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І. Загальна характеристика* 

 

Дата утворення  04.12.1939 р. 

Територія, км2 13927,61 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць 14 

Кількість міст 15 

з них: обласного підпорядкування 6 

Кількість об’єднаних територіальних громад 38 

Кількість селищ  24 

Кількість сільських населених пунктів 765 

Чисельність населення, тис. осіб  1368,1 

з них:  

Міське 606,8 

Сільське 761,3 

Щільність населення, осіб на 1 км2 98 

  
*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 Площа, км2 
Щільність наявного 

населення, тис. осіб 
на 1 км2 

1 2 3 
Міста обласного підпорядкування 

м. Івано-Франківськ 83,7 3,146 
м. Болехів 300,4 0,071 
м. Бурштин 11,3 1,356 
м. Калуш 64,5 1,025 
м. Коломия 40,7 1,505 
м. Яремче 656,7 0,035 
Усього  х х 

Міста районного підпорядкування 
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 0,086 
Верховинський 1254,3 0,024 
Галицький 712,1 0,059 
Городенківський 747,2 0,069 
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1 2 3 
Долинський 1248,2 0,055 
Калуський 647,0 0,089 
Коломийський 1026,1 0,094 
Косівський 902,9 0,096 
Надвірнянський 1293,6 0,089 
Рогатинський 815,4 0,047 
Рожнятівський 1302,8 0,055 
Снятинський 602,0 0,106 
Тисменицький 736,3 0,111 
Тлумацький 683,5 0,067 
Усього х х 
Усього по області 13927,6 0,098 

* 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, де область межує із 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 2019 році середня річна температура повітря по 

області склала +9,90С, у високогір’ї +5,00С. На схилах Карпат сніг лежить понад 

5 місяців на рік. Тривалість залягання стійкого снігового покрову складає 100-

110 днів. Річна кількість опадів коливається від 705,0 мм на рівнині до 

1745,0 мм у високогір’ї.  
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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 днів; 

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 покрив (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»  
АТ «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 
ПрАТ «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 
АТ «ОРІАНА» 

 
Добувна 

промисловість 
Державна - 
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V. Атмосферне повітря 

У 2019 р. викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2018 р. зменшиилсь на 7,4 % та 

становили 205,0 тис. т. Від стаціонарних джерел забруднення у повітряний 

басейн надійшло 12,9 млн. т. діоксиду вуглецю (на 6,3 % менше порівняно з 

2018 р.) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату.  

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області 

склали 14,7 тонн забруднюючих речовин, обсяг викидів у розрахунку на одну 

особу – 149,6 кг у порівняні з 2018 роком на 11,4 кг менше. 

Основними забруднювачами повітря залишаються підприємства з 

виробництва та розподілення електроенергії, від стаціонарних джерел, 

забруднення яких в атмосферне повітря надійшло 89,5% загальнообласних 

обсягів викидів.  

Зокрема, найбільшим забруднювачем атмосферного повітря залишається 

ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» на яку припадає 82,8 % 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від загального обсягу 

викидів по області. Викиди в атмосферне повітря у 2019 році від виробничої 

діяльності підприємства ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» 

зменшились на 7,16 % в порівнянні з 2018 роком і становили 169,8 тис. тонн. В 

2019 році ВП «Бурштинська ТЕС» виконано природоохоронні заходи щодо 

охорони атмосферного повітря на загальну суму 18,0 млн. гривень, а саме: 

проведено капітальний ремонт електрофільтрів енергоблоків № 3 та № 6, в 

результаті чого очікується зменшення викидів пилу на 821,864 т/рік та 686,458 

т/рік; поточний ремонт електрофільтрів енергоблоків №№ 1-12; ремонт 

газоходів блоків № 1-12 (мікроборова, борова, газоходи).  
 

 

 

Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря* 

Таблиця 3 
Показники 

 
2017 
 Рік 

2018 

рік 
2019 

рік 

Загальна кількість (одиниць) дозволів на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, виданих у поточному році суб’єкту 

господарювання, об’єкт, якого належить до: 
119 178 146 

другої групи 46 82 73 
третьої групи  73 96 73 
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, тис. т 198,3 221,4 205,0 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел у розрахунку на км², т 
14,2 15,9 14,7 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг 
143,8 161,0 149,6 

 * За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області 
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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 

0,16 0,15 0,5 0,30 

Діоксид сірки 0,011 0,05 0,5 0,061 

Оксид 

вуглецю 

1,79 3 5 4 

Діоксид азоту 0,054 0,04 0,2 0,19 

Оксид азоту 0,036 0,06 0,6 0,12 
* За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології 

Основні забруднювачі атмосферного повітря за 2019 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

о
ч

и
сн

и
м

и
 

у
ст

ан
о

в
к
ам

и
 (

Г
О

У
),

 %
 

 

Е
ф

ек
ти

в
н

іс
ть

 р
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
аг

ал
ь
н

о
го

 

о
б

ся
гу

 в
и

к
и

д
ів

 

о
б

’є
к
та

, 
%

 

Д
о

 з
аг

ал
ь
н

о
го

 

о
б

ся
гу

 в
и

к
и

д
ів

. 

н
ас

ел
е
н

о
го

  

п
у

н
к
ту

, 
%

 

О
ч

ік
у

в
ан

е
 

ф
ак

ти

ч
н

е
 

1 ВП «Бурштинська 

ТЕС» АТ «ДТЕК 

Західенерго» 

30629,33 

(речовини у 

вигляді 

суспендова

них твердих 

частинок) 

18,0 100 100 96,49 1251 1508 

2 ДП «Калуська ТЕЦ 

– Нова» 

13669,218 99,9 90,56 100 95,98 50 43 

3 ТОВ «Свиспан 

Лімітед» 

107,821 9,0 2,73 36,0 98,0 10 10 

4 ПрАТ «Івано-

Франківськцемент» 

350,782 

(пил) 

18,72 62,70 100 99,9 0,100 0,100 

* За даними суб’єктів господарювання 

 

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: 

205,02 100 

1.1 Сільське, лісове та рибне господарства 2,579 1,3 

1.2 Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів  

4,842 2,4 

1.3 Переробна промисловість 7,285 3,6 

1.4 Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 

185,08  

1.5 Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 

4,548 2,2 

1.6 Інші види економічної діяльності 0,686 0,2 
* 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 2019 р. 

господарствами та населенням області забрано 95,02 млн.м3 води, в т.ч. з 

поверхневих водойм – 89,09 млн. м3, з підземних джерел – 5,930 млн. м3 води. 

Порівняно з 2018 роком забір води зменшився на 1,48 млн.м3.  

У 2019 році у поверхневі водні об’єкти області скинуто 61,08 млн. м3 

зворотних (стічних) вод, обсяг скиду «забруднених без очистки» зворотних 

(стічних) вод в поверхневі водні об’єкти зменшився із 0,012 млн.м3 в 2018 році 

до 0,007 млн.м3 в 2019 році. Протягом звітного періоду 22 водокористувачі 

області допустили скид забруднених зворотних вод, а саме: ТОВ «Полісмоли» 

с-ще Вигода, ТОВ «Уніплит» с-ще Вигода, Верховинське водопровідно-

каналізаційне підприємство с-ща Верховина, КП «ЖЕК» Брошнів-Осадської 

селищної ОТГ с-ще Брошнів-Осада, КП «Тлумач-Водоканал» с. Гончарівка, 

МКП «Косівміськводосервіс» м. Косів, НГВУ «Долинанфтогаз» м. Долина та 

інші. 

В 2019 році з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища на охорону і раціональне використання водних ресурсів, було 

використано 57,5 млн. гривень. 

Зокрема, виконувались роботи з будівництва очисних споруд в с. Коршів 

Коршівської сільської ради ОТГ та с. Дуба Дубівської сільської ради ОТГ; 

реконструкції очисних споруд в селищі Брошнів-Осада Брошнів-Осадської 

селищної ради ОТГ та с. Збора Верхнянської сільської ради обʼєднаної 

територіальної громади; будівництва каналізаційних мереж та споруд на них у 

місті Болехові, селищах Обертин Тлумацького району, Лисець Тисменицького 

району, Гвіздець Коломийського району та селах Чукалівка та Клубівці 

Тисменицького району; реконструкції каналізаційних мереж та каналізаційних 

колекторів у селищі Богородчани та с. Копанки Калуського району; 

будівництва та реконструкції роздільних каналізаційних мереж по 84 вулицях в 

населених пунктах області. 

Крім того, у 2019 році з Державного фонду охорони навколишнього 

природного середовища для реалізації Обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища до 2020 року (зі змінами) на охорону і 

раціональне використання водних ресурсів виділені кошти на: будівництво 

каналізаційних мереж вулицями Данила Галицького, Залізнична, 

Котляревського, Воїнів УПА, 24 Серпня, Гузіївська, Площа Івана Франка в 

м. Болехові. Нове будівництво (коригування проекту) – 13,1 млн. 

грн.; реконструкцію існуючих очисних споруд з встановленням необхідних 

споруд потужністю 150 м3/добу для очищення стічних вод по 

вул. Шептицького, 69 в м. Долина (коригування) – 8,8 млн. грн.; нове 

будівництво господарсько-побутової каналізаційної мережі по вул. Шевченка в 

м. Долина Долинського району – 0,85 млн. грн.; будівництво каналізаційних 

мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району – 10,0 млн. 

грн.; реконструкцію очисних споруд по вул. Залізничній, 57 в селищі Брошнів-

Осада Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ – 4,1 млн. грн.; реконструкцію 

очисних споруд в селищі Перегінське Рожнятівського району (Коригування) – 

8,0 млн. грн. (нове будівництво); влаштування очисних споруд і підвідного 
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каналізаційного колектора в с. П'ядики Коломийського району – 11,0 млн. 

грн.; будівництво побутової каналізації по вулицях Правди, Вишневій та 

Квітковій в с. Угринів Тисменицького району – 1,5 млн. гривень. 

 

Дозвільна діяльність у сфері водокористування 

 
Таблиця 7 

 За роками 
2017 рік* 2018 рік* 2019 рік* 

К
о

р
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3
-5

 р
о
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1
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о
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3
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 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 

20 111 1 5 - 150 - - - - - - 

видано вперше 16 94 - 4 - 150 - - 71 19 - - 
видано повторно на 

новий строк 
4 17 1 1 - - - - 5 - - - 

анульовано - - - - - 10 - - - 17 - - 
У разі використання 

води водних об'єктів 

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

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

новий строк 
- - - - - - - - - - - - 

анульовано - - - - - - - - - - - - 
* За даними сектора в Івано-Франківській області Держводагенства України  

 

Водні об’єкти регіону* 

Таблиця 8 
Водні об’єкти Кількість одиниць Примітка 

Усього 9808 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 - 
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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 

 

Динаміка водокористування за 2019 рік та два попередніх* 

Таблиця 9 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Забрано води з природних джерел, усього млн. м3 88,85 96,50 95,02 
у тому числі: 
поверхневої 

млн. м3 82,80 90,62 89,09 

підземної млн. м3 6,057 5,879 5,930 
морської млн. м3 - - - 

Забрано води з природних джерел у розрахунку на 

одну особу 
м3 64,50 70,27 68,22 

Використано свіжої води, усього млн. м3 75,23 82,53 81,51 
у тому числі на потреби: 
господарсько-питні  

млн. м3 16,97 16,33 18,81 

виробничі  млн. м3 57,44 65,44 61,97 
сільськогосподарські  млн. м3 0,769 0,683 0,684 
зрошення млн. м3 0,051 0,077 0,056 

Без вилучення на рибогосподарські потреби млн. м3 11,46 11,25 10,34 
Використано свіжої води у розрахунку на одну особу м3 54,61 60,10 58,52 
Втрачено води при транспортуванні млн. м3 12,17 12,48 11,97 

 % до заб-

раної води 
13,7 12,93 12,60 

Скинуто зворотних вод, усього млн. м3 60,30 62,76 61,34 
у тому числі: 
у підземні горизонти 

млн. м3 - - - 

у накопичувачі  млн. м3 - - - 
на поля фільтрації млн. м3 - - - 
у поверхневі водні об’єкти млн. м3 60,11 62,46 61,08 
не віднесених до водних об’єктів   0,188 0,302 0,256 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, 

Усього млн. м3 60,11 62,46 61,08 
з них:  
нормативно очищених, усього 

млн. м3 50,95 52,40 51,89 

у тому числі:  
на спорудах біологічного очищення 

млн. м3 48,83 49,56 49,21 

на спорудах фізико-хімічного очищення млн. м3 1,734 2,357 2,286 
на спорудах механічного очищення млн. м3 0,391 0,481 0,395 

 нормативно (умовно) чистих без очищення млн. м3 8,06 9,50 8,587 
 забруднених, усього млн. м3 1,103 0,560 0,604 

у тому числі:  
недостатньо очищених  

млн. м3 1,075 0,548 0,596 

без очищення млн. м3 0,028 0,012 0,007 
Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти  
у розрахунку на одну особу 

м3 43,63 45,48 43,85 

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 
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Використання води за видами економічної діяльності у 2019 році  

та двох попередніх* 
           Таблиця 10 
Види економічної 

діяльності 
2017 рік 2018 рік 2019 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 75,23 96,95 82,53 97,03 81,51 96,95 
За видами економічної діяльності 
у тому числі: 

Промисловість 46,13 97,57 53,95 97,53 50,48 97,49 
Сільське 

господарство 
7,228 - 7,002 - 7,486 - 

Житлово-

комунальне і 

побутове 

обслуговування 

21,46 - 21,19 - 23,20 - 

* 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 21,0 21,0 11,0 22,0 22,0 15,0 22,0 22,0 14,0 

р. Дністер 

КП «Галичводоканал» 800,0 91,0 21,0 62,2 93,0 - - 87,0 - - 

Галицька виправна колонія 

№128 

200,0 3,0 3,0 4,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 

р. Турянка 

ЦРЛ м. Долина 24,0 7,0 7,0 3,0 5,0 5,0 1,0 6,0 6,0 1,0 

ДП «Підприємство 

Долинського ВЦ 118» 

- 9,0 9,0 7,0 2,0 2,0 1,0 - - - 

НГВУ «Долинанафтогаз» 83,6 47,0 47,0 15,0 52,0 3,0 6,0 22,0 3,0 8,0 

Управління 

нафтопромсервісу ЦСК 1 ТБЗ 

ПАТ «Укрнафта» 

 

40,0 - - - - - - 16,0 4,0 2,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

р. Лущава 

НГВУ «Долинанафтогаз» - 39,0 39,0 14,0 46,0 0,0 0,0 36,0 36,0 14,0 

р. Прут 

Коломийська ВК-41 300,0 15,0 15,0 12,0 10,0 - - 8,0 8,0 2,0 

Ворохтянська навч.спорт.база 

«Заросляк» 

40,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 - 3,0 - - 

КП «Селищне комунальне 

підприємство» с-ще Ворохта 

100,0 15,0 15,0 8,0 13,0 12,0 4,0 18,0 18,0 4,0 

ФОП Вацик В. Я. 16,0 - - - - - - 1,0 1,0 0,002 

р. Волійця 

МКП «Косівміськводосервіс» 730,0 68,0 68,0 47,1 73,0 73,0 47,0 58,0 58,0 30,0 

р. Бистриця 

КП «Івано-

Франківськводоекотехпром» 

90000,0 28400,0 - - 28340,0 - - 27780,0 - - 

р. Ворона 

ПАТ «Нафтохімік 

Прикарпаття» 

13000,0 3315,0 - - 2846,0 - - 3006,0 - - 

р. Гнила Липа 

ДП «Санаторій Черче» 100,0 35,0 35,0 80,0 17,0 17,0 39,0 19,0 19,0 42,0 

Підприємство ЖКГ  

с. Задністрянськ  

0,2 23,0 23,0 26,0 21,0 - - 21,0 - - 

р. Тлумачик 

КП «Тлумач-Водоканал» 2700,0 103,0 103,0 147,2 99,0 99,0 210,3 77,0 77,0 122,0 

КП «Тлумачкомунсервіс» 657,0 - - - - - - 15,0 15,0 25,0 

р. Свіча 

ТОВ «Полісмоли» - 15,0 15,0 4,0 7,0 7,0 2,0 7,0 7,0 2,0 

р. Чернява 

ККП с-ще Гвіздець 100,0 8,0 8,0 7,013 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 3,0 

стр. Турка 

Заболотівський ККП 400,0 12,0 12,0 6,0 10,0 - - 11,0 - - 

КП «Сільський водник» 200,0 5,0 5,0 2,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 

р. Саджава 

ТОВ «Уніплит» 4012,0 867,0 181,0 435,8 940,0 179,0 488,8 917,0 171,0 493,0 

НГВУ «Долинанафтогаз» 4,1 0,2 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

р. Лімниця 

Обл. дитячий санаторій 

«Ясень» 

50,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 

Санаторій-профілакторій 

«Сокіл»  

100,0 24,0 24,0 7,0 18,0 - - 18,0 - - 

р. Бистриця Солотвинська 

Солотвинське ЖКГ 18,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 

ДО «Резиденція «Синьогора» 150,0 10,0 10,0 3,0 4,0 4,0 1,0 4,0 4,0 1,0 

р. Сівка 

КП «Екопобутсервіс» 72,0 6,0 6,0 9,0 7,0 7,0 10,0 6,0 6,0 9,0 

КП Брошнів-Осадської 

селищної ради 

620,0 220,0 155,0 157,1 158,0 93,0 134,3 186,0 121,0 176,0 

р. Прутець Яблуницький 

ТОВ «Буковель» 4000,0 360,0 168,0 148,4 375,0 - - 413,0 - - 

р. Косачівка 

ЖКП «Техносервіс» 200,0 14,0 14,0 10,0 15,0 15,0 10,0 11,0 11,0 9,0 

р. Стебник 

КП «Богородчанське ВУВКГ» 1450,0 218,0 89,0 113,5 212,0 - - 195,0 - - 

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 
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Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами  

у поверхневі водні об’єкти* 
                                                                                                                   Таблиця 12  

 
Скидання забруднюючих речовин 

за регіоном 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 
обсяг забруд-

нюючих 
речовин, 

тис. т 

обсяг забруд-

нюючих 
речовин, 

тис. т 

обсяг забруд-

нюючих 
речовин, 

тис. т 

Азот амонійний 0,043 0,042 0,049 

БСК5 0,296 0,290 0,297 

Завислі речовини 0,490 0,482 0,516 

Нітрати 1,545 1,417 1,400 

Нітрити  0,007 0,007 0,009 

Сульфати  3,726 3,882 3,818 

Сухий залишок 29,73 32,26 32,79 

Хлориди 8,465 10,39 10,35 

ХСК 1,274 1,771 1,709 

Залізо 0,004725 0,006051 0,005681 

Кальцій 0,1719 0,1542 0,1573 

Магній 0,02341 0,02 0,02041 

Марганець  0,000083 0,000076 0,000077 

Мідь  0,000129 0,0001 0,00089 

Нафтопродукти 0,001529 0,001372 0,001216 

СПАР 0,002865 0,003005 0,002817 

Танін 0,000632 0,00078 0,000611 

Феноли  0,000003 0,00001 0,0 

Формальдегіди 0,000863 0,001137 0,001090 

Фосфати 0,1383 0,1368 0,1364 

Хром загальний 0,000051 0,000063 0,000030 

Цинк  0,00043 0,000429 0,000404 

Ртуть  - - 0,0000001 
* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 

 

 

Середньорічні концентрації забруднюючих речовин у контрольних створах 

водних об’єктів Івано-Франківської області(мг/л) за 2019 рік* 

Таблиця 13 

 
Місце 
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створи водного 

об’єкту 

господарсько-

побутового 

призначення 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

р. Свіча 
с. Княжолука - 1,9 - 41 14,6 0,32 2,7 - 9,8 10,2 0,10 0,11 0,026 0,0 

р. Лімниця 

с. Вістова - 1,7 - 35 16,8 0,28 2,1 - 8,4 10,3 0,064 0,095 0,017 0,0 

р. Бистриця Солотвинська 
с. Скобичівка - 2,1 - 53 28 0,38 3,1 - 10,1 10,4 0,10 0,096 0,026 0,0 

р. Бистриця Надвірнянська 
с. Березівка - 1,8 - 48 26 0,41 2,9 - 8,3 10,3 0,12 0,13 0,042 0,0 

р. Прут 
м. Яремче - 1,9 - 21 9,1 0,34 2,4 - 9,0 10,6 0,075 0,12 0,023 0,0 

р. Жонка 
с. Шепарівці - 3,1 - 48 54 0,43 4,0 - 18,2 9,7 0,086 0,097 0,036 0,0 
* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 

 

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. Свіча 1 0 12 412 - 

р. Лімниця 1 0 12 412 - 

р. Бистриця 

Солотвинська 
1 0 12 412 - 

р. Бистриця 

Надвірнянська 
1 1 12 412 1 (БСК) 

р. Прут 1 1 12 412 3 (БСК) 
р. Жонка 1 1 12 412 1 (БСК) 
Усього 6 3 72 2472 5 

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів 

 

Основні водоносні горизонти* 
Таблиця 16 

Геологічний індекс водовмісних 

порід 
Кількість прогнозних 

ресурсів, тис. м3/добу 
Кількість експлуатаційних 

запасів, тис. м3/добу 
Q 479,100 281,985 
Q - 9,165 
aQ - 47,800 
aQ4 - 16,920 
aQ3-4 - 71,300 
aQ3(aP3) 479,100 135,100 
a 3-4 P2-3 - 1,700 
K 267,900 2,650 
K2 - 2,650 
K2 (sn-t) 267,900 - 
D 7,400 7,370 
D+K2+N1 7,400 - 
D1+K2+N1 - 7,370 
Всього  754,400 292,005 

* За даними Державної служби геології та надр Украни 
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VII. Земельні ресурси 

Загальна площа земель станом на 31.12.2019 р. складає 1392,7 тис. га, із 

них сільськогосподарські угіддя – 623,34 тис. га; ліси та інші лісовкриті площі – 

639,93 тис. га; забудовані землі – 62,20 тис. га; відкриті заболочені землі – 2,70 

тис. га; відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним 

покривом (піски, яри, землі зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими 

скелями) 22,30 тис. га; інші землі – 18,80 тис. га; території, що покриті 

поверхневими водами – 23,43 тис. га. 

