховинський районний бюджет 300,0 300,0 300,0 

6 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів 

у с. Рашків Городенківського району 
Городенківський районний бюджет 60,0 60,0 60,0 

7 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів 

у с. Ясенів Пільний Городенківського району 
Городенківський районний бюджет 180,0 180,0 180,0 

8 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів 

у с. Серафинці Городенківського району 
Городенківський районний бюджет 100,0 100,0 100,0 

9 

Розширення споруд для складування побутових відходів на території 

Котиківської сільської ради в урочищі «Деренівка» Городенківського 

району 

Городенківський районний бюджет 100,0 100,0 0,0 

10 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території с. Кадобна Калуського району 

Калуський районний бюджет 
86,0 86,0 85,995 

11 

Будівництво об’єкта для знешкодження небезпечних, біоорганічних, 

медичних відходів (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Коломийський районний бюджет 194,132 0,0 0,0 

12 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових 

відходів у с. Шешори Косівського району 
Косівський районний бюджет 100,0 100,0 99,555 

13 
Придбання спецмашини для збору та перевезення побутових відходів 

на території Космацької ОТГ 

Космацький сільський бюджет ОТГ 
1000,0 1000,0 1000,0 

14 
Придбання спецтехніки (трактора) та обладнання для збору та 

перевезення побутових відходів на території Матеївецької ОТГ 

Матеївецький сільський бюджет ОТГ 
1800,0 1800,0 1800,0 
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15 

Придбання обладнання (контейнерів) для роздільного збору побутових 

відходів на території Матеївецької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 

Матеївецький сільський бюджет ОТГ 

600,0 600,0 594,465 

16 
Придбання спецмашини для збору та транспортування побутових 

відходів на території Ланчинської селищної ради 
Надвірнянський районний бюджет 

1340,0 1340,0 993,867 

17 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території с. Заріччя Надвірнянського району 

Надвірнянський районний бюджет 
100,366 100,366 100,366 

18 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території с. Чорні Ослави Надвірнянського району 

Надвірнянський районний бюджет 
86,028 86,028 86,028 

19 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території с. Чорний Потік Надвірнянського району 

Надвірнянський районний бюджет 
86,028 86,028 86,028 

20 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території с. Білі Ослави Надвірнянського району 

Надвірнянський районний бюджет 
100,366 100,366 100,366 

21 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових 

відходів на території Битківської селищної ради 

Надвірнянський районний бюджет 
100,366 100,366 100,366 

22 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території с. Пнів Надвірнянського району 

Надвірнянський районний бюджет 
100,366 100,366 100,366 

23 

Придбання спецтехніки для збору, транспортування та знешкодження 

побутових відходів на території Печиніжинської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади 

Печеніжинський селищний бюджет 

ОТГ 1361,08 1361,08 1361,08 

24 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території сільських і міської рад Рогатинського району 

Рогатинський районний бюджет 
600,0 599,04 599,04 

25 

Придбання спецтехніки (сміттєвоза) для збору, транспортування 

побутових відходів на території сільських і міської рад Рогатинського 

району 

Рогатинський районний бюджет 

650,0 650,0 650,0 

26 

Придбання спецавтомобіля для збору та перевезення рідких побутових 

відходів в селищі Перегінське Рожнятівського району Івано-

Франківської області 

Рожнятівський  районний бюджет 

1116,0 700,0 0 

27 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів в 

селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської 

області 

Рожнятівський  районний бюджет 

199,0 199,0 198,9 

28 
Розширення та реконструкція споруд складування побутових та 

сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ у м. Снятині 

Снятинський  районний бюджет 
3250,86 1255,258 1255,258 

29 

Придбання обладнання для збору побутових відходів у селищі 

Заболотів Снятинського району (для Заболотівського комбінату 

комунальних послуг) 

Снятинський  районний бюджет 

180,0 180,0 180,0 

30 

Придбання спецтехніки (трактора) для збору та перевезення побутових 

відходів на території селища Заболотів Заболотівської селищної ради 

Снятинського району (для Заболотівського комбінату комунальних послуг) 

Снятинський  районний бюджет 

550,0 502,494 502,494 
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31 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів в 

м. Снятин 

Снятинський  районний бюджет 
189,36 189,360 189,014 

32 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових 

відходів на території Старобогородчанської обʼєднаної територіальної 

громади Богородчанського району Івано-Франківської області 

Старобогодчанський сільський 

бюджет ОТГ 
300,0 0,0 0,0 

33 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

м. Тисмениця 
Тисменицький районний бюджет 128,0 128,0 128,0 

34 
Придбання спецтехніки (трактора) та обладнання для збору та 

перевезення побутових відходів на території м. Тисмениця 
Тисменицький районний бюджет 300,0 300,0 300,0 