 

Структура земельного фонду регіону* 
Таблиця 17 

Основні 

види земель 

та угідь 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 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 1392,7 100,0 1392,7 100 1392,7 100 

у тому числі:            

1.Сільсько- 

господарські 

угіддя 

630,4 45,2 630,5 45,3 630,5 45,3 621,10 44,60 623,34 44,76 

з них:           

рілля 396,1 28,44 397,2 28,5 397,2 28,5 400,60 28,76 400,64 28,77 

перелоги 7,1 0,51 6,8 0,5 6,8 0,5 2,20 0,16 4,37 0,31 

багаторічні  

насадження 
16,0 1,15 16,3 1,17 16,3 1,17 15,40 1,11 15,43 1,11 

сіножаті 

і пасовища 
210,9 15,14 210,2 15,1 210,9 15,09 202,9 14,57 202,9 14,57 

2. Ліси і інші 

лісовкриті 

площі  

635,3 45,62 635,7 45,6 635,7 45,6 639,90 45,95 639,93 45,95 

з них вкриті 

лісовою 

рослинністю 

609,7 43,78 587,1 42,15 587,1 42,15 600,5 43,12 558,96 40,13 

3. Забудовані 

землі 
63,5 4,5 63,1 4,5 63,1 4,5 60,30 4,33 62,20 4,47 

4. Відкриті 

заболочені 

землі 

2,7 0,19 2,7 0,19 2,7 0,19 2,60 0,19 2,70 0,19 

5. Відкриті 

землі без 

рослинного 

покриву або з 

незначним 

рослинним 

покривом 

(піски, яри, 

землі, зайняті 

зсувами, 

щебенем, 

галькою, 

голими 

скелями) 

 

 

22,4 1,61 22,4 1,61 22,4 1,61 22,60 1,62 22,30 1,60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. Інші землі 38,4 2,76 38,3 2,75 38,3 2,75 22,80 1,64 18,80 1,35 

Усього земель 

(суша) 
1368,9 98,29 1368,9 98,29 1368,9 98,29 1369,3 98,32 1369,27 98,32 

Території, що 

покриті 

поверхневими  

водами 

23,8 1,71 23,8 1,71 23,8 1,71 23,4 1,68 23,43 1,68 

* За даними Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

 

Порушені, відпрацьовані та рекультивовані землі* 
                                                                                                  Таблиця 18 

Землі 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
Порушені, тис. га  1,491 1,486 1,491 - 1,491 
% до загальної площі території 0,93 0,106 0,93 - 0,107 
Відпрацьовані, тис. га 0,499 - 0,499 - 0,499 
% до загальної площі території 0,027 - 0,027 - 0,036 
Рекультивовані, тис. га 0,0028 - 0,0028 - 0,0016 
% до загальної площі території 0,0004 - 0,0004 - 0,0008 
* За даними Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

 

Консервація деградованих і малопродуктивних земель за 2019 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 15,82 1,14 - - 

малопродуктивні - - 0 0 8,02 0,58 - - 

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 2019 рік  

та чотири попередні* 
Таблиця 20 

 За роками 
2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 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 - 

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 

 

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. 

2015 4,3 0,31 1,6 0,12 4 
2016 2,7 0,19 - - - 
2017 2,7 0,19 - - - 
2018 - - - - - 
2019 - - - -- - 

 

Зрошувані землі 
Таблиця 23 

Зрошувальні землі 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

усього, 

тис. га 

% від 

загальної 

площі 

усього, 

тис. га 

% від 

загальної 

площі 

усього, 

тис. га 

% від 

загально

ї 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 10,8213 0,78 

Землі (с/г угіддя), піддані сумісній дії водної та 

вітрової ерозії 
- - 

Землі (с/г угіддя) з кислими ґрунтами 0,897 0,06 

Землі (с/г угіддя) із засоленими ґрунтами 0,005 - 

Землі (с/г угіддя) із солонцюватими ґрунтами 0,003 - 

Землі (с/г угіддя) із солонцевими комплексами 0,001 - 

Землі (с/г угіддя) осолоділі  0,001 - 

Землі (с/г угіддя) перезволожені 0,002 - 

Землі (с/г угіддя) заболочені 0,254 0,02 

Землі (с/г угіддя) кам’янисті  1,217 0,09 

Землі, що піддані зсувам 0,586 0,04 

Землі, над породами, що здатні до карстування, 

у тому числі під __ од. карстопроявів 

0,01 - 

Забруднені  землі (с/г угіддя), які не 

використовуються у с/г виробництві 

0,001 - 

Землі, що перебувають у стані консервації 2,053 0,15 

Підтоплені землі 0,205 0,01 

Порушені землі 1,491 0,11 
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Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу, азоту, фосфору та калію за 

результатами агрохімічної паспортизації (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 37,4 34,6 15,0 2,9 3,17 

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 

63,6 35,3 1,1 - 95 

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 

20,8 21,3 28,0 14,2 15,7 - 81 

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 

3,6 24,3 21,4 18,7 32,0 0,0 94 
* За даними Івано-Франківської філії ДУ «Держгрунтохорона» 

 

 

Поширеність небезпечних екзогенних геологічних процесів* 
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 
% 

Кількість 

активних, 

од. 

площа 

активних, 

км2 

% 

2019 - - 10,29 74,0 1008 805 301 2,16 - - - 

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

** явище не характерне для території і в умовах розчленованого рельєфу Карпат і Прикарпаття носить 

локальний характер 
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VIII. Лісові ресурси 

Лісовий фонд регіону в розрізі земель цільового призначення та категорій 

земель (станом на 01.01.2020 року)* 
               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
 

га
л
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 455,8 412 192 9 11 0,816 5 444 

2 
Івано-Франківськ 
облагроліс 

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

3 
ПП СЛМНДПЗГ 

«Чорний ліс» 
8,527 

 
7,81 3,7 0,16 0 0,035 0,148 8,2 

4 Укр. НДІ «Гірліс» 0,56 0,48 0,23 0,026 0,007 0,006 0,011 0,53 
ІІ. Землі природно-заповідного  та іншого природоохоронного призначення 

5 ПЗ Горгани 5,35 4,82 1,48 0 0,0003 0,08 0,04 4,96 
6 Карпатський НПП 38,3 34,0 13,3 0,035 0,039 0,2 0,3 34,8 
7 НПП «Гуцульщина» 7,58 7,31 1,33 0,011 0 0,06 0,08 7,5 
8 НПП Верховинський 12,02 11,54 5,41 0,003 0 0,17 0,08 11,9 

9 
ДО «Резиденція 

Синьогора» 
10,93 9,89 4,09 0,07 0,14 0,07 0,11 10,34 

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

10 
ДП «Прикарпатський  
військовий лісгосп» 

7,46 6,58 2,08 0,23 0 0,06 0,09 6,99 

* За даними основних лісокористувачів області 

 

Нелісові землі, землі лісогосподарського призначення  

(станом на 01.01.2020 року) 
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 0,3 1,4 - 7,0 13,4 

2 
Івано-Франківськ 
облагроліс 

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

3 
ПП СЛМНДПЗГ 

«Чорний ліс» 
0 0 0 0 0,014 0,023 - 0,3 0,356 

4 Укр. НДІ «Гірліс» 0 0 0,023 0 0 0,002 - 0 0,028 
5 ПЗ Горгани 0 0,01 0,02 0 0 0,02 - 0,34 0,39 
6 Карпатський НПП 0,004 0,3 2,4 0 0,011 0,2 - 0,5 3,5 
7 НПП «Гуцульщина» 0 0,007 0,008 0 0,0006 0,03 - 0,0068 0,08 
8 НПП Верховинський 0 0 0,032 0 0,001 0,041 - 0,03 0,1 

9 
ДО «Резиденція 

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

10 
ДП «Прикарпатський  
військовий лісгосп» 

0,001 0,035 0,055 0 0,007 0,019 - 0,274 0,406 
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Проведення рубок головного користування за 2019 рік* 
Таблиця 28 

Н
аз

в
а 

л
іс

о
к
о
 

р
и

ст
у

в
ач

а 
Розрахунк

ова 

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 

В
сь

о
го

 п
о

 о
б

л
ас

ті
 

затвердже

на  
1 
2 
3 
4 

Разом Х 624 Х 421 Х 177 Х 

 

 

 

 
26 

освоєна 1 
2 
3 
4 

Разом 

 

 

 

 
1719 

 

 

 

 
370 

 

 

 

 
1043 

 

 

 

 
238 

 

 

 

 
619 

 

 

 

 
123 

 

 

 

 
57 

 

 

 

 
8,7 

неосвоєна Разом Х 254 Х 183 Х 54 Х 17,3 
* За даними основних лісокористувачів області 

 

Лісовідновлення за 2019 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  884,9 0 1171,7 2056,6 
2 Івано-Франківськоблагроліс 78 0 35 113 
3 ДП «Прикарпатський ВЛГ» 

Міноборони 
7,7 0 2 9,7 

4 Мінприроди 0 0 0 0 
5 Інші («Чорний ліс», Синьогора») 1 0 29 30 

* За даними основних лісокористувачів області 

 

Лісорозведення (створення нових лісових насаджень) 

за 2019 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 

облікова

но нових 

лісів, га 

 у тому числі посадка/посів, га 

усього 
заліснення  

непродук-

тивних 

земель, га 

заліснення 

ярів, 

балок, 

кар’єрів, га 

заліснення 

інших 

земель, га 

створення 

полезахисних 

лісових смуг, 

га 

1 Держлісагентство  - - - - - - - 

  2 Івано-

Франківськоблагроліс 
- - - - - - - 

3 Міноборони - - - - - - - 

4 Мінприроди - - - - - - - 

5 Інші - - - - - - - 

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

за 2019 рік* 
Таблиця 31 

№ 

з

/

п 

Лісокорис-

тувачі, 

власники лісів 

Площа, га/Ліквідна деревина, тис.м3 

Р
у

б
к
и

 д
о

гл
я
д

у
 

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
, 

ав
то

м
о

б
іл

ьн
и

х
 

д
о

р
іг

  
то

щ
о
 

Р
о

зч
и

ст
к
а 

л
ін

ій
 

ел
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
, 

ав
то

м
о

б
іл

ьн
и

х
 

д
о

р
іг

  
то

щ
о
 

Ін
ш

і 
р

у
б

к
и

 

У
сь

о
го

 р
у

б
о
к
 

1 Держліс- 

агентство 
6012/97,4 665/106,4 7933/263,9 - - 766/57,6 16975/875,8 

2 Івано-

Франківськ- 

облагроліс 

319/2,1 66/6,7 1719/15,6 - - 146/4,2 2365/39,2 

3 Міноборони 2/0,03 0 247/5,7 - - 21/0,9 276/8,1 

4 Мінприроди 11/0,1 0 1212/18,3 - - 7/0,1 1227/18,6 

5 Інші 16/0 15/3,2 121/1,3 - - 15/1,6 168/6,1 

 Усього 6360/99,7 746/116,3 11232/304,8 - - 955/64,5 21011/947,8 

* За даними основних лісокористувачів області 

 

Загиблі лісові культури, насадження та незімкнуті лісові культури природного 

відновлення за 2019 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 
- - - - - - 

у тому числі від:       
пожеж - - - - - - 
несприятливих погодних умов - - - - -  

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

- - - - - - 

1.1 з них загиблих лісових 

культур,  га 
- - - - - - 

у тому числі від: 
пожеж 

- - - - - - 

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 



 23 

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 

шт. 

тощо 

1 Держлісагентство  
- - - - - - - - - 

- 
- - - - - 

28700/ 

11882 
- 

2 Івано-Франківськоблагроліс 9,5/- 60,7/- 3540/- 12,8/- - - - - - - - - - - - - - 

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, 126 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 

 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Види рослин та грибів на території області, 

од. 
1500 1500 1500 

Загальна кількість видів рослин та грибів, 

занесених до Червоної книги України, од. 
169 126 126 

Кількість видів рослин, занесених до 

Переліку видів рослин, що підлягають 

особливій охороні на території регіону, од 
- 84 88 

Кількість видів рослин та грибів, занесених 

до додатків Конвенції про охорону дикої 

флори і фауни і природних середовищ 

існування в Європі, од. 

- 3 3 

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. 

- 7 7 

* 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. 

126 21 

Тис ягідний (Taxus 

baccata L.),  

Квітохвісник Арчера 

(Anthurus archeri (Berk.) 

Fischer),  

Герицій  

коралоподібний 

(Hericium coralloides   

(Fr.) Gray), 

 

Трутовик зонтичний 

_ 
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(Polyporus umbellatus 

(Pers.) Fr) 
Модрина польська (Larix 

polonica Racib) 
* За даними установ природно-заповідного фонду області 

 

Перелік видів рослин та грибів, що підлягають особливій охороні на  

території області (станом на 01.01.2020 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 - - - - - 

Botrychium lunaria (L.) Sw.  

Гронянка півмісяцева  

II - - - - - 

Campanula abietina Griseb.et Schenk. 

Дзвоники ялицеві 

 + - - - - 

Campanula carpatica Jacq.  

Дзвоники карпатські  

III - - - - - 

Carex pauciflora Lightf.  

Осока малоквіткова  

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

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 - - - - - 

Doronicum clusii All.  

Сугайник штирівський 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 - - - - - 

Epipogium aphyllum (F.W.Schmidt) 

Sw.  

Надбородник безлистий  

I - - - - - 

Festuca porcii Hack.  

Костриця Порціуса  

III - - - - - 

Galanthus nivalis L.  

Підсніжник звичайний 

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 decidua 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 - - - - - 

Linnaea borealis L.  

Ліннея північна  

 

I - - - - - 
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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 - - - - - 

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 дрібний  

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 selaginoides (L.) Link.  

Плаунок плауновидний 

I - - - - - 

Sempervivum montanum L. 

Молодило гірське  

II - - - - - 

Saussurea porcii Deger 

Соссюрея Порца 

 - - - + - 

Swertia alpestris Baumg. 

Сверція альпійська  

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

 

Інформація про інвазійні (чужорідні) види рослин 
Таблиця 37 

*За даними установ природно-заповідного фонду області 
 

Перелік природоохоронних заходів і наукових досліджень щодо стану  

рослинного світу 
Таблиця 37.1 

Назва, терміни та місце 

проведення дослідження або 

заходу 

Обсяг 

фінансу

вання 

Виконавець/ 

виконавці 

Основні досягнуті результати, наявні 

публікації (якщо результати розміщені в 

Інтернеті,надається посилання) 

Проводиться постійна 

інвентаризація флори вищих 

судинних рослин. Територія 

КНПП / квітень-вересень 

– Лісівничо-

ботанічна 

лабораторія 

Рослинний світ. Літопис природи. 

Карпатський національний природний парк. 

Книга XХХІІІ. Яремче, 2019. С.65-106. – 

Деп. в УкрІНТЕІ, Державний реєстраційний 

номер 0119U102411.  

Стаціонарні спостереження за 

рідкісними видами рослин на 

– Лісівничо-

ботанічна 

Рослинний світ. Літопис природи. 

Карпатський національний природний парк. 

1 2 3 4 5 6 7 

Traunsteinera globosa (L.) Reichb. 

Траунштейнера куляста  

III - - - - - 

Taxus baccata L. 

Тис ягідний 

ІІІ - - - - - 

Anthuru archeri (Berk.) Fischer. 

Квітохвісник Арчера 

III - - - - - 

Hericium coralloides (Fr.) Gray, 

Герацій коралоподібний 

ІІІ - - - - - 

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr,  

Трутовик зонтичний 

III - - - - - 

Назва виду (українська, 

латинська) 

Занесення виду до 

карантинного 

списку 

Заходи із запобігання 

розповсюдженню виду 

Борщівник Сосновського 

Heracleum sosnowskyi Manden 

- На території Карпатського НПП 

виявлено 2 місця. Викорчувані. 

Робінія звичайна, біла акація 

Robinia pseudoacacia L.  

- - 

Клен ясенелистий 

Acer negundo L. 

- - 

Дуб червоний 

\Quercus rubra L. 

- - 

Елодея канадська 

Elodea canadensis Michx. 

- - 

Стенактис однорічний 

Erigeron annuus L. Desf.  

- - 

Золотушник канадський 

Solidago canadensis L. -  

- - 

Розрив трава дрібноквіткова 

Impatiens parviflora DC.  

- - 

Злинка канадська 

Conyza canadensis L. Cronq. 

- - 

Галінсога дрібноцвіта 

Galinsoga parviflora Cav.  

- - 

Гірчак сахалінський 

 Reynoutria sachalinensis 

(F.Schmidt) Nakai 

- - 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/DC.
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постійних пробних 

площадках. Територія КНПП / 

квітень-вересень 

лабораторія Книга XХХІІІ. Яремче, 2019. С.65-106. – 

Деп. в УкрІНТЕІ, Державний реєстраційний 

номер 0119U102411.  

Здійснюються польові роботи 

по виявленню та картуванню 

місцезростань видів, що 

занесені до Червоної книги 

України та до міжнародних 

охоронних переліків. 

Територія КНПП / квітень-

вересень 

– Лісівничо-

ботанічна 

лабораторія 

Рослинний світ. Літопис природи. 

Карпатський національний природний парк. 

Том 34.  

 

Дослідження динаміки 

лісових угруповань, що 

занесені до “Зеленої книги 

України”, закладка 

тимчасових пробних площ для 

встановлення кількісного та 

якісного складу едифікаторів 

та домінантів рослинного 

покриву.  Територія КНПП / 

квітень-вересень 

– Лісівничо-

ботанічна 

лабораторія 

Рослинний світ. Літопис природи. 

Карпатський національний природний парк. 

Том 34.  

 

 

Вивчення динаміки 

лісовідновлення кризових 

ділянок 

природно-заповідного фонду у 

межах  

парку. Територія КНПП / 

травень-вересень 

– Лісівничо-

ботанічна 

лабораторія 

Белей Л.М., Куців Л.П. Куртинне всихання 

ялинових (смерекових) деревостанів на 

території Карпатського національного 

природного парку: фактичний стан та 

динаміка в період 2008-2018 років. 

Функціонування природоохоронних 

територій в сучасних умовах : мат. міжнар. 

наук.-практ. конф. з нагоди 30-ти річчя НПП 

«Синевир», с. Синевир, 18-20 вересня 2019 

р. Синевир, 2019. С. 35-37. 

Дослідження  динаміки 

видового складу та структури 

розвитку верхньої межі лісу та 

приполонинної  рослинності 

на території  парку. Територія 

КНПП / травень-вересень 

– Лісівничо-

ботанічна 

лабораторія 

Белей Л.М. Охорона і захист лісів у 

Карпатському національному природному 

парку. Євроінтеграція екологічної політики 

України: матеріали Всеукраїнської наук. 

конф., м. Одеса, 29-31 травня 2019 р. Одеса: 

ОДЕКУ, 2019. С. 237-239. 

Дослідження впливу 

рекреаційного навантаження 

на рослинний покрив парку. 

Територія КНПП / травень-

вересень 

– Лісівничо-

ботанічна 

лабораторія 

 Рослинний світ. Літопис природи. 

Карпатський національний природний парк. 

Том 34.  

Розроблення 

природоохоронних 

рекомендацій щодо контролю 

та обмеження впливу 

інвазійних видів рослин на 

території Карпатського НПП 

– Лісівничо-

ботанічна 

лабораторія 

 Збереження видів рослин і тварин, 

природних середовищ, що занесені в чинні 

для України міжнародні переліки. Літопис 

природи. Карпатський національний 

природний парк. Том 34.  

Розроблення 

природоохоронних 

рекомендації щодо інтродукції  

декоративних рослин 

природної флори 

Карпатського НПП 

– Лісівничо-

ботанічна 

лабораторія 

 Збереження видів рослин і тварин, 

природних середовищ, що занесені в чинні 

для України міжнародні переліки. Літопис 

природи. Карпатський національний 

природний парк. Том 34. 