35 

Придбання спецтехніки для збору, транспортування, знешкодження та 

складування відходів на території Олешанської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Тлумацького району 

Тлумацький районний бюджет 950,0 950,0 930,0 

36 
Придбання спецмашини для збору та перевезення побутових відходів 

на території м. Тлумача 

Тлумацький міський бюджет ОТГ 
1900,0 1900,0 1900,0 

37 

Розширення та реконструкція споруд для складування побутових та 

сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ у м. Тлумач урочище 

«Гіракова яма» (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Тлумацький міський бюджет ОТГ 

210,0 210,0 210,0 

38 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових 

відходів у населених пунктах Тлумацької ОТГ 

Тлумацький міський бюджет ОТГ 
249,98 199,98 199,979 

39 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

мікрорайоні Опришівці в м. Івано-Франківську 

Івано-Франківський міський бюджет 
250,0 250,0 250,0 

40 
Придбання сортувально – подрібнюючого комплексу для сортування 

твердих побутових відходів м. Івано-Франківську 

Івано-Франківський міський бюджет 
6000,0 6000,0 6000,0 

41 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових 

відходів в м. Івано-Франківську 

Івано-Франківський міський бюджет 
1200,0 1200,0 1200,0 

42 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

м. Калуші 
Калуський міський бюджет 150,0 150,0 149,856 

43 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів 

на території м. Яремче 

Яремчанський міський бюджет 
550,0 525,675 525,675 

44 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів 

на території с. Микуличин Яремчанської міської ради 

Яремчанський міський бюджет 
300,0 296,868 296,868 

 Всього  28829,932 25771,575 24598,866 

Охорона і раціональне використання земель 

1 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі річки 

Дністер в с. Долина Тлумацького району Івано-Франківської області  

(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (для Івано-

Франківського обласного управління водних ресурсів) 

 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1458,0 1458,0 1457,99874 
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2 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на правому березі 

р. Лімниця в с. Вістова Калуського району Івано-Франківської області 

(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1499,0 1499,0 1499,0 

3 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця 

Надвірнянська в урочищі “Біля кладовища” в с. Забережжя 

Богородчанського району Івано-Франківської області (для Івано-

Франківського обласного управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

600,0 600,0 600,0 

4 

Будівництво берегоукріплюючих споруд на  р. Лімниця в 

с. Закерничне (урочище «Винникове») Рожнятівського району 

Івано-Франківської області 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1467,0 1467,0 1460,8 

5 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Болохівка в 

с. Завадка Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної 

громади (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (для 

Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

564,0 564,0 563,9992 

6 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Потічок в 

с. Потічок Снятинського району (в т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1244,0 1244,0 1171,19083 

7 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Свіча в  

с-щі Вигода Долинського району (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) (для Івано-Франківського обласного 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1000,0 1000,0 1000,0 

8 

Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на правому березі 

р. Прут в районі вул. Данила Галицького в селищі Ворохта 

Яремчанської міської ради (в т.ч. ПКД) для Івано-Франківського 

обласного управління водних ресурсів 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1417,0 1417,0 1414,06224 

9 

Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, 

протиобвальних споруд (біля гори Чуриків) в с. Закерничне 

Рожнятівського району Івано-Франківської області 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

650,0 468,715 400,90473 

10 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця 

Солотвинська в с. Стебник Тисменицького району Івано-Франківської 

області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) (для Івано-Франківського обласного управління водних 

ресурсів) 

 

 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 1115,0 1115,0 1115,0 
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11 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Войтул в 

селищі Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) (для 

Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

775,0 775,0 775,0 

12 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на безіменному потоці в 

районі вул. І. Франка в селищі Печеніжин Печеніжинської ОТГ Івано-

Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) (для Івано-Франківського обласного 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

600,0 600,0 568,25241 

13 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Сукіль в 

м. Болехів (біля вул. Дучимінської) Івано-Франківської області (в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

200,0 200,0 48,49 

14 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд місцевого потічка в 

с. Раковець Богородчанського району (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Богородчанський районний бюджет 1494,689 1494,689 1494,689 

15 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд р. Манявка в 

с. Монастирчани Богородчанського району 
Богородчанський районний бюджет 1367,0 1367,0 1367,0 

16 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош на території Зеленської сільської ради с. Топільче 

Верховинського району (біля господарства Зітинюка Івана) (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 1490,0 1457,862 1457,632 

17 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд потічка Сухий в 

с. Голошино Верховинського району (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 1490,0 1480,0 1479,71 

18 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Дідушкова 

Річка в с. Красноїлля пр. Долина (Маричинівський горб) 

Верховинського району Івано-Франківської області (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 1487,0 1487,0 1417,589 

19 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Білий Черемош 

в с. Біла Річка Верховинського району (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 1400,0 1386,855 1386,61 

20 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Білий Черемош 

у с. Голошино присілок Солотвина Верховинського району (в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 1460,0 1443,415 1443,23 

21 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий Черемош 

в с. Голошино пр. Центро Верховинського району (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

 

Верховинський  районний бюджет 1410,0 1410,0 1399,449 
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22 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош в центрі села Красник Верховинського району (в т.ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 1168,0 1168,0 1148,493 

23 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош в селі Бистрець (Довгі Толоки) Верховинського району  

(в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 1495,0 1495,0 35,367 

24 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Білий Черемош 

в с. Голошино пр. Тарночки Верховинського району (в т. ч. 