Розроблення 

природоохоронних 

рекомендацій щодо охорони 

та підтримки популяцій 

раритетних видів рослин 

(Oxycoccus microcarpus Turcz. 

ex Rupr, види Orchidaceae, 

Carex paniculata) в болотних 

екосистемах 

 

– Лісівничо-

ботанічна 

лабораторія 

 Збереження видів рослин і тварин, 

природних середовищ, що занесені в чинні 

для України міжнародні переліки. Літопис 

природи. Карпатський національний 

природний парк. Том 34. 
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Для відновлення популяцій 

диких видів флори проведені 

очистки лучних угруповань 

від деревно-чагарникової 

порослі в природоохоронних 

науково-дослідних 

відділеннях для сприяння 

спонтанного відтворення 

трав’янистих раритетних 

видів рослин. 

– Лісівничо-

ботанічна 

лабораторія, 

державна служба 

охорони 

– 

Для відновлення популяцій 

диких видів флори проведені 

сінокосінні роботи на 

природних луках для 

сприяння природному 

поновленню популяцій 

раритетних видів (орхідних, 

злакових, лілійних), 

приурочених до лучних 

біотопів 

– Лісівничо-

ботанічна 

лабораторія, 

державна служба 

охорони 

– 

Збереження Карпатських  

пралісів. (НПП 

«Гуцульщина») 

- Науково-

дослідний  відділ 

Здійснено обліки хижих птахів в пралісах та 

квазіпралісах  території парку.  

Ренатуралізація  тису 

ягідного (Taxus baccata L.)   

(НПП «Гуцульщина») 

 

- Погрібний О.О., 

Держипільський 

Л.М. 

Проведено детальну інвентаризацію усіх 

ренатуралізаційних ділянок, на основі 

чого зроблені відповідні висновки і 

розроблені рекомендації щодо подальших 

відтворювальних заходів. 

Збереження та відтворення 

рідкісних макроміцетів                     

(НПП «Гуцульщина») 

- Пасайлюк М.В. Pasailiuk M., Sukhomlyn M., Gryganskyi A. 

(2019). Biological features of Sparassis 

laminosa Fr. (Sparassidaceae, Polyporales) 

and the main aspects of its reproduction in 

the territory 

of Hutsulshchyna National Natural Park, 

Ukraine. Current Research in Environmental 

&amp; Applied 

Mycology (Journal of Fungal Biology). 9(1): 

194–207, 

https://www.creamjournal.org/pdf/CREAM_

9_1_17.pdf, 

Біологічні особливості рідкісного гриба 

Sparassis nemecii (Sparassidaceae, 

Polyporales) на рослинних субстратах в 

чистій культурі 

(2019). Український ботанічний журнал. 

76(6), 493–498. 

http://ukrbotj.co.ua/pdf/76/6/ukrbotj- 

2019-76-6-493.pdf . 

Відтворення рідкісних 

аборигенних деревно-

чагарникових видів рослин в 

природних екосистемах 

НПП «Гуцульщина» 

- Погрібний О.О., 

Погрібна Л.С. 

Отримано сіянці сосни кедрової 

європейської із заготовленого насіння в 

2018 році. 

 

Флора НПП «Гуцульщина» 

Систематична структура 

флори судинних рослин 

Національного природного 

парку «Гуцульщина» 
 

- Томич М.В. Томич М. В. Систематичний аналіз флори 

національного природного парку 

“Гуцульщина” та її репрезентативність 

для природозаповідного фонду 

Карпатського регіону. Науковий вісник 
Чернівецького університету. Біологія. 

(Біологічні системи). 2019 а. Т. 11. Вип. 2: 

Біологія. С. 214-222. 

Томич М. В. Відділ Polypodiophyta в 
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структурі флори Національного 

природного парку “Гуцульщина” 

(Українські Карпати). Вісник Львівського 

університету. Серія біологічна – 2019 б. 

Вип 81. – С. 29-40. 

Дослідження біологічно 

активних речовин грибів.         

( НПП «Гуцульщина») 

 

- Пасайлюк М.В. Pasailiuk M.V., Sukhomlyn M.M., 

Griganskyі A. (2019). Patterns of Patterns of 

Hericium coralloides growth with 

competitive fungi. Czech Mycology 71(1): 

49–63. 

http://www.czechmycology.org/_cmo/CM71

104.pdf, 

Аналіз біолого-екологічних 

властивостей інтродуцентів  

НПП «Гуцульщина» 

 

- Погрібний О.О., 

Погрібна Л.С. 

Встановлено, що дерева сосни Веймутової 

в дендрарію мають гірші біолого-

екологічні показники, в порівняні з 

лісовими екземплярами. Подана до друку 

стаття «Інтродукція сосни Веймутової в 

Івано-Франківській області» 

 

Інвентаризація мікобіоти             

(НПП «Гуцульщина»)     

- Фокшей С.І.  Рідкісні макроміцети урочища Каменистий 

(НПП «Гуцульщина») // Ukrainian Botanical 

Journal, 2019, 76(4). – С. 362-366. 

https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.04.362 

Фокшей С.І., Держипільський Л.М. «Нові 

знахідки макроміцетів на території НПП 

«Гуцульщина» // Науковий вісник 

Чернівецького університету. Біологія. 

Біологічні системи, 2019, Т. 11. Вип. 2. – 

С.207-213. 

https://doi.org/10.31861/biosystems2019.02.

207 
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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 Галицький НПП Рослини 150 - - 

Комахи 350 - - 

Гриби 30 - - 

2 Зеленська і Бистрицька 

сільські ради (природний 

заповідник «Горгани») 

Рослини - - - 

Комахи - - - 

Гриби - - - 

3 НПП «Гуцульщина» 

Рослини - - - 

Комахи - - - 

Гриби - - - 

4 

НПП «Верховинський» 

Верховинський район 

Зеленська сільська рада 

Рослини 

(ягоди чориниці) 

8,58 5,08 1 

Комахи – – – 

Гриби (білий гриб) 7,5 7,5 1 

НПП «Верховинський» 

Верховинський район 

Голошинська сільська 

рада 

Рослини 

(ягоди чорниці) 

1,42 1,42 1 

Комахи – – – 

Гриби (білий гриб) 2,5 2,5 1 

* За даними установ природно-заповідного фонду області 

 

 

 

http://www.czechmycology.org/_cmo/CM71104.pdf
http://www.czechmycology.org/_cmo/CM71104.pdf
https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.04.362
http://biosystems-journal.chnu.edu.ua/index.php/index
http://biosystems-journal.chnu.edu.ua/index.php/index
https://doi.org/10.31861/biosystems2019.02.207
https://doi.org/10.31861/biosystems2019.02.207
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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 36 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 2017р.* 2018р. * 2019р.*  

Загальна кількість видів тварин, занесених до Червоної книги України, од. 32 109 109 

Загальна кількість видів тваринного світу на території області, що 

охороняється, од. 
32 345 354 

Кількість видів тварин, занесених до додатків Конвенції про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 

зникнення (CITES), од. 

68 36 36 

Кількість видів тварин, занесених до додатків Конвенції про охорону 

дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі 

(Бернської конвенції), од.  

- 260 260 

Кількість видів тварин, занесених до додатків Конвенції про збереження 

мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, CMS), од. 
- 81 81 

Кількість видів тварин, що охороняються відповідно до Угоди про 

збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів  

(AEWA), од. 

- 20 20 

Кількість видів тварин, що охороняються відповідно до Угоди про 

збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS), од. 
- 15 15 

 * За даними установ природно-заповідного фонду області 

 

Перелік видів тварин, що охороняються, в регіоні (станом на 01.01.2020 року)  
Таблиця 39 

Назва виду (латинська, 

українська) 

Червона 

книга 

України, 

категорія 

Бернська 

конвенція, 

додаток 

CITES CMS AEWA EUROBATS 

Європей-

ський 

червоний 

список 

МСОП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Margaritifera 

margaritifera (Linnaeus, 

1758) – Перлівниця 

прісноводна 

- III - - - - - EN 

 

Lymnaea stagnalis 

(Linnaeus, 1758) – 

Ставковик звичайний 

- - - - - - - LC 

 

Acanthinula aculeata 

(Muller, 1774) – Равлик 

дерновий колючий 

- - - - - - - LC 

Vallonia pulchella 

(Muller, 1774) – Равлик 

дерновий гладенький 

- - - - - - - LC 

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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Pupilla muscorum 

(Linnaeus, 1758) – 

Равлик моховий 

звичайний 

- - - - - - - LC 

Columella edentula 

(Draparnaud, 1805) – 

Завиток беззубий 

- - - - - - - LC 

Cochlodina orthostoma 

(Menke, 1830) – Равлик 

замкнений пряморотий 

- - - - - - - NT 

Helix pomatia 

(Linnaeus, 1758) – 

Равлик виноградний 

- III - - - - R LC 

Hirudo medicinalis 

(Linnaeus, 1758) – 

П'явка медична 

BP III - - - - I 

LR/n

t 

 

Astacus astacus 

(Linneus, 1758) – 

Рак широкопалий 

ВР ІІІ - - - - V VU 

Polydesmus montanus 

(Daday, 1889) - 

Багатозв’яз гірський 

український 

P - - - - - - - 

Tetradontophora 

bielanensis (Waga, 

1842) Dungler, 1961 – 

Тетрадонтофора 

блакитна 

ЗН - - - - - - - 

Calopteryx virgo 

(Linnaeus, 1758) – 

Красуня діва 

ВР - - - - - - - 

Calopteryx splendens 

(Harris, 1782) – 

Красуня блискуча 

- - - - - - - LC 

Platycnemis pennipes 

(Pallas, 1771) – 

Плосконіжка звичайна 

- - - - - - - LC 

Coenagrion puella 

(Linnaeus, 1758) – 

Стрілка красива 

- - - - - - - LC 

Ischnura elegans 

(Vander Linden, 1820)  

– Тонкохвіст 

елегантний 

- - - - - - - LC 

Enallagma cyathigerum 

(Charpentier, 1840) – 

Еналягма чашоносна 

- - - - - - - LC 

Lestes barbarus 

(Fabricius, 1798) – 

Лютка повільна 

- - - - - - - LC 

Sympecma fusca 

(Vander Linden, 1820) – 

Сіролютка руда 

- - - - - - - LC 

Ophiogomphus cecilia 

(Fourcroy 1785) – 

Офіогомфус рогатий 

ВР ІІ - - - - - LC 

Anax imperator (Leach, 

1815) – Дозорець-

імператор  

ВР - - - - - - LC 

Aeshna grandis 

(Linnaeus, 1758) – 

Коромисло велике 

- - - - - - - LC 
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Aeshna mixta (Latreille, 

1805) – Коромисло 

мале 

- - - - - - - LC 

Aeshna viridis 

(Eversmann, 1836) – 

Коромисло зелене 

- ІІ - - - - - LC 

Anaciaeschna isoceles 

(Muller, 1767) – 

Коромисло руде 

- - - - - - - LC 

Cordulegaster bidentate 

(Selys, 1843) – 

Кордулегастер 

двозубчастий 

ЗН - - - - - - LC 

Cordulia aenea 

(Linnaeus, 1758) – 

Кордулія бронзова 

- - - - - - - LC 

Libellula 

quadrimaculata 

(Linnaeus, 1758) – 

Бабка чотириплямиста 

- - - - - - - LC 

Orthetrum albistylum 

(Selys, 1848) – 

Рівночеревець 

білохвостий 

- - - - - - - LC 

Orthetrum 

coerulescensanceps 

(Schneider, 1845 – 

Рівночеревець 

синіючий 

- - - - - - - LC 

Orthetrum cancellatum 

(Linnaeus, 1758) – 

Рівночеревець 

решітчастий 

- - - - - - - LC 

Orthetrum brunneum 

(Fonscolombe, 1837) – 

Рівночеревець 

коричневий 

- - - - - - - LC 

Sympetrum fonscolombei 

(Selys, 1840) – 

Тонкочеревець 

Фонсколомба 

- - - - - - - LC 

Sympetrum sanguineum  

(Muller, 1764) – 

Тонкочеревець 

криваво-червоний 

- - - - - - - LC 

Sympetrum striolatum 

(Charpentier, 1840) – 

Тонкочеревець 

смугастий 

- - - - - - - LC 

Sympetrum 

pedemontanum (Muller 

in Allioni, 1766) – 

Тонкочеревець 

перев'язаний 

ВР - - - - - - LC 

Calosoma sycophanta 

(Linnaeus, 1758) – 

Красотіл пахучий 

ВР - - - - - V - 

Carabus auronitens 

escheri (Palliardi, 1825) 

– Турун золотисто-

блискучий Ешера 

 

- - - - - - - - 
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Carabus intricatus 

(Linnaeus, 1761) – 

Турун зморшкуватий 

- - - - - - V 

LR/n

t 

 

Laemostenus terricola 

(Herbst, 1783) – вид 

наземного жука 

- - - - - - - - 

Oreodytes borealis 

(Gyllenhal, 1827) – 

Ореодит бореальний 

- - - - - - - - 

Emus hirtus (Linnaeus, 

1758) – Стафілін 

волохатий 

Р - - - - - - - 

Lucanus cervus 

(Linnaeus, 1758) – Жук-

олень 

Р III - - - - - - 

Osmoderma barnabita 

(Motschulsky, 1845) – 

Жук-самітник 

ВР II - - - - E NT 

Anthaxia helvetica 

(Stierlin, 1868) – 

Антаксія ялицева або 

гельветська 

- - - - - - - LC 

Tritoma bipustulata 

(Fabricius, 1775) – 

Грибовик 

двоплямистий 

- - - - - - - LC 

Aromia moschata 

(Linnaeus, 1758) – 

Вусач мускусний 

ВР - - - - - - - 

Rosalia alpina 

(Linnaeus, 1758) – 

Вусач альпійський 

ВР - - - - - E VU 

Monochamus sartor 

(Fabricius, 1787) – 

Вусач ялиновий 

великий західний  

- - - - - - - LC 

Endromis versicolora 

(Linnaeus, 1758) – 

Шовкопряд березовий 

або ендроміс 

ВР - - - - - - - 

Aglia tau (Linnaeus, 

1758) – Павиноочка 

руда 

ВР - - - - - - - 

Saturnia pavonia 

(Linnaeus, 1758) – 

Павиноочка мала 

Р - - - - - - - 

Acherontia atropos 

(Linnaeus, 1758) – 

Бражник "мертва 

голова" 

Р - - - - - - - 

Proserpinus proserpina 

(Pallas, 1772) – 

Бражник Прозерпіна 

Р II - - - - V DD 

Peridea anceps (Goeze, 

1781) – Зубниця дубова 
- - - - - - - - 

Pericallia matronula 

(Linnaeus, 1758) – 

Ведмедиця велика 

ВР - - - - - - - 

Callimorpha dominula 

(Linnaeus, 1758) – 

Ведмедиця господиня 

 

ВР - - - - - - - 
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Catocala fraxinитi 

(Linnaeus, 1758) – 

Стрічкарка блакитна 

ВР - - - - - - - 

Catocala sponsa 

(Linnaeus, 1767) – 

Стрічкарка малинова 

Р - - - - - - - 

Euchalcia variabilis 

(Piller & Mitterpacher, 

1783) – Евхальція 

різнобарвна 

Р - - - - - - - 

Euchalcia modestoides 

(Poole, 1989) – 

Евхальція скромна 

- - - - - - - - 

Mormo maura 

(Linnaeus, 1758) – 

Совка велика похмура 

- - - - - - - - 

Phlogophora scita 

(Hübner, 1790) – Совка 

агатова зелена 

- - - - - - - - 

Carterocephalus 

palaemon (Pallas, 1771) 

– Головчак палемон 

- - - - - - V - 

Parnassius mnemosyne 

(Linnaeus, 1758) – 

Мнемозина 

ВР II - - - - - * 

Iphiclides podalirius 

(Linnaeus, 1758) – 

Подалірій 

ВР - - - - - - - 

Papilio machaon 

(Linnaeus, 1758) – 

Махаон 

ВР - - - - - - - 

Hamearis Lucina 

(Linnaeus,1758) – 

Перлюшок Люцина 

ВР - - - - - - - 

Lycaena dispar rutilus 

(Werneburg, 1864) – 

Дукачик непарний 

- II - - - - E 
LR/n

t 

Maculinea arion 

(Linnaeus, 1758) – 

Синявець Аріон 

- II - - - - E 
LR/n

t 

Maculinea teleius 

(Bergsträsser, 1779) – 

Синявець Телей 

- II - - - - E 
LR/n

t 

Plebicula 

dorylasmagnus (Balint, 

1985) – Синявець 

дорилас 

- - - - - - - - 

Meleageria daphnis 

([Denis & Schiffermüller], 

1775) – Синявець Дафніс 

- - - - - - - - 

Apatura iris (Linnaeus, 

1758) – Мінливець 

великий 

ВР - - - - - - - 

Limenitis populi 

(Linnaeus, 1758)– 

Пасмовець тополевий 

ВР - - - - - - - 

Nymphalis (Roddia) 

vaualbum ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) – 

Сонцевик фау-біле 

 

 

НО - - - - - - - 
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Lopinga achine 

(Scopoli, 1763) – 

Осадець білозір 

- II - - - - - - 

Bombus muscorum 

(Linnaeus, 1758) – 

Джміль моховий 

Р - - - - - - - 

Bombus confusus 

(Schenck, 18590) – 

Джміль незвичайний 

- - - - - - V - 

Bombus pomorum 

(Panzer, 1805) – 

Джміль яскравий 

ВР - - - - - - - 

Xylocopa valga 

(Gerstaecker, 1872) – 

Бджола-тесляр 

звичайна 

Р - - - - - - - 

Formica rufa (Linnaeus, 

1761) – Мураха руда 

лісова 

- - - - - - V 
LR/n

t 

Eudontomyzon mariae 

(Berg, 1931) – Мінога 

українська 

ЗН III - - - - V LC 

Leuciscus leuciscus 

(Linnaeus, 1758) – 

Ялець звичайний 

ВР - - - - - - LC 

Chondrostoma nasus 

(Linnaeus, 1758) – 

Підуст звичайний 

- III - - - - - LC 

Alburnoides bipunctatus 

(Bloch,  

1782) – Бистрянка 

звичайна 

- III - - - - - - 

Leucaspius delineates 

(Heckel, 1843) – 

Верховка звичайна 

- III - - - - - LC 

Vimba vimba (Linnaeus, 

1758) – Рибець 

звичайний 

- III - - - - - LC 

Rhodeus (sericeus) 

amarus (Bloch, 1782) – 

Гірчак європейський 

- III - - - - - LC 

Aspius aspius (Linnaeus, 

1758) – Білизна 

європейська (Жерех) 

- III - - - - - LC 

Barbus barbus 

(Linnaeus, 1758) – 

Марена звичайна 

ВР - - - - - - LC 

Barbus petenyi (Heckel, 

1852) – Марена 

Дунайсько-

Дністровська 

ВР III - - - - - LC 

Cyprinus carpio 

(Linnaeus, 1758) – 

Короп звичайний 

- - - - - - - LC 

Carassius carassius 

(Linnaeus, 1758) – 

Карась звичайний 

ВР - - - - - - LC 

Cobitis taenia 

(Linnaeus, 1758) – 

Щипавка звичайна 

 

 

- III - - - - - LC 
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Sabanejewia (aurata) 

baltica (Witkowski, 

1994) – Щипавка 

золотиста північна 

- III - - - - - DD 

Hucho hucho (Linnaeus, 

1758) – Лосось 

дунайський 

ЗН III - - - - E EN 

Thymallus thymallus 

(Linnaeus, 1758) – 

Харіус європейський 

ВР III - - - - - LC 

Lota lota (Linnaeus, 

1758) – Минь річковий 
ВР - - - - - - LC 

Cottus poecilopus 

(Heckel, 1837) – Бабець 

строкатоплавцевий 

- III - - - - - LC 

Zingel streber (Siebold, 

1863) – Чоп малий 
Р III - - - - V LC 

Triturus montadoni 

(Boulenger, 1880)–

Тритон карпатський  

ВР II - - - - - LC 

Triturus alpestris 

(Laurenti, 1768) –

Тритон альпійський 

ВР III - - - - - LC 

Triturus cristatus 

(Laurenti, 1768) –

Тритон гребінчастий 

- II - - - - - LC 

Triturus vulgaris 

(Linnaeus, 1758) – 

Тритон звичайний 

- III - - - - - LC 

Salamandra Salamandra 

(Linnaeus, 1758) – 

Саламандра плямиста 

ВР III - - - - - LC 

Bombina variegata 

(Linnaeus, 1758) –

Кумка жовточерева 

ВР II - - - - - LC 

Bombina bombina 

(Linnaeus, 1758) –

Кумка червоночерева 

- II - - - - - LC 

Pelobates fuscus 

(Laurenti, 1768) - 

Землянка (часничниця) 

звичайна 

- II - - - - - LC 

Hyla arborea (Linnaeus, 

1758) – Райка звичайна 
- II - - - - - LC 

Bufo viridis (Laurenti, 

1768) –Ропуха зелена 
- II - - - - - LC 

Bufo bufo (Linnaeus, 

1758) – Ропуха сіра або 

звичайна 

- III - - - - - LC 

Rana ridibunda (Pallas, 

1771) –Жаба озерна 
- III - - - - - LC 

Rana temporaria 

(Linnaeus, 1758) –Жаба 

трав’яна 

- III - - - - - LC 

Rana arvalis (Nilsson, 

1842) (= terrestris) – 

Жаба гостроморда 

- II - - - - - LC 

Rana eskulenta 

(Linnaeus, 1758) –Жаба 

їстівна 

- III - - - - - LC 
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Rana dalmatina 