виготовлення ПКД) 

Верховинський  районний бюджет 1200,0 1200,0 1187,852 

25 

Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних споруд на 

уч. Рекалівка в с. Замагора Верховинського району Івано-Франківської 

області ( в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 55,0 55,0 48,794 

26 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Свіча на 

території Шевченківської сільської ради Долинського району Івано-

Франківської області 

Долинський районний бюджет 1050,0 1050,0 1040,26 

27 

Реконструкція берегозакріплювальних споруд на р. Рибниця біля 

районного будинку культури в м. Косові Івано-Франківської області  

( в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

1495,0 1485,06160 1485,0616 

28 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лючка в 

с. Стопчатів Косівського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

1400,0 1399,938 1399,938 

29 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лючка в 

с. Яблунів Косівського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

1010,673 959,026 959,026 

30 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Черемош в 

с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської області (в т.ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

1493,0 1431,062 1431,062 

31 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Пістинька в 

с. Микитинці Косівського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

1080,0 860,67 500,0 

32 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Рибниця в 

с. Соколівка присілок Менники Косівського району Івано-Франківської 

області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Косівський районний бюджет 

1380,0 1331,26 1331,26 

33 

Будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і 

протиселевих споруд, а також проведення заходів на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних процесів на території с. Космач, 

прис. Мел Косівського району Івано-Франківської області 

 

Косівський районний бюджет 

829,952 822,783 822,783 
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34 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Рибниця в 

с. Соколівка (біля господарства Лукинюка Івана Васильовича) 

Косівського району Івано-Франківської області (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

1395,0 1346,414 1346,414 

35 

Будівництво берегозакріплювальних, протиобвальних і протиселевих 

споруд, а також проведення заходів на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів на території м. Косова, р. Рибниця, 

вул. Над Гуком Івано-Франківської області 

Косівський районний бюджет 

1458,809 1346,542 1346,542 

36 

Нове будівництво берегозакріплювальних, протиобвальних і 

протизсувних споруд по вул. І. Франка в м. Косові Косівського району 

Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

296,0 293,1591 293,1591 

37 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Рибниця нижче 

пішохідного моста в районі АТП в м. Косові Івано-Франківської 

області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

1415,0 1332,037 1332,037 

38 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Черемош 

уч. Підстінки в с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської 

області  (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

60,0 46,65 46,65 

39 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Рибниця в 

с. Рожнів уч. Чаплинці (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Косівський районний бюджет 

50,0 48,6 48,592 

40 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Рибниця в 

с. Соколівка прис. Берківка (біля госп. Петричука М.В.) Косівського 

району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

68,0 45,721 45,721 

41 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Черемош, 

уч. Губки в с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської області  

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

45,0 42,841 42,841 

42 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Тікачі в 

с. Космач Косівського району Івано-Франківської області (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Космацький сільський бюджет ОТГ 

1432,53 1432,53 1406,575 

43 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Пістинька 

уч. Плаюци в с. Космач Косівського району Івано-Франківської області 

(в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Космацький сільський бюджет ОТГ 

1495,09 1495,09 1453,409 

44 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на уч. Потік 

с. Прокурава Косівського району Івано-Франківської області (в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

 

 

Космацький сільський бюджет ОТГ 

948,0 948,0 946,409 
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45 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на уч. Гига 

с. Прокурава Косівського району Івано-Франківської області (в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Космацький сільський бюджет ОТГ 

550,0 550,0 533,506 

46 

Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів на території Битківської ЗОШ І-ІІІ ст. (в т. ч. виготовлення 

проектно – кошторисної документації) 

Надвірнянський районний бюджет 298,351 298,351 298,351 

47 

Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, 

протиобвальних споруд на території с. Пнів «Підзамче» (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Надвірнянський районний бюджет 1450,0 1450,0 34,219 

48 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на потоці Креховець 

по вул. Героїв Крут в межах Ланчинської селищної ради (в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Надвірнянський районний бюджет 1400,0 1400,0 1400,0 

49 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів по вул. Михайлюка в межах Битківської селищної ради (в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Надвірнянський районний бюджет 290,0 290,0 0 

50 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Печеніга в 

селищі Печеніжин Печеніжинської селищної ради об’єднаної 

територіальної громади (в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Печеніжинський селищний бюджет 

ОТГ 
250,0 250,0 250,0 

51 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд правого берега  

р. Дуба в районі кладовища в с. Цінева Рожнятівського району 

Івано-Франківської області 

Рожнятівський районний бюджет 1429,276 1429,276 1427,962 

52 

Будівництво берегоукріплюючих споруд лівого берега р. Дуба 

нижче автодорожнього моста в с. Цінева Рожнятівського району 

Івано-Франківської області 

Рожнятівський районний бюджет 1080,0 1080,0 1080,0 

53 
Реконструкція кріплення правого берега р. Чечва по вул. Шкільна в  

с. Сваричів Рожнятівського району Івано-Франківської області 
Рожнятівський районний бюджет 1197,126 1197,126 1196,722 

54 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд та очищення русла 

потічка Вільховець в с. Попельники Снятинського району (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Снятинський районний бюджет 

600,0 600,0 598,508 

55 

Будівництво берегоукріплювальних, протизсувних споруд на  

р. Нивочинка в с. Нивочин Богородчанського району Івано-

Франківської області 

Старобогородчанський бюджет ОТГ 680,0 680,0 680,0 

56 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Павельче в  

с. Павлівка Тисменицького району 

 

 

Тисменицький районний бюджет 

880,0 880,0 879,48659 
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57 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд потічка Береги в  

с. Клубівці Тисменицького району Івано-Франківської області (в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тисменицький районний бюджет 

1350,0 1350,0 1348,974 

58 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці Коростільна 

в с. Вільшаниця Тисменицького району (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Тисменицький районний бюджет 

1450,0 1450,0 996,792 

59 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Павлівка в 

с. Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області 

Тисменицький районний бюджет 
500,0 500,0 0 

60 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Дустрів на 

території м. Тлумача Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 

1440,0 1440,0 816,67402 

61 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд р. Прут по 

вул. Грушевського в с. Микуличин Яремчанської міської ради 

Яремчанський міський бюджет 
350,0 0,0 0 

 Всього  61702,496 60414,6737 54760,04746 

Охорона атмосферного повітря 

1 

Придбання та установлення обладнання для очищення газопилового 

потоку від забруднення речовин хімічного походження, що 

викидаються в атмосферне повітря на ДП “Спецзалізобетон” 

Тисменицький районний бюджет 910,0 910,0 909,37896 

 Всього  910,0 910,0 909,37896 

Збереження природно-заповідного фонду 

1 

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.) 

Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
134,337 134,337 134,337 

 
Всього  134,337 134,337 134,337 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

1 
Проведення заходів з озеленення м. Снятина на території Снятинського 

психоневрологічного інтернату 

Департамент соціальної політики 

облдержадміністрації 
450,0 430,495 430,495 

2 
Проведення заходів з охорони і відтворення природних рослинних 

ресурсів (для ОКП «Івано-Франківськоблагроліс») 

Департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 
1150,0 1141,422 1141,42023 

3 
Придбання посадкового матеріалу для озеленення с. Ясенів-  Пільний 

Городенківського району 
Городенківський районний бюджет 140,0 140,0 139,877 

4 
Придбання посадкового матеріалу для озеленення території, прилеглої 

до будівництва пам’ятника Небесній сотні в м. Городенка 
Городенківський районний бюджет 50,0 50,0 50,0 

5 Заходи з озеленення м. Коломиї Коломийський міський бюджет 200,0 200,0 200,0 

 Всього 

 

 

 

 

1990,0 1961,917 1961,79223 
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Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу 

1 
Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин в 

селищі Богородчани Івано-Франківської області 

Богородчанський районний бюджет 
100,0 0,0 0,0 

2 

Нове будівництво та облаштування притулку для утримання 

безпритульних тварин в м. Коломия (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Коломийський міський бюджет 

2000,0 2000,0 341,136 

3 
Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин в  

с. Павлівка Тисменицького району 

Тисменицький районний бюджет 
50,0 50,0 50,0 

 Всього  2150,0 2050,0 391,136 

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці 

1 

Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Нове будівництво 

правобережної водозахисної дамби на р. Бистриця Солотвинська в 

с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради» (для Івано-Франківського 

обласного управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

670,0 670,0 670,0 

2 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво 

берегозакріплюючих споруд на р. Саджавка в с. Глибівка 

Богородчанського району Івано-Франківської області» (для Івано-

Франківського обласного управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

48,0 48,0 48,0 

3 Проведення науково-технічної конференції з екологічної тематики 
Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
50,0 50,0 50,0 

4 
Впровадження економічного механізму забезпечення охорони 

навколишнього природного середовища в умовах децентралізації 

Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
50,0 50,0 0 

5 
Наукові дослідження створення територій і обʼєктів природно-заповідного 

фонду 

Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
30,0 25,0 0 

6 

Проведення науково - технічних конференцій і семінарів, організація 

виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з 

екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо 

Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
500,0 500,0 442,59 

7 
Видання монографії «Червона книга Івано-Франківської області. 