(Fitzinger in Bonaparte, 

1839) – Жаба прудка 

ЗН II - - - - - LC 

Rana lessonae 

(Camerano, 1882) –

Жаба ставкова 

- III - - - - - LC 

Emys orbicularis 

(Linnaeus, 1758) – 

Черепаха болотяна 

- II - - - - NT 
LR/n

t 

Anguis fragilis 

(Linnaeus, 1758) –

Веретільниця ламка 

- III - - - - - LC 

Lacerta viridis 

(Laurenti, 1768) – 

Ящірка зелена 

ВР II - - - - - LC 

Lacerta agilis (Linnaeus, 

1758) –Ящірка прудка 
- II - - - - - LC 

Lacerta vivipara 

(Jacquin, 1787) – 

Ящірка живородна 

- III - - - - - LC 

Natrix natrix (Linnaeus, 

1758) –Вуж звичайний 
- - - - - - - LC 

Elaphe longissimi 

(Laurenti, 1768) – 

Полоз лісовий або 

ескулаповий 

ЗН II - - - - - LC 

Coronella austriaca 

(Laurenti, 1768)–

Мідянка звичайна 

ВР II - - - - - LC 

Vipera berus (Linnaeus, 

1758) –Гадюка 

звичайна 

- III - - - - - LC 

Anser anser (Linnaeus, 

1758) – Гуска сіра 
- II - I, II + - - LC 

Anser fabalis (Latham, 

1787) – Гуменник - II - I, II + - - LC 

Anas strepera (Linnaeus, 

1758) –Нерозень 
Р III - I, II + - - LC 

Anas platyrhynchos 

(Linnaeus, 1758) –

Крижень 

- III - I, II - - - LC 

Anas querquedula 

(Linnaeus, 1758) – 

Чирянка велика 

- III - I, II - - - LC 

Aythya ferina (Linnaeus, 

1758) – Попелюх 
- III - I, II + - - LC 

Cygnus olor (Gmelin, 

1789) – Лебідь-шипун 
- III - I, II - - - LC 

Bucephala clangula 

(Linnaeus, 1758) – 

Гоголь 

Р III - I, II + - - LC 

Tetrao urogallus 

(Linnaeus, 1758) – 

Глушець 

ЗН II - - - - - LC 

Lyrurus tetrix (Linnaeus, 

1758) – Тетерук 

 

 

ЗН III - - - - - LC 
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Tetraster bonasia 

(Linnaeus, 1758) – 

Орябок 

ВР III - - - - - LC 

Perdix perdix (Linnaeus, 

1758) – Куріпка сіра - II - - - - VU LC 

Coturnix coturnix 

(Linnaeus, 1758) – 

Перепілка 

- II - II - - - LC 

Podiceps ruficollis 

(Pallas, 1764) – 

Пірникоза мала 

- II - - - - - LC 

Podiceps nigricollis 

(C.L. Brehm, 1831) – 

Пірникоза чорношия 

- II - - - - - LC 

Botaurus stellaris 

(Linnaeus, 1758) – 

Бугай 

- II - II + - - LC 

Ixobruchus minutus 

(Linnaeus, 1766) – 

Бугайчик 

- II - II + - - LC 

Egretta alba (Linnaeus, 

1758) – Чепура велика 
- II - II + - - LC 

Egretta garzetta 

(Linnaeus, 1766) – 

Чапля мала 

- II - - - - - LC 

Ardea cinerea 

(Linnaeus, 1758) – 

Чапля сіра 

- III - - - - - LC 

Ardea purpurea 

(Linnaeus, 1766) – 

Чапля руда 

- II - II + - - LC 

Ciconia ciconia 

(Linnaeus, 1758) – 

Лелека білий 

- II - II + - - LC 

Ciconia nigra (Linnaeus, 

1758) –Лелека чорний 
Р II II II + - - LC 

Pernis apivorus 

(Linnaeus, 1758) – 

Осоїд 

- II II I, II - - - LC 

Circus aeruginosus 

(Linnaeus, 1758) – Лунь 

очеретяний 

- II II I, II - - - LC 

Circus cyaneus 

(Linnaeus, 1766) – Лунь 

польовий 

P II II I, II - - - LC 

Circus pygargus 

(Linnaeus, 1758) – Лунь 

лучний 

ВР II II I, II - - - LC 

Milvus milvus (Linnaeus, 

1758) – Шуліка рудий 
ЗН II II I, II - - - NT 

Milvus migrans 

(Linnaeus, 1758) – 

Шуліка чорний 

ВР II II I, II - - VU LC 

Accipiter gentiles 

(Linnaeus, 1758) – 

Яструб великий 

- II II I, II - - - LC 

Accipiter nisus 

(Linnaeus, 1758) – 

Яструб малий 

 

- II II I, II - - - LC 
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Buteo buteo (Linnaeus, 

1758) – Канюк 

звичайний 

- II II I, II - - - LC 

Buteo lagopus 

(Pontoppidan, 1763) – 

Канюк зимняк 

- II II I, II - - - LC 

Circaetus gallicus 

(Gmelin, 1788) – Змієїд 
Р II II I, II - - - LC 

Hieraaetus pennatus 

(Gmelin, 1788) – Орел 

карлик 

Р II II I, II - - - LC 

Aquilapomarina C. L. 

(Brehm, 1831) – 

Підорлик малий 

Р II II I, II - - - LC 

Aguila chrysoetos 

(Linnaeus, 1758) – Орел 

беркут 

ВР II II I, II - - - LC 

Aegypius monachus 

(Linnaeus, 1766) – Гриф 

чорний 

ВР II II I, II - - - NT 

Falco cherrug (Gray, 

1834) – Балабан 
ВР II II II - - EN EN 

Falco peregrinus 

(Tunstall 1771) – 

Сапсан 

Р II I II - - - LC 

Falco subbuteo 

(Linnaeus, 1758) – 

Підсоколик великий 

або чеглик 

- II II II - - - LC 

Falco vespertinus 

(Linnaeus, 1766) – 

Кібчик 

- II II II - - VU NT 

Falco columbarius 

(Linnaeus, 1758) – 

Підсоколик малий 

- II II II - - - LC 

Falco tinnunculus 

(Linnaeus, 1758) – 

Боривітер звичайний 

- II II II - - - LC 

Grus grus (Linnaeus, 

1758) – Журавель сірий 
Р II II I, II* - - - LC 

Rallus aquaticus 

(Linnaeus, 1758) – 

Пастушок 

- III - - - - - LC 

Porzana porzana 

(Linnaeus, 1766) – 

Погонич звичайний 

- II - II* - - - LC 

Porsana parva (Scopoli, 

1769) – Погонич малий 
- II - II* - - - LC 

Crex crex (Linnaeus, 

1758) – Деркач 
- II - - + - - LC 

Gallinula chloropus 

(Linnaeus, 1758) – 

Курочка водяна 

- III - - - - - LC 

Fulica atra (Linnaeus, 

1758) – Лиска 
- III - II* + - - LC 

Tringa ochropus 

(Linnaeus, 1758) – 

Коловодник лісовий 

 

 

- II - I, II + - - LC 
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Actitis hypoleucos 

(Linnaeus, 1758) – 

Набережник 

- II - I, II - - - LC 

Gallinago gallinago 

(Linnaeus, 1758) – 

Баранець звичайний 

- III - I, II* + - - LC 

Scolopax rusticola 

(Linnaeus, 1758) – 

Слуква 

- III - I, II - - - LC 

Larus ridibundus 

(Linnaeus, 1766) – 

Мартин звичайний 

- III - - - - - LC 

Larus canus (Linnaeus, 

1758) – Мартин сивий 
- III - - - - - LC 

Chlidonias hybrida 

(Pallas, 1811) – Крячок 

білощокий 

- II - - - - - LC 

Chlidonias niger 

(Linnaeus, 1758) – 

Крячок чорний 

- II - II* + - - LC 

Sterna hirundo 

(Linnaeus, 1758) – 

Крячок річковий 

- II - II* + - - LC 

Sterna albifrons (Pallas, 

1764) – Крячок малий 
P II - II* + - - LC 

Charadrius dubius 

(Scopoli, 1786) – 

Пісочник малий 

- II - II* + - - LC 

Vanellus vanellus 

(Linnaeus, 1758) – 

Чайка 

- III - II* + - VU LC 

Columba oenas 

(Linnaeus, 1758) – 

Голуб синяк 

ВР III - - - - - LC 

Columba livia (Gmelin, 

1789) – Голуб сизий 
- III - - - - - LC 

Streptopelia decaocto 

(Frivaldszky, 1838) – 

Горлиця садова 

- III - - - - - LC 

Streptopelia turtur 

(Linnaeus, 1758) – 

Горлиця звичайна 

- - - - - - - 
 

- 

Cuculus canorus 

(Linnaeus, 1758) – 

Зозуля 

- III II - - - - LC 

Bubo bubo (Linnaeus, 

1758) – Пугач 
Р II II - - - - LC 

Asio otus (Linnaeus, 

1758) – Сова вухата 
- II II - - - - LC 

Otus scops (Linnaeus, 

1758) – Совка 
Р II II - - - - LC 

Aegolius funereus 

(Linnaeus, 1758) – Сич 

волохатий 

Р II II - - - - LC 

Athene noctua (Scopoli, 

1769) – Сич хатній 
- II II - - - - LC 

Glaucidium passerinum 

(Linnaeus, 1758) – 

Сичик горобець 

ВР II II - - - - LC 
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Strix aluco (Linnaeus, 

1758) – Сова сіра 
- II II - - - - LC 

Strix uralensis (Pallas, 

1771) – Сова 

довгохвоста 

НВ II - - - - - LC 

Caprimulgus europaeus 

(Linnaeus, 1758) – 

Дрімлюга 

- III - - - - - LC 

Alcedo atthis (Linnaeus, 

1758) – Рибалочка 
- II - - - - - LC 

Merops apiaster 

(Linnaeus, 1758) – 

Бджолоїдка 

- II - II - - - LC 

Upupa epops (Linnaeus, 

1758) – Одуд 
- II - - - - - LC 

Jynx torquilla (Linnaeus, 

1758) – Крутиголовка 
- II - - - - - LC 

Picus viridis (Linnaeus, 

1758) – Жовна зелена 
ВР II - - - - - LC 

Picus canus (Gmelin, 

1788) – Жовна сива 
- II - - - - - LC 

Dryocopus martius 

(Linnaeus, 1758) – 

Жовна чорна 

- II - - - - - LC 

Dendrocopos major 

(Linnaeus, 1758) – 

Дятел великий 

(звичайний) 

- II - - - - - LC 

Dendrocopos minor 

(Linnaeus, 1758) – 

Дятел малий 

- II - - - - - LC 

Dendrocopos syriacus 

(HemprichetEhrenberg, 

1833) – Дятел 

сирійський 

- II - - - - - LC 

Dendrocopos medius 

(Linnaeus, 1758) – 

Дятел середній 

- II - - - - - LC 

Dendrocopos leucotos 

(Bechstein, 1803) – Дятел 

білоспинний 

Р II - - - - - LC 

Picoides tridactylus 

(Linnaeus, 1758) – 

Дятел трипалий 

ВР II - - - - - LC 

Riparia riparia 

(Linnaeus, 1758) – 

Ластівка берегова 

- II - - - - - LC 

Hirundo rustica 

(Linnaeus, 1758) – 

Ластівка сільська 

- II - - - - - LC 

Delichon urbica 

(Linnaeus, 1758) – 

Ластівка міська 

- II - - - - - LC 

Galerida cristata 

(Linnaeus, 1758) – 

Посмітюха 

- III - - - - - LC 

Lullula arborea 

(Linnaeus, 1758) – 

Жайворонок лісовий 

- III - - - - - LC 
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Alauda arvensis 

Linnaeus, 1758 – 

Жайворонок польовий 

- - - - - - - LC 

Anthus trivialis 

(Linnaeus, 1758) – 

Щеврик лісовий 

- II - - - - - LC 

Anthus pratensis 

(Linnaeus, 1758) – 

Щеврик лучний 

- II - - - - - LC 

Anthus spinoletta 

(Linnaeus, 1758) – 

Щеврик гірський 

- II - - - - - LC 

Motacilla flava 

(Linnaeus, 1758) – 

Плиска жовта 

- II - - - - - LC 

Motacilla cinerea 

(Tunstall, 1771) – 

Плиска гірська 

- II - - - - - LC 

Motacilla alba (Linnaeus, 

1758) – Плиска біла 
- II - - - - - LC 

Lanius collurio 

(Linnaeus, 1758) – 

Сорокопуд терновий 

- II - - - - - LC 

Lanius minor (Gmelin, 

1788) – Сорокопуд 

чорнолобий 

- II - - - - - LC 

Lanius excubitor 

(Linnaeus, 1758) – 

Сорокупуд сірий 

BP II - - - - - LC 

Oriolus oriolus 

(Linnaeus, 1758) –

Вивільга 

- II - - - - - LC 

Nucifraga caryocatactes 

(Linnaeus, 1758) – 

Горіхівка 

- II - - - - - LC 

Corvus monedula 

(Linnaeus, 1758) – 

Галка 

- - - - - - - LC 

Corvus corax (Linnaeus, 

1758) – Крук 
- III - - - - - LC 

Cinclus cinclus 

(Linnaeus, 1758) – 

Пронурок 

- II - - - - - LC 

Troglodytes troglodytes 

(Linnaeus, 1758) – 

Волове очко 

- II - - - - - LC 

Bombycilla garrulus 

(Linnaeus, 1758) – 

Омелюх 

- II - - - - - LC 

Prunella modularis 

(Linnaeus, 1758) – 

Тинівка лісова 

- II - - - - - LC 

Locustella luscinioides 

(Savi, 1824) – 

Кобилочка солов’їна 

- II - - - - - LC 

Locustella fluviatilis 

(Wolf, 1810) – 

Кобилочка річкова 

- II - - - - - LC 

Locustella naevia 

(Boddaert, 1783) – 

Кобилочка цвіркун 

- II - - - - - LC 
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Acrocephalus palustris 

(Bechstein, 1798) – 

Очеретянка 

чагарникова 

- II - - - - - LC 

Acrocephalus scirpaceus 

(Hermann, 1804) – 

Очеретянка ставкова 

- II - - - - - LC 

Acrocephalus 

arundinaceus (Linnaeus, 

1758) – Очеретянка 

велика 

- II - - - - - LC 

Hippolais icterina 

(Vieillot, 1817) – 

Берестянка звичайна 

- II - - - - - LC 

Sylvia atricapilla 

(Linnaeus, 1758) – 

Кропив’янка 

чорноголова 

- II - - - - - LC 

Sylvia communis 

(Latham, 1787) – 

Кропив’янка сіра 

- II - - - - - LC 

Sylvia borin (Boddaert, 

1783) – Кропив’янка 

садова 

- II - - - - - LC 

Sylvia curruca 

(Linnaeus, 1758) – 

Кропив’янка прудка 

- II - - - - - LC 

Sylvia nisoria (Boddaert, 

1783) – Кропив’янка 

рябогруда 

- II - - - - - LC 

Phylloscopus trochilus 

(Linnaeus, 1758) – 

Вівчарик весняний 

- II - - - - - LC 

Phylloscopus collybita 

(Vieillot, 1817) – 

Вівчарик ковалик 

- II - - - - - LC 

Phylloscopus sibilatrix 

(Bechstein, 1793) – 

Вівчарик жовтобровий 

- II - - - - - LC 

Regulus regulus 

(Linnaeus, 1758) – 

Золотомушка 

жовточуба 

- II - - - - - LC 

Regulus ignicapillus 

(Temminck, 1820) – 

Золотомушка 

червоночуба 

HO II - - - - - LC 

Ficedula hypoleuca 

(Pallas, 1764) – 

Мухоловка строката 

- II - II - - - LC 

Ficedula albicollis 

(Temminck, 1815) – 

Мухоловка білошия  

- II - II - - - LC 

Ficedula parva 

(Bechstein, 1794) – 

Мухоловка мала 

- II - II - - - LC 

Muscicapa striata 

(Pallas, 1764) – 

Мухоловка сіра 

- II - II - - - LC 

Saxicola rubetra 

(Linnaeus, 1758) – 

Трав’янка лучна 

- II - II - - - LC 
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Saxicola torquata 

(Linnaeus, 1766) – 

Трав’янка чорноголова 

- II - II - - - LC 

Oenanthe Oenanthe 

(Linnaeus, 1758) –

Кам’янка звичайна 

- II - II - - - LC 

Phoenicurus phoenicurus 

(Linnaeus, 1758) – 

Горихвістка звичайна 

- II - II - - - LC 

Phoenicurus ochruros (S. 

G. Gmelin, 1774) – 

Горихвістка чорна 

- II - II - - - LC 

Erithacus rubecula 

(Linnaeus, 1758) – 

Вільшанка 

- II - II - - - LC 

Luscinia luscinia 

(Linnaeus, 1758) – 

Соловей східний 

- II - II - - - LC 

Turdus pilaris 

(Linnaeus, 1758) – 

Чикотень 

- III - II - - - LC 

Turdus merula 

(Linnaeus, 1758) – 

Дрізд чорний 

- III - II - - - LC 

Turdus philomelos (C. L. 

Brehm, 1831) – Дрізд 

співочий 

- III - II - - - LC 

Turdus viscivorus 

(Linnaeus, 1758) – 

Дрізд омелюх 

- III - II - - - LC 

Turdus torquatus 

(Linnaeus, 1758) – 

Дрізд гірський 

- II - II - - - LC 

Aegithalos caudatus 

(Linnaeus, 1758) – 

Синиця довгохвоста 

- III - - - - - LC 

Parus palustris 

(Linnaeus, 1758) – 

Гаїчка болотяна 

- II - - - - - LC 

Parus montanus 

(Baldenstein, 1827) – 

Гаїчка пухляк 

- II - - - - - LC 

Parus cristatus 

(Linnaeus, 1758) – 

Синиця чубата 

- II - - - - - LC 

Parus ater (Linnaeus, 

1758) – Синиця чорна 
- II - - - - - LC 

Parus caeruleus 

(Linnaeus, 1758) – 

Синиця блакитна 

- II - - - - - LC 

Parus major (Linnaeus, 

1758) – Синиця велика 
- II - - - - - LC 

Sitta europaea 

(Linnaeus, 1758) – 

Повзик 

- II - - - - - LC 

Certhia familiaris 

(Linnaeus, 1758) – 

Підкоришник 

звичайний 

 

 

- II - - - - - LC 
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Certhia brachydactylaC. 