Тваринний світ» 

Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
100,0 100,0 100,0 

8 
Розроблення обласної програми охорони навколишнього природного 

середовища до 2020 року 

Департамент екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
65,0 65,0 65,0 

9 
Виготовлення проектно-кошторисної документації для нового будівництва 

каналізаційних мереж та очисних споруд в с. Підгір’я Богородчанського 

району 

Богородчанський районний бюджет 50,0 50,0 50,0 

10 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця Солотвинська в  

с. Пороги Богородчанського району 

 

Богородчанський районний бюджет 40,0 40,0 39,65 
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11 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

берегозакріплювальних споруд на р. Пістинька в с. Пістинь 

Косівського району Івано-Франківської області   

Косівський районний бюджет 

90,0 89,99 89,99 

12 

 

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих 

споруд, а також проведення заходів на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів на території с. Шепіт, р. Брустурка, 

уч. Скрипки Косівського району Івано-Франківської області  

Косівський районний бюджет 

45,0 44,22 44,22 

13 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

каналізаційної мережі по вул. М. Тарнавського на землях комунальної 

власності в місті Рогатині Івано-Франківської області 

Рогатинський районний бюджет 

50,0 50,0 0 

14 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

каналізаційної мережі по вул. Європейській на землях комунальної 

власності в місті Рогатині Івано-Франківської області 

Рогатинський районний бюджет 

50,0 50,0 0 

15 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

каналізаційної мережі по вул. Садовій на землях комунальної власності 

в місті Рогатині Івано-Франківської області 

Рогатинський районний бюджет 

50,0 50,0 0 

16 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

каналізаційної мережі по вул. Володимирській на землях комунальної 

власності в місті Рогатині Івано-Франківської області 

Рогатинський районний бюджет 

50,0 50,0 0 

17 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

каналізаційних мереж та споруд на них (вулиць І. Франка, Польова, 

Стародорожна, Шевченка, Миру, Молодіжна, Семанівка, Я. Євчук, 

Федченка, Б. Хмельницького) в с. Клубівці Тисменицького району 

Тисменицький районний бюджет 

238,899 238,899 238,89896 

18 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

каналізаційних мереж та споруд на них по вул. Миру в с. Милування 

Тисменицького району Івано-Франківської області 

Тисменицький районний бюджет 

146,082 146,082 145,920 

19 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

каналізаційних мереж та споруд на них по вул. Т. Шевченка в 

с. Милування Тисменицького району Івано-Франківської області 

Тисменицький районний бюджет 

133,760 133,760 133,760 

20 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

зовнішніх каналізаційних мереж вулиці Берегова в с. Загвіздя 

Тисменицького району Івано-Франківської області 

Тисменицький районний бюджет 

100,0 100,0 100,0 

21 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на забезпечення 

екологічно-безпечного збирання, перевезення, утилізації, видалення та 

знешкодження небезпечних відходів комбінованого типу з вмістом 

хімічних речовин в м. Тисмениці по вул. Шевченка 

 

 

Тисменицький районний бюджет 

420,0 420,0 420,0 
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22 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Нове 

будівництво водозахисної дамби на р. Чорнява в селищі Обертин 

Тлумацького району Івано-Франківської області» 

Тлумацький районний бюджет 

100,0 100,0 100,0 

23 Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики Болехівський міський бюджет 100,0 0,0 0 

24 

Виготовлення ПКД з ліквідації джерел забруднення підземних вод та 

рекультивації порушених земель на території гірничо-технологічних 

обʼєктів колишнього Калуського калійно-магнієвого виробництва 

Калуський міський бюджет 

2700,0 0,0 0 

25 

Виготовлення проектно-кошторисної документації для нового 

будівництво очисних споруд селища Ворохта Яремчанської міської 

ради 

Яремчанський міський бюджет 

200,0 200,0 199,5 

 Всього  6076,741 3270,951 2937,52896 

 Разом 
 

175311,689 162031,35876 139094,44208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

XVIII. Основні екологічні проблеми області 

 

1. Основні чинники та критерії для визначення найважливіших 

екологічних проблем. 

Негативний вплив на стан довкілля Івано-Франківської області 

спричинюють такі чинники: 

- наявність промислових підприємств в області, серед яких 

переважають підприємства виробництва та розподілення електроенергії, газу 

та води, видобувної, хімічної галузей промисловості, які є найбільшими 

забруднювачами навколишнього природного середовища; 

- наявність закритих підприємств видобувного хімічного 

виробництва з відкритим методом; 

- використання застарілих технологій виробництва; 

- висока концентрація автомобільного транспорту в регіоні - 

пересувних джерел забруднення довкілля. 

Основними екологічними проблемами області є: 

- надзвичайна екологічна ситуація, яка склалася внаслідок закриття 

калійного та магнієвого виробництв, шахт Калуш-Голинського родовища 

калійної солі на території Калуського гірничопромислового району з 

подальшим затопленням Домбровського кар’єру, наявність хвостосховищ, 

акумулюючих місткостей, солевідвалів, шахтних полів підземного видобутку 

та їх ліквідація переважно «мокрим» способом, вплив залишкового 

забруднення полігону токсичних відходів ТОВ «Оріана - Галев», просідання 

земної поверхні; 

- забруднення атмосферного повітря; 

- забруднення поверхневих і підземних вод; 

- накопичення промислових та побутових відходів, наявність 

полігонів, що вичерпали свою потужність; 

- розвиток ерозійних процесів і зниження родючості ґрунтів; 

- висока енергомісткість виробництв; 

- затоплення, підтоплення й перезволоження територій. 

На території області, яка займає 2,3 % (13,9 тис.км2) площі України, 

формується 8,6 % загального об’єму вод у ріках України, зосереджено 6,3 % 

площі земель лісового фонду (621,3 тис. га) держави і 9,0 % загального 

запасу деревини. Кількість населення станом на 01.01.2018 року становила                  

1377,5 тис.осіб.   

В області є 321 родовище 26 видів корисних копалин (нафта, газ, 

калійні солі, будівельні матеріали та ін.) понад 300 джерел мінеральних вод, 

серед яких є аналоги «Нафтусі», «Моршинської», «Єсентуки». 

Флора області представлена 1500 видами судинних рослин (30% 

рослин України). Є 435 видів хребетних тварин і 280 видів птахів. 

В області є багато своєрідних і унікальних природних комплексів з 

різноманітним рослинним і тваринним світом. Це – збережені унікальні 

кедрово-смерекові ліси і зарості сосни гірської (жерепу) у природному 

заповіднику «Горгани», природний комплекс високогірного ландшафту 

Карпатського національного природного парку, одне з найбільших місць 
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проростання тиса ягідного (релікт третичного періоду) у ботанічному 

заказнику загальнодержавного значення «Княждвірський», збережені степові 

угруповання на «Касовій горі» (біля м. Бурштина), «Чортовій горі» (біля              

м. Рогатин), в урочищі «Масьок» (Городенківського р-ну).  

Більша частина рік північно-східної частини належить до басейну 

Дністра (Свіча, Лімниця, Бистриця Солотвинська і Надвірнянська). У 

південно-східній частині протікають річки Прут і Черемош, які впадають в 

Дунай. По території області протікає 8294 річки,  загальною довжиною  

15754 км.  

2. Аналіз найважливіших екологічних проблем. 

1. Головною проблемою техногенно-екологічного характеру, яка 

склалася на території Прикарпаття, є ліквідація наслідків надзвичайної 

екологічної ситуації після виробничої діяльності виробництва калійних 

добрив в м. Калуші. 

Проблеми, пов’язані з погіршенням техногенно-екологічного стану на 

території Калуського гірничопромислового району існують впродовж 

тривалого періоду, однак особливо загострилися після припинення 

виробничої діяльності калійного та магнієвого виробництв, а також 

експлуатації видобувних дільниць (шахт, кар’єру) Калуш-Голинського 

родовища калійної солі. Із раптовою зупинкою виробничого комплексу 

перестали здійснюватися заходи з підтримання крупних гірничо-

технологічних об’єктів у безпечному стані. Контроль за змінами, що 

відбуваються у геологічному середовищі в межах розташування цих об’єктів 

та зоні їх потенційного негативного впливу є епізодичним і фрагментарним. 

Основними об’єктами, які здійснюють негативний вплив на довкілля та 

безпеку проживання на території Калуського гірничопромислового 

комплексу є: 

1. Домбровський кар’єр: до 2008 р. був єдиним в світовій практиці 

відкритим кар’єром з видобутку калійних руд. Видобуто 50,1 млн.м3 гірничої 

маси, залишкові балансові запаси 32 млн. тон. Кар’єр заповнений розсолами 

(до середньої відмітки підошви водного горизонту 0,55 м). Площа водозбору 

376 га. Надходження вод в кар’єр 2,5-2,7 млн. м3 в рік. Загроза – повне 

затоплення кар’єру та потрапляння розсолів у басейн р. Дністер.  