L. (Brehm. 1820) – 

Підкоришник 

короткопалий 

- II - - - - - LC 

Passer montanus 

(Linnaeus, 1758) – 

Горобець польовий 

- - - - - - - LC 

Fringilla coelebs 

(Linnaeus, 1758) – 

Зяблик 

- III - - - - - LC 

Fringilla montifringila 

(Linnaeus, 1758) – 

В’юрок 

- III - - - - - LC 

Serinus serinus (Pallas, 

1811) – Щедрик 
- II - - - - - LC 

Chloris chloris 

(Linnaeus, 1758) – 

Зеленяк 

- II - - - - - LC 

Spinus spinus (Linnaeus, 

1758) – Чиж 
- II - - - - - LC 

Carduelis carduelis 

(Linnaeus, 1758) – 

Щиглик 

- II - - - - - LC 

Acanthis cannabina 

(Linnaeus, 1758) – 

Коноплянка 

- II - - - - - LC 

Loxia curvirostra 

(Linnaeus, 1758) – 

Шишкар ялиновий 

- II - - - - - LC 

Pyrrhula pyrrhula 

(Linnaeus, 1758) – 

Снігур 

- III - - - - - LC 

Coccothraustes 

(Linnaeus, 1758) – 

Костогриз 

- II - - - - - LC 

Pinicola enucleator 

(Linnaeus, 1758) – 

Смеречник 

- II - - - - - LC 

Emberiza citrinella 

(Linnaeus, 1758) – 

Вівсянка звичайна 

- II - - - - - LC 

Emberiza schoeniclus 

(Linnaeus, 1758) – 

Вівсянка очеретяна 

- II - - - - - LC 

Emberiza cia (Linnaeus, 

1766) – Вівсянка 

гірська 

- II - - - - - LC 

Plectrophaenax nivalis 

(Linnaeus, 1758) – 

Пуночка 

- II - - - - - LC 

Sciurus vulgaris 

(Linnaeus, 1758) –Білка 

звичайна 

- III - - - - - LC 

Cricetus cricetus 

(Linnaeus, 1758) – 

Хом´як звичайний 

НО II - - - - - LC 

Dryomys nitedula 

(Pallas, 1779) –Вовчок 

лісовий 

- III - - - - - LC 

Glis glis (Linnaeus, 

1766) –Вовчок сірий 
- III - - - - - LC 
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Muscardinus 

avellanarius (Linnaeus, 

1758) – Вовчок 

ліщиновий 

- III - - - - - LC 

Sicista betulina (Pallas, 

1779) –Мишівка лісова 
Р II - - - - - LC 

Apodemusflavicollis 

(Melchior 1834) –Миша 

жовтогорла 

- - - - - - - LC 

Apodemus sylvaticus 

(Linnaeus, 1758) – 

Миша лісова 

- - - - - - - LC 

Micromys minutus 

(Pallas, 1771) –Мишка 

лучна або маленька 

- - - - - - - LC 

Myodes glareolus 

(Schreber, 1780) – 

Нориця руда 

- - - - - - - LC 

Microtus arvalis (Pallas, 

1779). – Полівка 

європейська 

- - - - - - - LC 

Microtus agrestis 

(Linnaeus, 1761)– 

Полівка темна 

- - - - - - - LC 

Terricola subterraneus 

(Selys-Longchamps, 

1836) –Норик 

підземний 

- - - - - - - LC 

Arvicola amphibius 

(Linnaeus, 1758) 

 Щур водяний 

- - - - - - - LC 

Arvicola scherman 

(Schaw, 1801) –  

Щур гірський 

- - - - - - - LC 

Erinaceus roumanicus 

(Barrett-Hamilton, 1900) 

– Їжак білочеревий 

- - - - - - - LC 

Lepus europaeus (Pallas, 

1778) –Заєць русак 
- III - - - - - LC 

Talpa europaea 

(Linnaeus, 1758) – Кріт 

європейський 

- - - - - - - LC 

Sorex alpinus (Schinz, 

1837) – Мідиця 

альпійська  

Р III - - - - NT NT 

Sorex Araneus 

(Linnaeus, 1758) – 

Мідиця звичайна 

- III - - - - - LC 

Sorex minutus 

(Linnaeus, 1758) – 

Мідиця мала 

- III - - - - - LC 

Neomys anomalus 

(Cabrera, 1907) – 

Рясоніжка або кутора 

мала 

Р III - - - - - LC 

Neomys fodiens 

(Pennant, 1771) –

Рясоніжка або кутора 

велика 

 

 

- III - - -  - LC 
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Rhinolophus 

hipposideros (Bechstei, 

1800) – Підковик 

малий 

ВР II - II* - + NT LC 

Myotis myotis 

(Borkhausen, 1797) – 

Hічниця велика 

ВР II - II* - + - LC 

Barbastella barbastellus 

(Schreber, 1774) – 

Широковух 

європейський 

ЗН II - II* - + VU NT 

Nyctalus noctule 

(Schreber, 1774) – 

Вечірниця дозірна або 

руда 

ВР II - II* - + - LC 

Pipistrallus nathusii 

(Keyserling et Blasius, 

1839) – Нетопир 

Натузіуса 

LR/lc - - - - + - - 

Pipistrellus pipistrellus 

(Schreber, 1774) – 

Нетопир звичайний 

ВР III - II* - + - LC 

Eptesicus serotinus 

(Schreber, 1774) –

Пергач або кажан 

пізній 

ВР II - II* - + - LC 

Myotis bechsteinii 

(Kuhl, 1817) - Нічниця 

довговуха 

Р ІІ - - - + - NT 

Myotis nattereri (Kuhl, 

1817) – Нічниця 

Наттерера 

LR/lc - - - - + - - 

Myotis brandtii 

(Eversmann, 1845) 

/mystacinus (Kuhl, 

1817) – Нічниця 

Брандта/ Нічниця 

вусата 

Р ІІ - II* - + - 

LC 

(оби

два) 

Myotis dasycneme (Boie, 

1825) – Нічниця 

ставкова 

Р ІІ - II* - + - NT 

Myotis daubentonii 

(Kuhl, 1817) – Нічниця 

водяна 

ВР ІІ - II* - + - LC 

Myotis emarginatus 

(Geoffroy, 1806) – 

Нічниця триколірна 

Р ІІ - II* - + - LC 

Eptesicus nilssonii 

(Keyserling, Blasius, 

1839) – Кажан 

північний 

РР ІІ - - - + - LC 

Vespertilio murinus 

(Linnaeus, 1758) – Лилик 

двоколірний 

LR/lc - - - - + - 
 

- 

Felis silvestris (Schreber, 

1775) – Кіт лісовий 
ВР II II - - - - LC 

Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 

–Рись звичайна 
Р III II - - - - LC 

Canis lupus (Linnaeus, 

1758) – Вовк 

 

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

Позначення: Категорії: ВР – вразливий; ЗН – зникаючий; НО – неоцінений; Р – рідкісний;  

CR – у стані критичної загрози; DD – недостатньо даних для оцінки статусу виду; E – 

зникаючий; EN – у стані загрози; I – з невизначеним статусом; K – недостатньо відомий; LC 

– відносно благополучний; LR– низький рівень загрози (вже не існуюча, тепер = NT або LC); 

NT – близький до стану загрози; R – рідкісний; VU або V – вразливий; *(в ЄЧС) - загрожені 

види, що на даний час вивчаються МСОП; * (в Боннська конвенція) – види, що крім того, 

охороняються окремими програмами. 

 

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 

 2017 

рік 
2018 

рік 
2019 
рік 

2017 

рік 
2018 

рік 
2019 
рік 

2017 

рік 
2018 

рік 
2019 

рік 
- - - - 

 

Інформація про чужорідні види тварин  
Таблиця 41 

Назва виду (українська і латинська 

(наукова) 
Результати досліджень, заходи контролю чисельності 

Сонечко-Гармонія далекосхідна – батьківщина виду Далекий Схід Азії, у Галицькому НПП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vulpes vulpes (Linnaeus, 

1758) – Лис рудий 
- - - - - - - LC 

Ursus arctos (Linnaeus, 

1758) –Ведмідь бурий 
ЗН II II - - - - LC 

Mustela erminea 

(Linnaeus, 1758) –

Горностай 

НО III - - - - - LC 

Mustela nivalis (Linnaeus, 

1766) – Ласиця 
- III - - - - - LC 

Mustela lutreola 

(Linnaeus, 1761) – Норка 

європейська 

ЗН II - - - - EN CR 

Mustela putorius Linnaeus, 

1758 –Тхір темний або 

лісовий 

НО III - - - - - LC 

Martes martes (Linnaeus, 

1758) –Куниця лісова 
- III - - - - - LC 

Martes foina (Erxleben, 

1777) –Куниця кам'яна 
- III - - - - - LC 

Meles meles (Linnaeus, 

1758) – Борсук 

європейський 

- III - - - - - LC 

Lutra lutra (Linnaeus, 

1758) – Видра річкова 
НО II I - - - NT NT 

Cervus elaphus (Linnaeus, 

1758) – Олень шляхетний 
- III - - - - - LC 

Capreolus capreolus 

(Linnaeus, 1758) – Сарна 

європейська або козуля 
- III - - - - - LC 

Sus scrofa (Linnaeus, 

1758) – Свиня лісова  

або дик 
- - - - - - - LC 
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Harmonia axyridis (Pallas, 1773) вперше виявлена у 2009-му році 
Вусач-Трихофер польовий 

Trichoferus campestris (Faldermann, 

1835) 

батьківщина виду Центральна Азія та Далекий Схід, у 

Галицькому НПП вперше виявлений у 2009-му році 

Вусачик-Лейоп булавоногий – 

Leiopus femoratus (Fairmaire 1859) 

 

батьківщина виду Східне Середземномор'я та Чорноморський 

басейн, у Галицькому НПП вперше виявлений у 2009-му 

Аґапантія артишокова  
Agapanthia cynarae (Gyllenhal 1817) 

батьківщина виду Середземномор'я та Чорноморський 

басейн, у Галицькому НПП вперше виявлена 2010-го року 
Колорадський жук  

Leptinotarsa decemlineata (Say 

1824) 

батьківщина виду Північна Америка, у Галицькому НПП 

вперше виявлений 2008-го року 

Каштанова мінуюча моль 

Cameraria ohridella (Deschka & 

Dimic, 1986) 

батьківщина виду Північне Середземномор'я, у Галицькому 

НПП вперше виявлений у 2008-му році 

Слизняк іспанський -  
Arion lusitanicus Mabille 

Поширився вздовж низькогірної частини НПП «Гуцульщина» 

(Передкарпаття). Місцеве населення обробляє ділянки 

дозволеними препаратами. 
* За даними установ природно-заповідного фонду області 

 

Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (особин) 
Таблиця 42 

Види мисливських тварин 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
Олень благородний 1428 1379 1408 
Козуля європейська 6200 6249 6109 

Кабан 2315 2056 1665 
Лисиця 1241 1100 671 

Заєць – русак 24273 24291 21788 
Вовк 66 68 56 

* За даними обласного управління лісового та мисливського господарства. 

 

Добування основних видів мисливських тварин (особин)  
Таблиця 43 

Рік 
Види 

мисливських 

тварин 

Затверджений 

ліміт 

добування 

Видано 

ліцензій 
Добуто 

Не 

використано 

ліцензій 

Причина не 

використання 

2017 
Кабан 416 422 161 22 

-//- Козуля 297 302 177 27 
Олень 374 45 19 10 

2018 
Кабан 295 410 178 22 

-//- Козуля 47 368 245 13 
Олень 60 50 24 9 

2019 
Кабан 403 401 161 41 Не 

реалізовано 

мисливцями 
Козуля 396 372 244 27 
Олень 62 46 19 6 

* 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 

2017 Бурштинське водосховище – 
ТзОВ «Рибгосп Бурштинський»  

- - 

2018 Водойма-охолоджувач 

Бурштинської ТЕС 

32,8 32,8 
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Став в межах ДТЕК 

«Бурштинська ТЕС» 

4,28 2,996 

2019 Промисел за затвердженими 

лімітами не ведеться  

ліміт не затверджено – 

* За даними управління державного агентства рибного господарства у Івано-Франківській 

області 

Кількість виявлених фактів браконьєрства* 
                    Таблиця 45 

Роки  
Виявлено фактів браконьєрства (порушень) 

у сфері рибного господарства у сфері мисливського господарства 

2017 рік 79 197 

2018 рік 82 173 

2019 рік 88 137 
* За даними управління державного агентства рибного господарства у Івано-Франківській 

області та обласного управління лісового та мисливського господарства 

 

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 

фінансува

ння, тис. 

грн. 

Виконавець/викона

вці 

Основні досягнуті результати, наявні 

публікації (якщо результати розміщено в 

інтернеті, вказується посилання) 

Дослідження щодо стану популяцій диких тварин 

Обстеження стану окремих 

рідкісних та фонових видів 

тварин на територіях водно-

болотних угідь, червень-

серпень, територія 

Карпатського НПП 

– Зоологічна 

лабораторія 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Облік чисельності крупних 

ссавців по слідах, січень-

березень, територія 

Карпатського НПП 

– Зоологічна 

лабораторія, 

державна служба 

охорони 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Проведення обліків 

чисельності оленів протягом 

сезону шляхом візуальних 

спостережень, жовтень-

листопад, територія 

Карпатського НПП 

– Зоологічна 

лабораторія, 

державна служба 

охорони 

 Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Визначення статусу 

та чисельності хижих 

видів птахів, які занесені до 

Червона книга України, 

 квітень-серпень, територія 

Карпатського НПП 

– Зоологічна 

лабораторія 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Облік фонових видів хижих 

птахів,  квітень-серпень, 

територія Карпатського НПП 

– Зоологічна 

лабораторія 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Вивчення стацій глушця у 

зимовий період, квітень-

травень, територія 

Карпатського НПП 

– Зоологічна 

лабораторія 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Облік зимуючих видів птахів, 

січень,  територія 

– Зоологічна 

лабораторія 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 
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Карпатського НПП 2019. Т.34. 

Облік відносної чисельності 

біля водних птахів на 

території Женецького 

ПОНДВ, квітень-вересень,  

територія Карпатського НПП 

 

– Зоологічна 

лабораторія 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Кількісний облік 

земноводних та плазунів на 3 

маршрутах (Яремчанське 

ПОНДВ Женецьке ПОНДВ. 

Говерлянське ПОНДВ), 

травень-жовтень, територія 

Карпатського НПП 

– Зоологічна 

лабораторія 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Обліки форелі під час нересту 

на території парку (басейн р. 

Прут та Чорний Черемош), 

жовтень-листопад, територія 

Карпатського НПП 

– Зоологічна 

лабораторія 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Дослідження місць зустрічей 

безхребетних трав’яного 

ярусу, травень-серпень, 

територія Карпатського НПП 

– Зоологічна 

лабораторія 

 Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Дослідження стану популяцій 

рідкісних видів тварин, що 

занесені до Червоної книги 

України та міжнародних 

переліків, травень-жовтень, 

територія Карпатського НПП 

– Зоологічна 

лабораторія, 

державна служба 

охорони 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Ведення спостережень на 

фенопунктах та комплексних 

феномаршрутах за 

фауністичним різноманіттям, 

січень-грудень, територія 

Карпатського НПП 

 

– Зоологічна 

лабораторія, 

державна служба 

охорони 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34.. 

Закладка тимчасових пробних 

площ на предмет вивчення 

хребетних та ентомофауни, 

травень-серпень, територія 

Карпатського НПП 

– Зоологічна 

лабораторія 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Проведення обліків 

чисельності парнокопитних, 

2019 р., природний заповідник 

«Горгани» 

– Науково-дослідний 

відділ, відділ 

державної охорони 

природно-

заповідного фонду 

Літопис природи 

Дослідження рідкісних видів 

тварин на території НПП 

«Гуцульщина» 

– Погрібний О.О., 
Держипільський, 

О.О. 

 Знахідки тварин Червоної книги України в 

НПП «Гуцульщина» в травні 2019 року / 

Н.А. Смірнов, І.М. Коцержинська, І.О. 

Синявська, Л.М. Держипільський, О.О. 

Погрібний, Т.М. Кульменко // Матеріали до 4-

го видання Червоної книги України. 

Тваринний світ.  Серія: 

«ConservationBiologyinUkraine». – Вип. 7, Т. 3. 

– К., 2019. – С. 290-293. 

https://www.researchgate.net/publication/336242

102_Autumn_migration_of_birds_of_protected_b

y_the_Red_Data_Book_of_Ukraine_species_thro

ugh_the_Borzhava_mountain_ridge_Osinna_mig

racia_ptahiv_aki_perebuvaut_pid_ohoronou_Cer

vonoi_knigi_Ukraini_cerez_girsk 

 

https://www.researchgate.net/publication/336242102_Autumn_migration_of_birds_of_protected_by_the_Red_Data_Book_of_Ukraine_species_through_the_Borzhava_mountain_ridge_Osinna_migracia_ptahiv_aki_perebuvaut_pid_ohoronou_Cervonoi_knigi_Ukraini_cerez_girsk
https://www.researchgate.net/publication/336242102_Autumn_migration_of_birds_of_protected_by_the_Red_Data_Book_of_Ukraine_species_through_the_Borzhava_mountain_ridge_Osinna_migracia_ptahiv_aki_perebuvaut_pid_ohoronou_Cervonoi_knigi_Ukraini_cerez_girsk
https://www.researchgate.net/publication/336242102_Autumn_migration_of_birds_of_protected_by_the_Red_Data_Book_of_Ukraine_species_through_the_Borzhava_mountain_ridge_Osinna_migracia_ptahiv_aki_perebuvaut_pid_ohoronou_Cervonoi_knigi_Ukraini_cerez_girsk
https://www.researchgate.net/publication/336242102_Autumn_migration_of_birds_of_protected_by_the_Red_Data_Book_of_Ukraine_species_through_the_Borzhava_mountain_ridge_Osinna_migracia_ptahiv_aki_perebuvaut_pid_ohoronou_Cervonoi_knigi_Ukraini_cerez_girsk
https://www.researchgate.net/publication/336242102_Autumn_migration_of_birds_of_protected_by_the_Red_Data_Book_of_Ukraine_species_through_the_Borzhava_mountain_ridge_Osinna_migracia_ptahiv_aki_perebuvaut_pid_ohoronou_Cervonoi_knigi_Ukraini_cerez_girsk
https://www.researchgate.net/publication/336242102_Autumn_migration_of_birds_of_protected_by_the_Red_Data_Book_of_Ukraine_species_through_the_Borzhava_mountain_ridge_Osinna_migracia_ptahiv_aki_perebuvaut_pid_ohoronou_Cervonoi_knigi_Ukraini_cerez_girsk
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Заходи з охорони та відновлення тваринного світу 

На територiї парку постiйно 

проводяться рейди, 

патрулювання, "Днi охорони 

природи", якi виявляють 

прояви браконьєрства в 

екосистемах 

– Державна служба  

охорони 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

В мiсцях знахiдок рідкісних 

тварин створюються 

особливо-цiннi об'єкти 

природи, на якi поширюється 

статус заповідності 

– Зоологічна 

лабораторія 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

З метою створення 

сприятливих умов для 

розмноження тварин по всiй 

територiї парку проводяться 

"перiоди тишi" (весняно–

лiтнiй, осiннiй) 

– Зоологічна 

лабораторія 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Активна еколого-освітня 

робота з природо-

користувачами, рекреан-тами, 

місцевим населенням 

– Зоологічна 

лабораторія, 

відділ екоосвітньої 

роботи 

Літопис природи. Карпатський 

національний природний парк, Яремче: 

2019. Т.34. 

Дослідження та визначення 

чисельності хижих тварин, що 

занесені до Червоної книги 

України, 2019 р., природний 

заповідник «Горгани» 

– Науково-дослідний 

відділ, відділ 

державної охорони 

природно-

заповідного фонду 

Літопис природи 

Проведення обліків 

чисельності глушця та орябка, 

2019 р., природний заповідник 

«Горгани» 

– Науково-дослідний 

відділ, відділ 

державної охорони 

природно-

заповідного фонду 

Літопис природи 

Спостереження за сезонною 

динамікою чисельності 

земноводних, березень-

жовтень 2019 р., природний 

заповідник «Горгани» 

– Науково-дослідний 

відділ, відділ 

державної охорони 

природно-

заповідного фонду 

Літопис природи 

Проведення обліку 

нерестилищ та чисельності 

форелі, 2019 р., природний 

заповідник «Горгани» 

– Науково-дослідний 

відділ, відділ 

державної охорони 

природно-

заповідного фонду 

Літопис природи 

Біотехнічні заходи. Закупівля 

кормів. 

I і IV квартали 2019 року. 

Територія Національного 

природного парку 

«Верховинський» 

3,0 Працівники 

природоохоронних 

науково-дослідних 

відділень та відділ 

Державної охорони 

НПП 

«Верховинський» 

Забезпечено оптимальну чисельність 

представників фауни. 

Опубліковано у книзі «Літопис природи 

Національного природного парку 

«Верховинський». Том VIII» за 2019 рік. 

* За даними установ природно-заповідного фонду області 
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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. 

Біологічне різноманіття України охороняється як національне надбання. Збереження та стале використання 

біорізноманіття є невід’ємною умовою сталого розвитку держави та визначено однією з пріоритетних складових екологічної 

політики. 

Природно-заповідний фонд області нараховує 482 території та об’єкти загальною площею 218,9 тис. га, що складає  

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

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

- 449 об’єктів місцевого значення площею 87,3 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 

 Загальнодержавного значення 

1 Схвалене клопотання 

Мінприроди України від 

19.03.2015 р. № 5/4-

9/2698-15 

Розширення НПП 

«Верховинський» 

1695,5 Верховинський район ДП «Верховинське лісове господарство» 

«Буркутське лісництво» кв.14-24 
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Розподіл територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) за їх значенням, категоріями та типами 

(станом на 01.01.2020 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 - - - - - - - - - - 

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 5415,8 X 57 40566,44 X 67 45982,24 X 20,9 

у тому числі:  - - - - - - - - - - 

ландшафтні 2 3486,8 X 9 15708,4 X 11 19195,2 X 8,7 

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

ботанічні 4 1006,5 X 26 1377,6 X 30 2384,1 X 1,1 

загальнозоологічні - - X 2 15120,84 X 2 15120,84 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 181 865,28 X 194 1240,68 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 151 741,03 X 156 874,53 X 0,4 

зоологічні - - X 1 0,01 X 1 0,01 X - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

гідрологічні 5 33,9 X 10 11,84 X 15 45,74 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 131624,1 - 449 87262,88 - 482 218886,98 - 100 
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Динаміка структури природно-заповідного фонду  
                                                                                      Таблиця 49 

№

 

з/

п 

Категорія територій та 

об’єктів ПЗФ 

На 01.01.2016 року На 01.01.2017 року На 01.01.2018 року На 01.01.2019 року На 01.01.2020 року 

Кількість,  

од. 

Площа,  

га 

Кількість, 

од. 

Площа,  

га 

Кількість,  

од. 

Площа, 

 га 

Кількість,  

од. 

Площа, 

 га 

Кількіст

ь,  

од. 

Площа, 

 га 

1 Природний заповідник 1 5344,2 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 5 120339,7 

3 
Регіональні ландшафтні 

парки 
3 38417,0 3 38417,0 3 38417,0 3 38417,0 3 38417,0 

4 Заказники 64 45929,74 64 45929,74 64 45927,74 67 45988,24 67 45988,24 

 
загальнодержавного 

значення 
10 5423,8 10 5421,8 10 5421,8 10 5421,8 10 5421,8 

 місцевого значення 54 40505,94 54 40505,94 54 40505,94 57 40566,44 57 40566,44 

5 Пам’ятки природи 190 1236,38 190 1236,38 190 1236,38 194 1240,68 194 1240,68 

 
загальнодержавного 

значення 
12 374,4 13 375,4 13 375,4 13 375,4 13 375,4 

 місцевого значення 178 861,9 177 860,9 176 860,9 181 865,2 181 865,2 

6 Дендрологічні парки 7 152,96 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 3 142,0 

 місцевого значення 4 10,96 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 9 90,4 

 
загальнодержавного 

значення 
1 7,0 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 83.4 

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

 РАЗОМ - - - - - - - - - - 

 Фактична площа ПЗФ 474 218830,18 474 218828,18 474 218828,18 482 218892,98 482 218892,98 

 
% фактичної площі ПЗФ від 

площі області 
15,7 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. 
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Водно-болотні угіддя міжнародного значення 
Таблиця 50 

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

4 8,639 0,62 

              

          На виконання домовленостей Рамсарської конвенції статус водно-болотних угідь міжнародного значення в Івано-

Франківській області  20.03.2019 року отримали: «Бурштинське водосховище», «Витоки ріки Погорілець», «Витоки ріки 

Прут», «ріка Дністер» (в межах Галицького району). 
 

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 Івано-Франківської області* 
                         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 

   
В

о
д

о
о

х
о

р
о

н
н

і 
зо

н
и

 

П
р

и
б

ер
еж

н
і 

за
х

и
сн

і 

см
у

ги
 

Л
іс

и
 т

а 
ін

ш
і 

л
іс

о
в
к
р

и
ті

 п
л
о

щ
і 

К
у

р
о

р
тн

і 
та

 

л
ік

у
в
а
л
ь
н

о
 о

зд
о

р
о

в
ч

і 
 

те
р

и
то

р
ії

 

Р
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р
еа

ц
ій

н
і 
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р

и
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р
ії

 

З
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л
і 

п
ід
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о

н
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р
в
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ію
 

В
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к
р

и
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ем

л
і 

б
ез

 

р
о
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и

н
н

о
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о

к
р

и
в
у
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о
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 н
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н
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и
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р
о
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и

н
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и
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п
о

к
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и
в
о

м
 

П
ас

о
в
и

щ
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 с
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о
ж
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і 

Р
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ак
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в
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за
б
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і 
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м

л
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о

 

н
е 

в
и

к
о

р
и

ст
о
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ся
 

в
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о
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о
д
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в
і 

О
б

’є
к
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 П
З

Ф
 

В
о

д
н

о
-б

о
л
о

тн
і 

у
гі

д
д

я
 

В
ід

к
р

и
ті

 

за
б

о
л
о

ч
ен

і 
зе

м
л
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.  Богородчанський 79,9 61,36 15,001 0 0 0,78 1,5 22,704 0 10,91 2 0 8,465 - 

2.  Верховинський 125,4 114,84 33,529 1,625 0,024 0,8 0,4 51,114 0,002 0,178 0 1,774 25,394 - 

3.  Галицький 72,3 34,187 14,685 2,08 0 3,54 0,7 0,01 0,007 0 3,8 0 9,365 - 

4.  Городенківський 74,7 25,111 14,422 0 0,319 1,56 3,6 0,56 0 0,005 3,3 0,945 0,4 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5.  Долинський 124,8 84,196 13,339 0 0 0,96 0,8 64,679 0,02 0,018 0,8 0 3,58 - 

6.  Калуський 64,7 29,562 4,754 0 0 1,87 1,4 15,1 0 0,018 2,7 0 3,72 - 

7.  Коломийський 102,6 42,458 0,62 0 0 1,97 1,8 25,4 0,015 0,029 3,3 0 9,324 - 

8.  Косівський 90,3 72,439 50,0 0 0,001 0,79 0,4 0,01 0,02 0,159 0 0,706 20,353 - 

9.  Надвірнянський 129,4 87,212 9,647 0 0 1,247 1,6 72,02 0,008 0 1,2 0 1,49 - 

10.  Рогатинський 81,5 23,904 0,346 0 0 1,41 0,9 15,629 0,011 0,002 3 0 2,606 - 

11.  Рожнятівський 130,3 95,523 5,201 0 0 1,88 2,1 80,808 0,021 0,043 0,5 0 4,97 - 

12.  Снятинський 60,2 11,953 0,113 0 0,06 1,42 1,2 2,189 0 0 1,8 0,871 4,3 - 

13.  Тисменицький 73,6 25,032 9,389 0 0 1,1 0,7 8,27 0,02 0,053 1,1 0 4,4 - 

14.  Тлумацький 68,4 19,184 5,619 0 0,071 1,46 0,7 4,1 0,006 0,034 4,2 0,914 2,08 - 

15.  м. Болехів 30 21,275 2,899 0 0 0,58 0,2 15,79 0 0,006 0,3 0 1,5 - 

16.  
м. Івано-

Франківськ 
8,4 0,452 0,054 0 0 0,14 0,08 0 0 0 0 0 0,178 - 

17.  м. Калуш 6,5 0,443 0,001 0 0 0,2 0,12 0 0 0 0 0 0,122 - 

18.  м. Коломия 4,1 0,223 0,007 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0,156 - 

19.  м. Яремче 65,7 56,946 39,266 4,935 0 0,48 0 10,465 0 0 0 0 1,8 - 

 По області 1392,7 806,3 218,89 8,64 0,475 22,247 18,2 388,848 0,13 11,455 28 5,21 104,203 - 
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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 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 Утворено відходів1 1948,8 1969,8 2991,7 
2 Отримано зі сторони 342,3 358,0 365,6 
3 Спалено  114,8 122,3 130,9 

3.1    у т.ч. з метою отримання енергії 114,8 121,4 130,0 
4 Використано (утилізовано) 651,6 552,9 870,2 
5 Направлено в сховища організованого складування (поховання) 887,0 1005,5 1759,6 
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 
44707,6 45316,4 45995,8 

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-відходи)* 
Таблиця 53 

№ 

з/п 

Назва підприємства Найменування 

відходу 

Клас 

небезпеки 

Накопичено 

відходів станом 

на початок 

звітного періоду, 

т 

Фактично 

утворилось 

відходів на 

підприємстві 

за 2019 рік 

(звітний), т 

Накопичено 

відходів станом 

на кінець звітного 

року, 

т 

Місце накопичення відходів 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ВП «Бурштинська ТЕС» 

АТ «ДТЕК Західенерго» 

Шлак паливний 

 

IV 

 

2677680,294 

 

206145,944 2764457,288 Площадка шлаковідвалу 

межує із золовідвалом № 1 і 2 

біля греблі водосховища-

охолоджувача і знаходиться 

на віддалі 1,0 км від димової 

труби № 1 ВП «Бурштинська 

ТЕС» 

2 
ВП «Бурштинська ТЕС»  

АТ «ДТЕК Західенерго» 

Пил зольний 

вугільний 

 

IV 

 

36355166,776 

 

 

813469,089 367287761,699 Площадка золовідвалу № 1, 2 

знаходиться навпроти греблі 

водосховища-охолоджувача, 

на віддалі 1,0 км від димової 

труби №1 ВП «Бурштинська 

ТЕС» 

 

3 

ПрАТ «Івано-

Франківськцемент» 

 

Напівфабрикати 

власного виробництва 

виробів з азбоцементу 

IV 

 

22361,900 

 

479,8 22841,700 На лівому березі р. Бистриця,  

північно-східна околиця  

с. Клузів Тисменицького р-ну 

 

4 

Верховинський комбінат 

комунальних підприємств  

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

5498,240 

 

1170,209 6668,449 Верховинський р-н, 

Криворівнянська с/р, 

урочище «Бережниця», 

5 
КП «Житловик» 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у  

т. ч. сміття з урн 

IV 

 

381474,755 7547,210 389021,965 Старомартинівська сільська 

рада Галицького р-ну (між 

с.Німшин та с.Різдвяни 

6 

Долинське виробниче 

управління водопровідно-

каналізаційного господарства 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у  

т. ч. сміття з урн 

IV 

 

10794,550 213,5 11008,050 За межами населеного пункту 

с. Тростянець Долинського р-

ну 

7 
ПАТ «Шкіряник» 

 

Шлами, які містять 

хром 

IV 

 

6871,900 668 7539,900 Урочище «Криве» на 

території Болехівської м. р. 
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8 
КП «Екосервіс» 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

449181,250 30289,620 479470,870 в районі Височанка – Залісся у 

лісовому масиві урочища 

«Забаня» на відділі 5,15 км на 

ПнС від будинку 

«Пошта.Телефен.Телеграф»  

м. Калуш і на віддалі 2,2 км на 

Пн З від поста ДАІ 

9 
КП «Івано-

Франківськводоекотехпром» 
Шлам водоочистки 

IV 

 

388167,380 19599,834 407767,214 800 м на південний захід від  

с. Черніїв, 12 км від  

м. Івано-Франківськ 

10 

КП «Івано-

Франківськводоекотехпром» 

 

Відходи тверді 

первинного 

фільтрування та 

просіювання у т. ч. 

солі важких металів 

IV 

 

47151,490 262,46 47413,950 750 м на північний-захід від  

с. Ямниця, 10 км від  

м. Івано-Франківськ 

11 

Комунальне  підприємство 

Рожнятівської селищної ради 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

7911,000 998,000 8909,000 с-ще Рожнятів, 

урочище «Мочар» 

12 

Комунальне підприємство 

Брошнів-Осадської селищної 

ради  

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

33151,618 2477,268 35628,886 с-ще Брошнів-Осада 

вул. Січових Стрільців 

13 
Болехівський комбінат 

комунальних підприємств  

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

31939,000 2440,000 34379,000 урочище «Криве» 

Долинського міжколгоспного 

лісгоспу на території 

Болехівської міської ради. 

Найближчим населеним 

пунктом є м. Болехів  

до границі якого 2 км та  

с. Танява – 4 км 

14 ТзОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» 

Шлам, що 

утворюється від 

освітлення води 

IV 

 

9413,276 163,756 9577,032 0,7 км на захід від 

с. Мостище  

Калуського р-ну 

15 ТзОВ «КОЛОКОМУНСЕРВІС» 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

211623,585 6862,135 218485,720 східна околиця м. Коломия 

(район вул. Кривоноса) на 

відстані 500 м до м. Коломия 

16 

КП 

«НАДВІРНАКОМУНСЕРВІС» 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

170622,186 3905,470 174527,656 Південно-західна околиця  

м. Надвірна, на віддалі 250 м 

на південь від Пнівського 

замку 
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17 
КП «ПОЛІГОН ТПВ» 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

2215529,606 117535,300 2333064,906 27 квартал 

Івано-Франківського лісгоспу 

с. Рибне, 

урочище «Конюшки», 

Тисменицького р-ну 

18 

КП «КОМУНГОС» Долинської 

міської ради 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

102267,000 12042,000 114309,000 Полігон ТПВ для 

м. Долина розташований на 

землях Рахинського лісництва 

не сільськогосподарського 

призначення на місці 

виробленого глиняного 

кар’єру 

21 

РОГАТИНСЬКЕ 

БУДИНКОУПРАВЛІННЯ 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

115847,710 2699,675 118791,705 В 4-х км на південний захід 

від міста Рогатин, справа від 

автодороги Рогатин-Ходорів 

на малопродуктивних землях 

існуючої балки села Залужжя  

Рогатинського р-ну 

22 

КП «ПОКУТТЯ-

КОМУНАЛЬНИК» 

 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у т. ч. 

сміття з урн 

IV 

 

5935,000 1302,000 7237,000 Урочище «Сміттєзвалище» на 

землях запасу Снятинської 

міської ради у 

відпрацьованому глиняному 

кар’єрі 

23 ДП «Калуська ТЕЦ - Нова» Шлак паливний 
IV 

 

311671,974 11768,129 312032,695 Івано-Франківська обл.,  

м. Калуш, вул. Промислова, 

буд. 1 

24 ДП «Калуська ТЕЦ - Нова» 
Пил зольний 

вугільний 

IV 

 

1601423,145 47074,872 1621198,017 0,8 км на північ  

с. Мостище,  

Калуського р-ну 

25 ДП «Калуська ТЕЦ - Нова» 

Шлам, що 

утворюється у процесі 

очищення стічних вод 

на підприємстві 

IV 

 

26338,720 540,000 26878,720 Івано-Франківська обл., 

м. Калуш, вул. Промислова, 

буд. 1 

        *  За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області 
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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 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 - - 3 - 2 - - - 

10 Городенківський - - 1 - - - 1 - 
11 Долинський - - 5 - 6 - - - 
12 Калуський - - - 2 - - 4 - 
13 Коломийський - - - 2 - - - - 
14 Косівський - - - - - - - - 
15 Надвірнянський - - 2 - 1 - - - 
16 Рогатинський - - 1 - - - - - 
17 Рожнятівський - - 1 - 1 - - - 
18 Снятинський - - 1 1 - - - - 
19 Тлумацький - - 2 - - - - - 
20 Тисменицький - - 3 - 1 - 2 - 

 Усього - - 20 6 13 - 8 - 
*За даними райдержадміністрацій і міських рад міст обласного значення 

 

Стан обліку та паспортизації місць видалення відходів (МВВ) (на 31.12.2019 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 - 
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1 2 3 4 5 
2 м. Бурштин - - - 
3 м. Івано-Франківськ - - - 
4 м. Калуш - 1 1 
5 м. Коломия - 1 1 
6 м. Яремче - - - 
7 Богородчанський - 1 - 
8 Верховинський 1 - - 
9 Галицький 1 4 4 

10 Городенківський 1 1 - 
11 Долинський - 11 - 
12 Калуський 1 5 - 
13 Коломийський  2 - - 
14 Косівський - - - 
15 Надвірнянський - 3 - 
16 Рогатинський 1 - - 
17 Рожнятівський 2 - - 
18 Снятинський 1 1 - 
19 Тисменицький - 6 2 
20 Тлумацький 2 - - 

 Усього 12 35 8 

 

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. 

 

1 2 3 4 5 

м. Болехів - - - - 

м. Бурштин - - - - 

м. Івано-Франківськ 1 - - - 

м. Калуш - - - - 

м. Коломия - - -  

м. Яремче     

Богородчанський - - - - 

Верховинський - - - - 
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1 2 3 4 5 

Галицький  - - - - 

Городенківський  - - - - 

Долинський  - - - - 

Калуський  - - - - 

Коломийський  - - - - 

Косівський  - - - - 

Надвірнянський  - - - - 

Рогатинський  - - - - 

Рожнятівський  - - - - 

Снятинський  - - - - 

Тисменицький  - - - - 

Тлумацький  - - - - 

Усього 1 - - - 

*За даними сайту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 

 

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 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 
Відходи, що містять як складові або 

забруднювачі ртуть, сполуки ртуті(у 

т.ч. відпрацьовані люмінесцентні 

лампи та прилади, що містять ртуть). 

 *За даними сайту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 
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Суб’єкти господарювання, 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 Верховинський комбінат 

комунальних підприємств 

вул. Жаб’євська, 54 

смт. Верховина 

(03432) 2-14-72 

+380673446219 

vkkp@ukr.net 

скло, склобій, 

ПЕТ-пляшка, макулатура,  

плівка, тетрапак 

2 КП «Білоберізьке» прис. Центр, 35 

с. Білоберізка 

Верховинський р-н 

(03432) 3-45-24 скло, склобій, 

ПЕТ-пляшка, макулатура 

3 ФОП Розенчук 

Наталія Богданівна 

вул. Гуцульського, 26  

смт. Верховина 

+380984357646 скло, склобій, 

ПЕТ-пляшка, макулатура, плівка 

4 ФОП Камінський Ігор 

Зіновійович 

 

вул. Л.Українки, 76 

 м. Галич 

+380977199938 організація послуг із збирання, зберігання, і 

перевезення  

(папір, пляшка) 

5 ПП Федюк М.В. 

 

вул. Богуна,121 

м. Городенка 

с. Тишківці 

Городенківський р-н 

+380970777742 

скло, 

макулатура 

6 ПП Фокащук 

Микола Михайлович 

вул. Набережна, 23 

с. Старий Косів 

+380985238606 металобрухт 

7 Комунальне підприємство 

«Благоустрій-Р» 

 

77000 

вул. Галицька, 102 

м. Рогатин 

Рогатинський р-н 

(03435)22-206 макулатура, 

пластик, 

скло 

8 Комунальне підприємство 

«Рогатинське 

будинкоуправління» 

 

77000 

вул. Галицька, 102 

м. Рогатин  

Рогатинський р-н 

(03435)22-205 макулатура, 

пластик, 

скло 

9 ТОВ «Галичпромгруп» 

 

77000 

вул. Д.Галицького, 6 д 

м. Рогатин 

Рогатинський р-н 

 

(03435)24-760 

29041975o.@gmail.com 

металобрухт 

10 ФОП Борецький 

Ігор Васильович 

 

77000 

вул. Галицька, 117/71 

м. Рогатин 

Рогатинський р-н 

+380679771106 металобрухт 

11 ФОП Сідлярчук 

Микола Мар’янович 

м. Снятин +380997152203 пластик, 

скло 

12 ФОП Федунів  

Вадим Сергійович 

м. Снятин +380673370155 пластик, 

скло 

mailto:29041975o.@gmail.com
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13 КП «Міське комунальне 

господарство»  

Тлумацької ОТГ  

 

78000 

вул. Плав’юка, 22 а  

м. Тлумач 

 

+380347922457, 

+380673432671 

скло,  

папір, 

пластик 

14 КП «Полігон ТПВ» 

 

вул. Військових Ветеранів, 10 а 

м. Івано-Франківськ 

(0342) 507388 

poligon.if@gmail.com 

папір, 

пластик, 

скло 

15 ТОВ «ВІЗА-ВТОРМА» 

 

вул. Ботанічна, 10 а 

м. Івано-Франківськ 

+380950942001 

(0342)759491 

vizavtorma@meta.ua 

папір, 

пластик, 

скло 

16 ПрАТ «АПТ-0928» 

 

вул. Максимовича, 11 

м. Івано-Франківськ 

(0342) 568439 папір, 

пластик, 

скло 

17 Комунальне підприємство  

«Житловик» 

вул. Стуса, 2 

м. Бурштин 

(03438) 44681 

zitlovik.bur@ukr.net 

макулатура, 

ПЕТ-пляшка, 

бій скла 

18 КП «Екосервіс» 

 

вул. Б.Хмельницького, 82 

м. Калуш 

(03472) 65004 

31789191@mail.gov.ua 

ПЕТ-пляшка 

19 ПП Федоляк Р. Т. площа Героїв, 24 

м. Калуш 

+380950322110 макулатура, склобій, 

відходи поліетилену 

20 ПП Курилів О.О. проспект Лесі Українки, 14 

м. Калуш 

 

+380980883774 макулатура, склобій, 

відходи поліетилену 

21 ПП «Альянс» 

 

вул. Майданського, 12 

м. Коломия 

(03433) 38760 папір, 

ПЕТ-пляшка 

22 ПП «ВТДДОК» 

 

вул. Симоненка, 2 Б 

м. Коломия 

(03433) 49330 метал, папір, 

скло, ПЕТ-пляшка 

23 ТзОВ «Агрофірма-Прут» 

 

вул. Петлюри, 48/6 А 

м. Коломия 

+380504336813 папір 

24 ТзОВ «Прибиральник» 

 

вул. Гаркуші, 24 

м. Івано-Франківськ 

+380673424777 

ksene0000@ukr.net 

ПЕТ-пляшка 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vizavtorma@meta.ua
mailto:31789191@mail.gov.ua
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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 та їх знешкодження  

(станом на кінець 31.12.2019 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 31.12.2019 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.  



 72 

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 
1 ПАТ «Карпатське управління 

геофізичних робіт» 
76018 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Отця І. 

Блавацького, 22 

Геофізичні дослідження 

свердловин із застосуванням 

закритих ДІВ та апаратури 

імпульсного нейтронного 

каротажу 
2 Долинське тампонажне 

управління ПАТ «Укрнафта» 
77500 

Івано-Франківська обл., 
м. Долина,  

вул. Промислова, 4 

Геофізичні дослідження 

свердловин із застосуванням 

закритих ДІВ 

3 ПАТ «Нафтохімік 

Прикарпаття» 
78400 

Івано-Франківська обл., 
м. Надвірна,  

вул. Майданська, 5 

Промислові вимірювання 

4 ПрАТ «Івано-

Франківськцемент» 
77422 

Івано-Франківська обл., 
Тисменицький р-н,  

с. Ямниця 

Промислові вимірювання 

5 Державне геофізичне 

підприємство «Укргеофізика» 

Івано-Франківська експедиція з 

геофізичних досліджень 

76492 
м. Івано-Франківськ, 

вул. Українських 

Декабристів, 54 

Геофізичні дослідження 

свердловин із застосуванням 

закритих ДІВ 

6 Прикарпатський національний 

університет  
ім. В. Стефаника 

76025 
м. Івано-Франківськ, 

вул. Шевченка, 57 

Наукові дослідження та 

навчання 

7 ДП «Івано-Франківський 

науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та 

сертифікації» 

76007 
м. Івано-Франківськ, 

вул. Вовчинецька, 127 

Повірка та метрологічна 

атестація приладів 

дозиметричного контролю з 

використанням зразкових та 

калібрувальних ДІВ 
8 Комунальний заклад 

«Прикарпатський клінічний 

онкологічний центр» 

76000 
м. Івано-Франківськ, 

вул. Медична, 17 

Діагностична радіологія, 

променева терапія 

9 ТзОВ «Таркетт Вінісін» 77300 
Івано-Франківська обл., 

м. Калуш,  
вул. Промислова, 10 

Промислові вимірювання 
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1 2 3 4 

10 ТзОВ «Уніплит» 77552 
Івано-Франківська обл., 

с-ще Вигода, вул. 