2. Хвостосховище №1: площа 54 га, заскладовані галітові солевмісні 

відходи об’ємом 12-14 млн. м3. Об’єкт засолює підземні водні горизонти. 

3. Хвостосховище №2: площа 48 га, заповнене відходами об’ємом 9,4 

млн. м3, з них тверда фаза 8 млн. м3, загроза – засолення підземних 

водоносних горизонтів, наявність карстових порожнин в тілі дамби, загроза 

прориву та попадання ропи в р. Дністер. 

4. Солевідвали: № 1 – площа 48 га, заскладовано 11,3 млн. м3 

розкривних солевмісних порід, висота відвалу 55 м; № 4 – площа 39 га, 

заскладовано 7,4 млн. м3 розкривних солевмісних порід, висота відвалу 30 м. 

обидва об’єкти засолюють підземні водні горизонти. 

5. Вплив залишкового забруднення полігону токсичних відходів ТОВ 

«Оріана-Галев». Протягом 2010-2013 років вивезено 29,431 тис. тон відходів 
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з вмістом гексахлорбензолу за межі області. Існує загроза забруднення 

підземних водоносних горизонтів продуктами розпаду гексахлорбензолу. 

6. Просідання земної поверхні над колишніми гірничими виробками 

рудників «Калуш», «Голинь» і «Ново-Голинь», прогнозовано 20 м в місцях 

розміщення житлових мікрорайонів, де проживає близько 4500 людей, 

розміщені житлові будинки та промислові об’єкти. 
 

 

 
Карта – схема розміщення об’єктів  

Калуського гірничопромислового комплексу 

 

Для вжиття невідкладних заходів з недопущення екологічної катастрофи 

на території Калуського гірничопромислового району необхідно здійснити 

ряд природоохоронних робіт у таких ключових напрямках: 

1. Зменшення і ліквідація водопритоку з водоноснонго горизонту та 

річки Сівки на північному борті Домбровського кар’єру. Створення системи 

захисту від поступлення прісних вод (гідроізоляція) кар’єрного поля і соле- 

та розсоловміщуючих об’єктів (відвалів, хвостосховищ), припинення 

винесення з них соляних компонентів; 

2. Створення виробництва для переробки розсолів як технологічної 

сировини, що дасть змогу забезпечити екологічну рівновагу в районі 

розміщення кар’єру, зберегти сировинну базу для виробництва сульфатних 

безхлорних калійно-магнієвих добрив, технічної солі; 

3. Створення постійно діючої системи моніторингу на усіх екологічно-

небезпечних об'єктах; 

4. Проведення регулювання русла р. Лімниця і будівництво 

водозахисних дамб, що унеможливлять проникнення повеневих вод 

р. Лімниця у шахтні виробітки Хотінського шахтного поля, а також 

сприятиме протипаводковому захисту населених пунктів вище по її течії та 
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на протилежному березі, а саме: с. Пійло, с. Довге Калуське, с. Добровляни, 

масив Хотінь і с. Підмихайля Калуського району; 

5. Проведення реабілітаційних робіт на території полігону токсичних 

відходів ТзОВ «Оріана-Галев» та постійний моніторинг вмісту 

гексахлорбензолу в ґрунтах, поверхневих і підземних водоймах до повної 

нормалізації екологічної ситуації. 

 

2. Забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, 

ґрунтів. 

Найбільшим забруднювачем атмосферного повітря на Івано-

Франківщині є ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго». Викиди 

електростанції сягають 80,0 % від загальної кількості викидів стаціонарних 

джерел Івано-Франківської області. За 2017 рік ВП «Бурштинська ТЕС» 

ПАТ «ДТЕК Західенерго» в атмосферу викинуто 158,5 тис. тонн 

забруднюючих речовин, в порівнянні з 2016 роком викиди зменшились на 

5,9 %. Проектом реконструкції енергоблоку № 10 передбачено нову систему 

пневмозоловидалення із забезпеченням 100 % відбору сухої золи, що 

дозволить зменшити обєми її складування на золовідвалах. 

Димові труби ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» 

мають значну висоту (дві труби висотою до 250 м і одна – 180 м). 

Розсіювання викидів шкідливих речовин через висотні труби здійснюються 

на території не тільки Івано-Франківської, а і Львівської та Тернопільської 

областей. 

Гострою залишається проблема забруднення поверхневих вод.  

Так, в 2017 р. господарствами та населенням області скинуто 

зворотних вод 60,30 млн.м3 води, в т.ч. в поверхневі водойми – 60,11 млн. м3, 

не віднесених до водних об’єктів 0,188 млн.м3 води. 

Основними забруднювачами поверхневих водних об’єктів в 2017 році 

по області є: ТОВ «Уніплит» с-ще Вигода, ТзОВ «Буковель» с. Поляниця, 

КП Брошнів-Осадської селищної ради с-ще Брошнів, КП «Тлумач - 

Водоканал» с. Гончарівка та інші. 