Заводська, 4 

Промислові вимірювання 

11 ТзОВ «Віва декор» 77300 
Івано-Франківська обл., 

м. Калуш,  
вул. Промислова, 12 

Промислові вимірювання 

12 ТОВ «Карпатнафтохім» 77301 
Івано-Франківська обл., 

м. Калуш,  
вул. Промислова, 4 

Промислові вимірювання 

13 ТзОВ «Івано-Франківський 

інститут геофізичних 

досліджень» 

77411 
Івано-Франківська обл., 

с-ще Єзупіль,  
вул. С. Бандери, 126 

Геофізичні дослідження 

свердловин із застосуванням 

закритих ДІВ та апаратури 

імпульсного нейтронного 

каротажу 
14 Державна служба України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів 

76019 
м. Івано-Франківськ, 

вул. Берегова, буд. 24 

Радіоізотопні ДІВ для приладів 

технологічного контролю 

*За даними Західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки 

 

Забруднення території техногенними та техногенно-підсиленими 

джерелами природного походження* 
                                                                                                                          Таблиця 63 

№з/п Назва одиниці 

адміністративно- 
територіального 

устрою регіону 

 Радіацій-

ний фон 

на 

території, 
мкР/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 69,4 10 53,0 2,68 

Не визначається 

2 Верховинський 30,6 10 57,9 4,82 
3 Галицький 36,3 10 43,5 2,48 
4 Городенківський 42,9 11 45,4 2,92 
5 Долинський 48,0 9 38,9 2,63 
6 Калуський 58,1 10 29,1 2,54 
7 Коломийський 97,4 9 37,0 2,54 
8 Косівський 78,7 11 56,0 3,78 
9 Надвірнянський 92,6 11 45,4 2,22 

10 Рогатинський 31,6 10 43,5 2,60 
11 Рожнятівський 72,0 10 33,3 2,41 
12 Снятинський 54,2 10 68,9 5,74 
13 Тисменицький 73,0 11 52,4 2,50 
14 Тлумацький 37,5 11 54,4 3,24 

*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» 

11 0 30 0 0 0 0 

3 

Дністровське 

басейнове 

управління 

водних ресурсів 

0 0 6 0 0 0 0 

4 

Івано-Франківська 

філія ДУ 

«Держгрунтохоро

на» 

0 0 0 0 0 0 15 

5 
НПП 

«Верховинський» 
0 0 2 0 0 0 0 

6 
НПП 

«Гуцульщина» 
1 0 5 0 0 0 0 

7 
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) 

Рішенням 

Івано-

Франківської 

обласної ради 

№ 59-2/2015 від 

25.12.2015 року              
232717,204 222553,5 95,6 

 

 

 

Взаємодія із засобами масової інформації та зв’язки з громадськістю 

Таблиця 68 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1. Інформаційно-просвітницькі заходи, 

у тому числі із залученням: 

 
76 103 109 

періодичних видань од. 12 15 16 

телебачення од. 
15 23 25 

радіомовлення од. 3 11 15 

мережі Інтернет (Інтернет-повідомлень) од. 46 54 53 

виставкових заходів  од. 1 1 - 

2. Консультації з громадськістю,  

у тому числі: 

 
146 221 260 

громадські слухання од. 3 38 77 

круглі столи од. 2 26 1 

зустрічі з громадськістю од. 8 10 11 

семінари од. 2 7 7 

громадська приймальна (кількість  

відвідувачів) 

од. 
131 135 156 

Інтернет-конференції од. 1 - 1 

Інтерактивне спілкування (теле-радіо- 

діалоги) 

од. 
2 5 7 

 

Громадські організації, що діють на території області  

(загальнодержавні, місцеві)* 

Таблиця 69 
№ 

з/п 
Назва організацій Юридична адреса 

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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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 обл., 

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 

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

район, с. Верхній Ясенів 
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25 
Івано-Франківська обласна громадська 

організація «Грінпіс-Карпати» 
77300, Івано-Франківська обл., 

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 обл. 

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 2017-2019 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 

2017 рік 

1 

Будівництво очисних споруд в с. Дуба 

Рожнятівського району Івано-

Франківської області 

2522,014 2017 6,3 1474,388 250,0 - 

2 

Реконструкція каналізаційних мереж та 

очисних споруд, м. Коломия Івано-

Франківської області 

65572,015 2017-2018 1,75 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 1,9 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 1,7 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 0,35 16550,749 13,007 - 

2018 рік 

1 

Реконструкція каналізаційних мереж та 

очисних споруд м. Коломия Івано-

Франківської області 

 

 

65756,197 2018 54,2 14521,699 21145,87 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Реконструкція очисних споруд по 

вул. Залізничній, 57 в селищі Брошнів-

Осада Рожнятівського району Івано-

Франківської області 

64905,593 2018 17,8 10000,0 1579,738 - 

3 

Будівництво каналізаційних мереж та 

споруд на них в с. Брошнів 

Рожнятівського району Івано-

Франківської області 

48508,525 2018 2,5 1000,0 206,464 - 

4 

Будівництво очисних споруд та 

каналізаційних мереж продуктивністю 

4000 м куб/добу в м. Яремче, Івано-

Франківської області (Коригування 

проекту) 

134907,017 2018 26,2 35000,0 351,089 - 

2019 рік 

1 

Будівництво каналізаційних мереж 

вулицями Данила Галицького, 

Залізнична, Котляревського, Воїнів 

УПА, 24 Серпня, Гузіївська, Площа 

Івана Франка в м. Болехові. Нове 

будівництво (коригування проекту) 

30417,4 2019 62 13180,584 - 
Незавершене 

будівництво 

2 

Реконструкція каналізаційних мереж та 

очисних споруд м. Коломия Івано-

Франківської області 

65756,197 2017-2020 85 20512,628 - 
Проводяться роботи 

з реконструкції 

3 

Реконструкція існуючих очисних 

споруд з встановленням необхідних 

споруд потужністю 150 м3/добу для 

очищення стічних вод по 

вул. Шептицького, 69 в м. Долина 

(коригування) 

9736,175 2019 100 8762,557 504,175 
Введено в 

експлуатацію 

4 

Нове будівництво господарсько-

побутової каналізаційної мережі по вул. 

Шевченка в м. Долина Долинського 

району Івано-Франківської області 

941,148 2019 100 847,033 - 
На стадії введення в 

експлуатацію 

5 

Будівництво каналізаційних мереж та 

споруд на них в с. Брошнів 

Рожнятівського району Івано-

Франківської області 

 

 

48508,525 2019-2021 20 9999,9 - 
Проводяться роботи 

з будівництва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Реконструкція очисних споруд по 

вул. Залізничній, 57 в селищі Брошнів-

Осада Рожнятівського району Івано-

Франківської області 

64905,593 2018-2021 45 4136,009 - 
Проводяться роботи 

з реконструкції 

7 

Реконструкція очисних споруд в             

с-ще Перегінське Рожнятівського 

району Івано-Франківської області 

(Коригування) 

8920,181 2019 90 7999,96 - 
Проводяться роботи 

з реконструкції 

8 

(Нове будівництво). Влаштування 

очисних споруд і підвідного 

каналізаційного колектора в с. П'ядики 

Коломийського району Івано-

Франківської області 

40414,692 2019-2020 29 11000,0 791,356 
Проводяться роботи 

з будівництва 

9 

Побутова каналізація по вул. Правди в 

с. Угринів Тисменицького району 

Івано-Франківської області. Нове 

будівництво 

703,7 2019 100 361,235 342,465 
Введено в 

експлуатацію 

10 

Побутова каналізація по вул. Вишневій 

в с. Угринів Тисменицького району 

Івано-Франківської області. Нове 

будівництво 

803,135 2019 100 722,821 80,314 
Введено в 

експлуатацію 

11 

Побутова каналізація по вул. Квітковій 

в с. Угринів Тисменицького району 

Івано-Франківської області. Нове 

будівництво 

429,739 2019 100 382,265 47,474 
Введено в 

експлуатацію 
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Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалося за рахунок коштів обласного фонду  

охорони навколишнього природного середовища у 2017 році  
 Таблиця 71 (тис. грн.) 

№ 

п/п 
Назва природоохоронних заходів Головний розпорядник коштів 

Заплановані 

видатки 
Профінансо-

вано 

Касові 

видатки 

1 2 3 4 5 6 

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 
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1 2 3 4 5 6 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 



 94 

1 2 3 4 5 6 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 



 101 

1 2 3 4 5 6 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

 

Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 2018 році 

№ п/п Назва природоохоронних заходів Головний розпорядник коштів 
Заплановані 

видатки 
Профінансо-

вано 
Касові видатки 

1 2 3 4 5 6 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 

Нове будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд 

потужністю 25 м3 на добу для Болехівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 1 Болехівської міської ради Івано-Франківської 

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

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

600,0 110,473 85,879 

2 

Реконструкція водозахисної дамби на р. Бистриця Солотвинська в 

с. Монастирчани Богородчанського району Івано-Франківської 

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

(для Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1462,8 1462,8 1437,9992 

4 

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 

300,0 300,0 299,8486 
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5 

Реконструкція дворової каналізації на вул. Набережній, 24-28 в 

м. Івано-Франківську (коригування проекту) 

 

 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

986,473 986,473 353,37713 

6 

Реконструкція гідротехнічних споруд (правобережної дамби на 

р. Бистриця Надвірнянська) для охорони земель від підтоплення 

на території с. Микитинці Івано-Франківської міської ради  

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

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

50,0 50,0 0,0 

7 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 

народному домі с. Белелуя Снятинського району Івано-

Франківської області  

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

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

300,0 300,0 268,52438 

8 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них 

Задубрівського сільського будинку культури Снятинського району 

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

кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

300,0 300,0 224,16865 

9 

Проведення робіт, повʼязаних з поліпшенням технічного стану та 

благоустрою водойми в с. Вільхівці відповідно до проекту: 

«Реконструкція водойми в с. Вільхівці Городенківського району 

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

кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1331,767 1331,767 1331,767 

10 

Нове будівництво каналізаційних мереж на вул. Соборності 

України, вул. Воїнів АТО та вул. Українська в с. Чукалівка 

Тисменицького району Івано-Франківської області 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1298,811 1298,811 1284,86752 

11 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 

с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

23,672 23,672 20,833 

12 

Реконструкція каналізаційної мережі біля будинку № 40 по вул. 22 

Січня в с-щі Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради 

обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області  

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

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

197,08 197,08 196,91495 

13 
Реконструкція очисних споруд по вул. Залізнична, 57 в с-щі 

Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

 

 

1530,0 1530,0 1058,33969 
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14 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод в 

с. Перевозець Войнилівської селищної ради обʼєднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-Франківської 

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

(для Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 
200,0 200,0 198,18916 

15 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Сівка в с-щі Войнилів Войнилівської 

селищної ради обʼєднаної територіальної громади Калуського 

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

кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 
295,0 295,0 279,474 

16 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Сівка в с. Довпотів Войнилівської 

селищної ради обʼєднаної територіальної громади Калуського 

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

кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 
255,0 255,0 252,59321 

17 
Будівництво каналізаційного колектора в с-щі Лисець 

Тисменицького району. (Коригування кошторисної частини) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

50,0 50,0 47,316 

18 

Нове будівництво очисних споруд для очищення стічних вод 

Кальнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Витвицької 

обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

484,278 484,278 446,88999 

19 

Реконструкція водозахисної дамби на р. Рибниця в с. Рожнів, 

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

виготовлення проектно-кошторисної документації) (для 

Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1496,205 1496,205 1427,7 

20 

Реконструкція водозахисної дамби на р. Вовчинець в с. Ганнусівка 

Тисменицького району Івано-Франківської області  

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

(для Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

300,0 300,0 59,9556 

21 
Реконструкція каналізаційної мережі житлових будинків 17, 17а, 

19 на вул. Миколайчука в м. Івано-Франківську 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

 

987,965  987,965 422,65441 
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22 

Реконструкція гідротехнічних споруд на території Надіївської 

сільської ради Долинського району Івано-Франківської області 

(для Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

400,0 400,0 398,59409 

23 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Нараївки (вул. Шевченка) в с. Нижня 

Липиця Рогатинського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) (для 

Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

300,0 300,0 294,7832 

24 

Влаштування системи водовідведення по вул. 22 Січня, 85 в с-щі 

Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради обєднаної 

територіальної громади Івано-Франківської області. Нове 

будівництво (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

54,53 54,53 54,53 

25 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Нараївки с. Нижня Липиця Рогатинського 

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

кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

300,0 300,0 294,93988 

26 

Нове будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод 

обʼєкту «Будівництво дитячого садочка загального типу на 50  

місць в с. Черніїв Тисменицького району» 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

30,0 30,0 22,19368 

27 

Будівництво каналізаційної мережі житлового масиву між 

вул. Гайдамацька та Січового Стрільця Петріва в с. Крихівці 

Івано-Франківської міської ради 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1450,934 1450,934 1450,61373 

28 

Будівництво каналізаційної мережі житлового масиву 

«Українська» в с-щі Брошнів-Осада Івано-Франківської області. 

(Нове будівництво) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

713,905 713,91 680,20546 

29 

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 1989,4292 

30 

Реконструкція існуючих каналізаційних мереж та каналізаційної 

насосної станції в с. Копанки Калуського району Івано-

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

документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

760,0  760,0 759,48515 
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31 

Будівництво очисних споруд для очищення стічних вод обласного 

психоневрологічного санаторію в с-щі Єзупіль Тисменицького 

району Івано-Франківської області 

Департамент охорони здоровʼя ОДА 

144,879 144,879 144,9 

32 
Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд в 

Коломийській районній інфекційній лікарні 

Департамент охорони здоровʼя ОДА 
100,0 99,98 99,981 

33 

Комплекс очисних споруд Тисменицького протитуберкульозного 

диспансеру. Івано-Франківська область, Тисменицький район, 

м. Тисмениця. Нове будівництво 

Департамент охорони здоровʼя ОДА 

50,0 0,0 0,0 

34 
Будівництво очисних споруд в Снятинському 

психоневрологічному інтернаті 
Департамент соцполітики ОДА 250,0 244,3961 244,3961 

35 

Будівництво очисних споруд в Делятинському 

психоневрологічному інтернаті Надвірнянського району Івано-

Франківської області 

Департамент соцполітики ОДА 1185,965 826,702 826,702 

36 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по 

вул. Лятишевського в селищі Богородчани Івано-Франківської 

області  

Богородчанський районний бюджет 1000,0 1000,0 972,92 

37 

Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни 

такого, що використало свої технічні можливості на очисних 

спорудах в с-щі Солотвин Богородчанського району Івано-

Франківської області 

Богородчанський районний бюджет 300,0 300,0 299,983 

38 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення на території лабораторного відділення та пральні 

Верховинської центральної районної лікарні в с-щі Верховина  

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

Верховинський районний бюджет 298,0 289,99882 289,9988 

39 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення на території хірургічного корпусу Верховинської 

центральної районної лікарні в с-щі Верховина (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Верховинський районний бюджет 297,0 297,0 297,0 

40 
Нове будівництво гідротехнічної споруди на р. Дністер в 

с. Водники урочище Копанка Галицького району 

Галицький районний бюджет 
300,0 300,0 300,0 

41 

Нове будівництво. Будівництво каналізаційних мереж та споруд 

на них на території Галич-Заріка (третя черга) по вул. С. Бандери в 

м. Галич Івано-Франківської області 

Галицький районний бюджет 

500,0 500,0 0,0 

42 

Нове будівництво очисних споруд для очищення стічних вод 

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

області 

 

 

 

Галицький районний бюджет 

645,515 645,515 628,79 
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43 

Роботи, повʼязані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

(реконструкція) водойми в с. Вікно Городенківського району 

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

кошторисної документації) 

Городенківський районний бюджет 1160,0 1160,0 1144,666 

44 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по 

вул. Новоселів, Стефаника у м. Городенці (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Городенківський районний бюджет 348,0 348,0 232,011 

45 

Нове будівництво фекальної каналізації по вулиці Шкільна в 

м. Городенка (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Городенківський районний бюджет 325,0 325,0 293,79 

46 

Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойми (реконструкція) на території міського парку в м. 

Городенці 

Городенківський районний бюджет 307,26 307,26 233,172 

47 

Нове будівництво фекальної каналізації по вул. Петлюри в 

м. Городенка (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Городенківський районний бюджет 230,0 230,0 206,34 

48 

Нове будівництво фекальної каналізації по вул. Коперника в 

м. Городенка Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

 171,0 171,0 168,673 

49 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення по вул. А. Крушельницького в м. Городенка  

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

Городенківський районний бюджет 200,0 200,0 101,236 

50 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення по вул. Братів Окуневських, 30 в м. Городенка  

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

Городенківський районний бюджет 202,0 202,0 193,829 

51 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення по вул. Шевченка, 65 в м. Городенка (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Городенківський районний бюджет 117,977 117,977 117,977 

52 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення по вул. Шевченка, 81 в м. Городенка  
Городенківський районний бюджет 44,957 44,957 30,954 

53 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення по вул. Шевченка, 79 в м. Городенка  
Городенківський районний бюджет 56,202 56,202 55,243 

54 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення по вул. Шевченка, 42 в м. Городенка  
Городенківський районний бюджет 88,223 88,223 0,0 

55 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення по вул. Незалежності, 7 в м. Городенка  
Городенківський районний бюджет 74,182 74,182 49,31 

56 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення по вул. Шевченка, 67 в м. Городенка (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Городенківський районний бюджет 60,0 60,0 59,041 
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57 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення по вул. Незалежності, 5 в м. Городенка  
Городенківський районний бюджет 73,459 73,459 42,625 

58 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення по вул. 5-ї річниці Незалежності України, 5 – 5-ї 

річниці Незалежності України, 7 – вул. Шевченка, 42 в 

м. Городенка (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Городенківський районний бюджет 282,0 282,0 202,6 

59 

Роботи, повʼязані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойми (реконструкція) в с. Дубки Городенківського району 

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

кошторисної документації) 

Городенківський районний бюджет 300,0 300,0 300,0 

60 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Геринка в с. Гериня (провулок 

Шевченківський) Долинського району (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Долинський районний бюджет 

100,0 100,0 100,0 

61 

Будівництво колекторів системи господарсько-побутової 

каналізації та КНС для мікрорайону «Чертежик» у с. Мала Тур’я 

Долинського району Івано-Франківської області 

Долинський районний бюджет 

108,014 108,014 108,014 

62 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення на території ДНЗ «Лісовичок» в с. Шепарівці 

Коломийського району (в т.ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) (Будівництво очисних споруд) 

Коломийський районний бюджет 500,0 500,0 498,53 

63 
Будівництво очисних споруд та підвідного каналізаційного 

колектора для села Коршів Коломийського району 
Коломийський районний бюджет 300,0 90,0 0,0 

64 

Нове будівництво системи роздільної каналізаційної мережі на 

території Коломийської дитячої лікарні по вул. Родини 

Крушельницьких, 28 в м. Коломиї Івано-Франківської області 

Коломийський районний бюджет 180,0 180,0 180,0 

65 

Нове будівництво мереж господарсько-побутової каналізації по 

вулицях Зелена, Нова, Шевченка та Івасюка в с. Коршів 

Коломийського району 

Коломийський районний бюджет 1119,7 657,55 656,09 

66 
Будівництво підвідних каналізаційних мереж в с-щі Гвіздець 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Коломийський районний бюджет 200,0 200,0 0,0 

67 

Нове будівництво мережі водовідведення по вул. Шевченка в 

с. Старий Косів Косівського району Івано-Франківської області  

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

Косівський районний бюджет 

1428,733 1428,733 1070,9106 

68 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення на території школи-садка в с. Шешори Косівського 

району Івано-Франківської області 

 

Косівський районний бюджет 

80,0 80,0 80,0 
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69 

Нове будівництво очисних споруд для очищення стічних вод в 

Пістинській ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Пістинь Косівського району Івано-

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

документації) 

Косівський районний бюджет 

552,997 552,997 552,997 

70 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану потічка Безіменного по вул. Гасюка в с. 