 

3. Накопичення промислових та побутових відходів. 

Серйозною проблемою в питаннях поводження з відходами є 

приведення в безпечний екологічний стан звалищ побутових відходів. 

Об’єкти розміщення твердих побутових відходів в переважній більшості 

експлуатуються з порушенням екологічних та санітарних вимог, не 

дотримуються технологічні вимоги складування відходів, відсутні 

спостережні свердловини за змінами у стані підземних вод, не дотримані 

розміри санітарно-захисних зон. Як наслідок вони спричиняють інтенсивне 

забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод та атмосферного повітря. 

 

4. Розвиток ерозійних процесів і зниження родючості ґрунтів. 

Ерозійні процеси є наслідком розорювання земель на схилах більше                 

5 градусів, відсутності системи протиерозійних заходів на 

сільськогосподарських угіддях, переважання тракторного трелювання 
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деревини на лісових землях, а також внесення добрив та припинення 

вапнування грунтів. 

Основними причинами цих процесів є: 

- відсутність сівозміни; 

- неправильне розорювання схилів; 

- порушення вікової і породної структури лісових насаджень; 

- відсутність стокорегулюючих заходів на водозаборах рік. 

Ситуація, що склалася у сфері використання і охорони земельних 

ресурсів вимагає кардинального перегляду концепції землекористування із 

встановленням пріоритетності екологічних аспектів. 

Боротьба з ерозією ґрунту – дуже важливий процес. Усі заходи 

боротьби з ерозією ґрунту мають бути спрямовані на те, щоб припинити або 

зменшити змивання, розмивання і видування ґрунту до розмірів, які б давали 

змогу відновити стан ґрунтів у процесі природного ґрунтоутворення. Крім 

того, при розробці та здійсненні системи заходів боротьби з ерозією слід 

передбачати не тільки припинення ерозійних процесів, а й обов'язкове 

відновлення родючості еродованих ґрунтів, тобто слід ліквідувати причини 

ерозії та її наслідки. 
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Відповідальні виконавці розділів екологічного паспорту регіону 

за 2017 рік 

 
№ 

з/п 
Назва розділу Відповідальні Номер телефону 

 Зміст Бойчук У. С. – головний спеціаліст 
(0342) 52-61-50 

 

1 Загальна характеристика 
Приходько І. В. – головний 

спеціаліст 

(0342) 52-61-50 

 

2 Чисельність населення Бойчук У. С. – головний спеціаліст 

(0342) 52-61-50 

 

 

3 
Фізико-географічна 

характеристика 

Приходько І. В. – головний 

спеціаліст 

(0342) 52-61-50 

 

4 
Перелік екологічно небезпечних 

об'єктів 
Козунь А. І. – головний спеціаліст 

(0342) 52-61-50 

 

5 Атмосферне повітря 

Гуменяк О. М. – заступник 

начальника відділу 

Приходько І. В. – головний 

спеціаліст 

(0342) 52-61-50 

 

6 Водні ресурси 

Приходько І. В. – головний 

спеціаліст 

Фединяк Б. Я. – головний 

спеціаліст 

(0342) 52-61-50 

 

7 Земельні ресурси Зобків А. Т. – головний спеціаліст  (0342) 52-61-50 

8 Лісові ресурси Семчук В.М. – начальник відділу 
 

(0342) 52-61-50 

9 Рослинний світ Семчук В.М . – начальник відділу 
 

(0342) 52-61-50 

10 Тваринний світ Семчук В.М. – начальник відділу (0342) 52-61-50 

11 Природно-заповідний фонд Семчук В.М. – начальник відділу 
 

(0342) 52-61-50 

12 Формування екологічної мережі Семчук В.М. – начальник відділу 
 

(0342) 52-61-50 

13 

Поводження з відходами та 

небезпечними хімічними 

речовинами 

Витвицька Г. М.– головний 

спеціаліст 

Бойчук У. С. – головний спеціаліст 

 

(0342) 52-61-50 

14 Радіаційна безпека 
Приходько І. В. – головний 

спеціаліст 
 (0342) 52-61-50 

15 Моніторинг довкілля Козунь А. І. – головний спеціаліст (0342) 52-61-50 

16 Міжнародне співробітництво Козунь А. І. – головний спеціаліст 
 

(0342) 52-61-50 

17 
Планування природоохоронної 

діяльності 
Водвуд М.Б. – головний спеціаліст 

 

(0342) 52-61-50 

18 
Найважливіші екологічні 

проблеми регіону 

Кульба П. М. – начальник відділу 

Семчук В.М. – начальник відділу 

 

(0342) 52-61-50 

 

 