Микитинці Косівського району Івано-Франківської області (в т.ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

40,0 40,0 11,906 

71 

Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж споруд на них 

проекту: «Реконструкція будівлі килимового цеху під «Центр 

Карпатської культури м. Косів» по вул. Горбового, 5/2 в м. Косів 

Івано-Франківської області» 

Косівський районний бюджет 

800,0 800,0 749,5114 

72 

Нове будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод 

Уторопського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Косівської районної ради 

Івано-Франківської області 

Косівський районний бюджет 

153,502 153,502 106,12082 

73 
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по 

вул. Шухевича в м. Косові 

Косівський районний бюджет 
95,754 95,754 83,285 

74 
Реконструкція центрального каналізаційного колектора від ГКНС 

до НОС на очисних спорудах м. Надвірна 

Надвірнянський районний бюджет 
1470,833 1470,833 1461,9438 

75 

Будівництво системи водовідведення масиву житлової забудови в 

районі вулиць Ринкова-Лисенка в м.  Надвірна Івано-Франківської 

області 

Надвірнянський районний бюджет 

1000,0 1000,0 526,3710 

76 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Стефаника в 

м. Надвірна Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Надвірнянський районний бюджет 

1400,0 1400,0 1385,6035 

77 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж по вул. 

Шевченка біля стадіону в селищі Битків Івано-Франківської 

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

Надвірнянський районний бюджет 

200,0 200,0 0,0 

78 
Будівництво каналізаційного колектора в м. Надвірна в районі 

вул. Коперника, Чайковського, Вишневої 

Надвірнянський районний бюджет 
53,0 53,0 48,6278 

79 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Калинівка с. Жовчів Рогатинського району 

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

кошторисної документації) 

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

80 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення на території будинку клубу в с. Бабухів 

Рогатинського району 

 

 

Рогатинський районний бюджет 250,0 250,0 250,0 



 111 

1 2 3 4 5 6 

81 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Шеремети, 

вул. Левицького, вул. Поповича на землях комунальної власності 

в м. Рогатині Івано-Франківської області 

Рогатинський районний бюджет 700,0 200,0 200,0 

82 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 

с. Нижній Струтинь Рожнятівського району (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Рожнятівський районний бюджет 

450,0 450,0 375,87195 

83 Будівництво очисних споруд в с. Дуба Рожнятівського району Рожнятівський районний бюджет 500,0 150,0 149,16725 

84 

Нове будівництво побутової каналізації по вул. Хроновича та 

вул. Героїв Євромайдану в м. Снятині (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Снятинський районний бюджет 

1226,0 832,08 828,195 

85 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у 

Стецівській ЗОШ І-ІІІ ст. (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Снятинський районний бюджет 

350,0 328,327 328,327 

86 

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 

200,0 200,0 200,0 

87 

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.) 

Снятинський районний бюджет 

179,931 179,628 179,62763 

88 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у 

Підвисоцькій ЗОШ І-ІІІ ст. (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Снятинський районний бюджет 

350,0 271,1034 271,103 

89 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у 

Княженському ДНЗ (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Снятинський районний бюджет 

200,0 170,7986 170,7986 

90 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у 

Джурівській ЗОШ І-ІІІ ст. (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Снятинський районний бюджет 

300,0 224,4352 224,4352 

91 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в 

Долішньо-Залучанській ЗОШ І-ІІІ ст. (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Снятинський районний бюджет 

250,0 242,723 242,723 

92 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у 

Видинівському НВК (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Снятинський районний бюджет 

200,0 197,65 197,65 

93 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення в ДНЗ с. Балинці Снятинського району 

(в т. ч. виготовлення ПКД) 

Снятинський районний бюджет 

65,999 19,8 0,0 
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94 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення в гімназії м. Снятин Снятинського району Івано-

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

документації) 

Снятинський районний бюджет 

110,57 110,57 110,57 

95 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у 

Задубрівській ЗОШ І-ІІІ ст. (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Снятинський районний бюджет 

300,0 90,0 15,992 

96 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення в дитячому садку с. Будилів 

Снятинський районний бюджет 
299,0 297,618 297,618 

97 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних 

споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у 

Вільшаницькій ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицького району Івано-

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

документації) 

Тисменицький районний бюджет 

981,823 981,823 980,923 

98 

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 

1580,35 1580,35 1310,35 

99 

Будівництво зовнішніх каналізаційних мереж Єзупільського НВК 

ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Тисменицького району Івано-

Франківської області. (Нове будівництво) 

Тисменицький районний бюджет 

246,525 246,525 246,494 

100 

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 

1360,29 1360,29 889,9543 

101 

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 

212,386 212,386 210,376 

102 

Будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд 

для Поберезького НВК Тисменицького району Івано-Франківської 

області. (Нове будівництво) 

Тисменицький районний бюджет 

1524,022 1524,022 1481,73172 

103 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Ворона на території Тисменицької міської 

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

кошторисної документації) 

Тисменицький районний бюджет 

200,0 200,0 197,67805 

104 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану Єзупільського потоку в с-щі Єзупіль 

Тисменицького району Івано-Франківської області  

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

Тисменицький районний бюджет 

297,0 297,0 277,97921 
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105 

Реконструкція каналізаційної мережі ЗОШ І-ІІІ ступенів в 

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

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 

298,3 298,3 298,3 

106 

Проведення заходів щодо відновлення та підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану, а 

також заходи для боротьби з шкідливою дією вод річки 

Хотимирська в с. Гарасимів Тлумацького району Івано-

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

документації) 

Тлумацький районний бюджет 

297,8 297,8 297,8 

107 

Проведення заходів щодо відновлення та підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану, а 

також заходи для боротьби з шкідливою дією вод річки Будзин в 

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

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 

297,7 297,7 297,7 

108 
Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж в с-щі 

Обертин Тлумацького району Івано-Франківської області 

Тлумацький районний бюджет 
2136,539 2136,539 2136,539 

109 

Реконструкція роздільної системи каналізації в с-щі Обертин 

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

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 

73,0 73,0 73,0 

110 

Реконструкція каналізаційної мережі ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. 

Гарасимів Тлумацького району Івано-Франківської області  

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

Тлумацький районний бюджет 

298,6 298,6 298,6 

111 

Нове будівництво системи водовідведення по вул. Лесі Українки в 

с-щі Делятин Делятинської селищної ради обʼєднаної 

територіальної громади  

Делятинський селищний бюджет ОТГ 

1093,3 1093,3 1090,39 

112 

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.)  

Заболотівський селищний бюджет ОТГ 

277,0 277,0 273,233 

113 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення в Олешківській ЗОШ І-ІІ ст.  

Заболотівський селищний бюджет ОТГ 
299,0 299,0 263,984 

114 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Левада в с. Матеївці Коломийського 

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

кошторисної документації) 

 

 

 

 

Матеївецький сільський бюджет ОТГ 

280,0 280,0 280,0 
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115 

Реконструкція існуючих каналізаційних мереж ФАПу в 

с. Дебеславці Матеївецької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Коломийського району Івано-

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

документації) 

Матеївецький сільський бюджет ОТГ 

40,0 40,0 40,0 

116 

Реконструкція існуючих каналізаційних мереж закладу дошкільної 

освіти, адмінбудинку сільської ради, фельдшерсько-акушерського 

пункту в с. Матеївці по вул. Відродження, 10 Матеївецької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади Коломийського 

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

кошторисної документації) 

Матеївецький сільський бюджет ОТГ 

99,459 99,459 99,4581 

117 

Реконструкція роздільної каналізаційної мережі Дебеславцівської 

ЗОШ І-ІІ ст. в с. Дебеславці Матеївецької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-

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

документації) 

Матеївецький сільський бюджет ОТГ 

47,205 47,205 46,4889 

118 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод на 

території с. Замулинці Матеївецької сільської ради обʼєднаної 

територіальної громади Коломийського району Івано-

Франківської област 

Матеївецький сільський бюджет ОТГ 

153,686 153,686 153,686 

119 

Реконструкція каналізаційної мережі Озерянського НВК в с. 

Озеряни Тлумацького району Івано-Франківської області (в т.ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Олешанський сільський бюджет ОТГ 

298,3 298,3 298,3 

120 

Реконструкція каналізаційної мережі Делівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів в с. Делева Тлумацького району Івано-Франківської 

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

Олешанський сільський бюджет ОТГ 

282,3 282,3 282,3 

121 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення на території Печеніжинського ліцею в с-щі 

Печеніжин Печеніжинської селищної ради ОТГ Коломийського 

району Івано-Франківської області 

Печеніжинський селищний бюджет 

ОТГ 
50,0 50,0 49,33 

122 

Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Івасюка в 

м. Тлумач Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький міський бюджет ОТГ 

419,632 419,632 415,75654 

123 

Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Лермонтова в 

м. Тлумачі (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

 

 

 

Тлумацький міський бюджет ОТГ 

171,108 171,108 36,898 
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124 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по 

вул. Шевченка-Поповича в с. Ямниця Ямницької сільської ради 

обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області (в 

т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 

1300,0 1300,0 1300,0 

125 

Будівництво підвідного каналізаційного колектора до КНС № 2 у 

м. Болехові. Нове будівництво (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Болехівський міський бюджет 

219,125 25,075 25,075 

126 
Будівництво каналізаційної мережі по вулиці Гузіївській до КНС 

№ 2 у м. Болехові. Нове будівництво 

Болехівський міський бюджет 
798,098 798,098 770,119 

127 
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Воїнів УПА в 

м. Болехові Івано-Франківської області. Нове будівництво 

Болехівський міський бюджет 
117,2  117,2 85,787 

128 

Будівництво (нове) систем роздільної каналізації, каналізаційних 

мереж і споруд на них в м. Бурштин, вул. Енергетиків 

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

Бурштинський  міський бюджет 

700,0 515,518 515,3518 

129 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення на території спортивної школи № 3 по вул. 

Незалежності, 152 б (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Івано-Франківський міський бюджет 

50,0 50,0 41,73 

130 
Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Ткачука та вул. 

Сарма-Соколовського в м. Коломиї 

Коломийський міський бюджет 
1201,535 1201,535 1059,42 

131 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. І. Шарлая (2 етап) 

в м. Коломиї (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Коломийський міський бюджет 

800,0 800,0 799,53 

132 
Реконструкція каналізаційної мережі біля будинку № 47 по 

вул. Р. Шухевича в м. Коломия Івано-Франківської області 

Коломийський міський бюджет 
68,93 68,93 45,98 

133 
Реконструкція каналізаційної мережі біля будинку № 1 по 

вул. М. Костомарова в м. Коломия Івано-Франківської області 

Коломийський міський бюджет 
80,962 80,962 40,54 

134 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітовського в 

м. Коломиї (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Коломийський міський бюджет 

950,0 950,0 611,06 

135 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Квітковій, 

вул. Лісовій, вул. Будівельній в м. Коломиї (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Коломийський міський бюджет 

500,0 150,0 76,6426 

136 
Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Куриласа, 

вул. Сельської в м. Коломиї 

Коломийський міський бюджет 
894,603 894,603 718,56 

137 
Будівництво каналізаційної мережі в житловому масиві 

«Аеропорт (р-н метеостанції)» в м. Коломиї 

Коломийський міський бюджет 
227,755 227,755 121,85 

138 
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кам’янецькій в 

м. Коломиї 

Коломийський міський бюджет 
254,317 254,317 253,0397 
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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 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

50,0 50,0 14,28897 

2 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів на території с. Підгірʼя Богородчанського району 
Богородчанський районний бюджет 150,0 150,0 150,0 

3 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів на території Верховинського району Івано-Франківської 

області 

Верховинський районний бюджет 250,0 250,0 250,0 

4 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів для с-ща Верховина Івано-Франківської області 
Верховинський районний бюджет 500,0 493,5 493,5 

5 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в с. Рашків Городенківського району 
Городенківський районний бюджет 113,2 113,2 113,2 

6 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в с. Серафинці Городенківського району 
Городенківський районний бюджет 113,2 113,2 113,2 

7 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в с. Глушків Городенківського району 
Городенківський районний бюджет 198,2 198,2 198,2 

8 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в с. Ясенів-Пільний Городенківського району 
Городенківський районний бюджет 220,84 220,84 220,84 

9 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в с. Незвисько Городенківського району 
Городенківський районний бюджет 209,52 209,52 209,52 

10 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в м. Городенка  
Городенківський районний бюджет 160,0 48,0 47,75 

11 

Розширення споруд для складування побутових відходів на 

території Котиківської сільської ради в урочищі “Деренівка» 

Городенківського району 

Городенківський районний бюджет 300,0 200,0 199,999 

12 
Придбання спецмашини для збору та перевезення рідких 

побутових відходів у м. Долина Івано-Франківської області 
Долинський районний бюджет 990,0 990,0 990,0 

13 

Придбання спецтехніки для збору та перевезення твердих 

побутових відходів на території Отинійської селищної ради 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Коломийський районний бюджет 

500,0 150,0 0,0 

14 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в с. Микитинці Косівського району 

Косівський районний бюджет 
60,0 60,0 59,4 

15 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в с. Слобідка Косівського району 

Косівський районний бюджет 
150,0 150,0 148,5 

16 
Придбання машини для збору та перевезення побутових відходів у 

м. Косові Івано-Франківської області 

Косівський районний бюджет 
250,0 250,0 250,0 
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17 
Придбання спецмашини для збору та перевезення побутових 

відходів у м. Косів Івано-Франківської області 

Косівський районний бюджет 
1550,367 1550,367 1540,5 

18 

Придбання спецтехніки для збору та перевезення рідких 

побутових відходів на території міста Рогатина Рогатинського 

району 

Рогатинський районний бюджет 

500,0 500,0 498,5 

19 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в с. Небилів Рожнятівського району Івано-Франківської 

області 

Рожнятівський  районний бюджет 

200,0 200,0 198,0 

20 

Придбання спецавтомобіля для збору та перевезення твердих 

побутових відходів в селищі Рожнятів Рожнятівського району 

Івано-Франківської області 

Рожнятівський  районний бюджет 

859,814 859,814 787,295 

21 

Придбання спецавтомобіля для збору та перевезення рідких 

побутових відходів в селищі Перегінське Рожнятівського району 

Івано-Франківської області 

Рожнятівський  районний бюджет 

1116,0 1116,0 1116,0 

22 
Розширення та реконструкція споруд складування побутових та 

сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ у м. Снятині 

Снятинський районний бюджет 
1995,602 1995,24 1995,1804 

23 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в м. Тисмениця  
Тисменицький районний бюджет 85,5 85,0 85,5 

24 

Придбання спецтранспорту та обладнання для збору та 

перевезення побутових відходів на території Брошнів-Осадської 

селищної  ради обʼєднаної територіальної громади 

Брошнів-Осадський селищний бюджет 

ОТГ 
1200,0 1200,0 1198,3 

25 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів на території Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ 

Брошнів-Осадський селищний бюджет 

ОТГ 
1000,0 1000,0 1000,0 

26 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в населених пунктах Верхнянської об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-Франківської 

області 

Верхнянський сільський бюджет  ОТГ 68,893 68,893 68,893 

27 

Придбання спецтранспорту та обладнання для збору та 

перевезення побутових відходів на території населених пунктів 

Витвицької сільської ради обʼєднаної територіальної громади 

Витвицький сільський бюджет ОТГ 2600,0 2600,0 2592,0 

28 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в населених пунктах Витвицької обʼєднаної 

територіальної громади Долинського району Івано-Франківської 

області 

Витвицький сільський бюджет ОТГ 190,0 190,0 190,0 

29 

Придбання спецмашини для збору та перевезення побутових 

відходів на території Делятинської обʼєднаної територіальної 

громади 

 

 

Делятинський селищний бюджет ОТГ 2300,0 2300,0 2300,0 
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30 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів на території Делятинської об’єднаної територіальної 

громади 

Делятинський селищний бюджет ОТГ 198,0 198,0 198,0 

31 

Придбання спецмашини для збору та перевезення побутових 

відходів на території Матеївецької сільської ради обʼєднаної 

територіальної громади 

Матеївецький сільський бюджет ОТГ 

2350,0 2350,0 2350,0 

32 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів на території Матеївецької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади 

Матеївецький сільський бюджет ОТГ 

350,0 350,0 294,35 

33 

Придбання спецтехніки (трактора та обладнання для нього) для 

збору та перевезення побутових відходів на території 

Печеніжинської селищної ради обʼєднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Печеніжинський селищний бюджет 

ОТГ 
360,0 360,0 352,7 

34 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих 

побутових відходів на території Старобогородчанської обʼєднаної 

територіальної громади Богородчанського району Івано-

Франківської області 

Старобогородчанський сільський 

бюджет ОТГ 
300,0 300,0 300,0 

35 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 

відходів в с-щі Яблунів Яблунівської селищної ради обʼєднаної 

територіальної громади  

Яблунівський сільський бюджет ОТГ 100,0 100,0 100,0 

36 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих 

побутових відходів на території Івано-Франківської міської ради 

(с. Крихівці) 

Івано-Франківський міський бюджет 

1000,0 1000,0 979,55 

37 
Придбання сортувального комплексу (лінії) для сортування 

твердих побутових відходів на території м. Яремче  

Яремчанський міський бюджет 
1200,0 1200,0 1198,0 

38 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих 

побутових відходів на території м. Яремче 

Яремчанський міський бюджет 
250,0 250,0 250,0 

 Всього  23989,136 23419,774 23051,16637 

Охорона і раціональне використання земель 

1 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Дністер 

(ур. Горішнє) в с. Долина Олешанської ОТГ Тлумацького району 

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

кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1488,52 1488,52 1436,265 

2 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Бистриця 

Солотвинська в с. Стебник Тисменицького району Івано-

Франківської області (для Дністровського басейнового управління 

водних ресурсів) 

 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

315,0 315,0 313,567 
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3 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Свіча в с-

щі Вигода Долинського району (для Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

450,0 450,0 449,111 

4 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд потічка 

Безіменного на ділянці від вулиці Осмолодська до вулиці 

І. Франка в селищі Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної 

ради обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської 

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

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

33,411 33,411 33,411 

5 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд потічка 

Безіменного на ділянці від вулиці 22 Січня до вулиці Морозенка в 

с-щі Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради обʼєднаної 

територіальної громади Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

37,157 37,157 37,157 

6 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд правого берега 

річки Сівка в урочищі «Мутвиця» с. Креховичі Брошнів-Осадської 

селищної ради обʼєднаної територіальної громади Івано-

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

документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

37,23 37,23 37,23 

7 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Радова в 

районі вул. Радова Права та вул. Радова Ліва в с-щі Перегінське 

Рожнятівського району Івано-Франківської області  

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

(для Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

295,0 295,0 260,58 

8 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Саджавка в 

с. Глибівка Богородчанського району Івано-Франківської області 

(для Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1495,0 1495,0 1419,1061 

9 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Безіменна по 

вул. Шевченка в селі Липовиця Рожнятівського району Івано-

Франківської області  

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

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

40,186 40,186 40,186 

10 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Чечва по 

вул. Зарічна в с. Верхній Струтинь Рожнятівського району Івано-

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

документації) 

 

 

 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 120,0 120,0 70,003 
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11 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лімниця в 

с. Ясень урочище Пригорода Рожнятівського району Івано-

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

документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1400,0 1400,0 68,703 

12 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Сукіль в 

м. Болехові (біля вул. Дучимінської) Івано-Франківської області  

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

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

751,51 751,51 751,51 

13 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Річка в 

с. Соколівка (біля господарства Кознюка Андрія Гавриловича) 

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

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1385,0 1385,0 1381,0062 

14 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Рибниця в 

с. Яворів участок Безулька 1 навпроти Яворів-Безульківської 

загальноосвітньої школи Косівського району Івано-Франківської 

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

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1370,955 1370,955 1364,34836 

15 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці 

Лімниця в с. Сваричів Рожнятівського району Івано-Франківської 

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

(для Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

100,0 100,0 99,70276 

16 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Войтул в 

селищі Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської 

області (для Дністровського басейнового управління водних 

ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

565,0 565,0 508,6373 

17 

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 

366,92 366,92 366,92 

18 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на лівому березі 

р. Луква (ур. «Біля моста») в с. Яворівка Ріпʼянської сільської ради 

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

документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

700,0 335,814 64,0114 

19 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд лівого берега 

р. Прут у м. Яремчі (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) (для Дністровського басейнового управління 

водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

200,0 200,0 86,5022 

20 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця 

Солотвинська у с. Пороги Богородчанського району  

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

Богородчанський районний бюджет 1490,693 1490,693 1399,5 
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21 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий 

Черемош в с. Голошино ур. Солотвино (біля господарства 

Пантели П.) Верховинського району (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 1498,0 1498,0 1451,6 

22 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий 

Черемош в с. Голошино ур. Тарночки (біля господарства 

Пецей В. В.) Верховинського району (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 1493,0 1493,0 1465,2097 

23 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий 

Черемош в с. Яблуниця ур. Центро Верховинського району (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 1490,0 1394,4956 1394,4956 

24 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий 

Черемош в с. Яблуниця присілок Тікача (вище лікарні) 

Верховинського району (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 1498,0 1317,65345 1317,653 

25 
Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних споруд 

на участку Рикалівка в селі Замагора Верховинського району 
Верховинський  районний бюджет 1413,919 1413,2264 1413,23 

26 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош на території Зеленської сільської ради в селі Топільче 

присілок Топільче-1 (біля господарства Романюка В. О.) 

Верховинського району (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 1453,0 1439,48 1439,48 

27 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош на території Зеленської сільської ради в селі Топільче 

присілок Топільче-1 (біля господарства Мігащука) 

Верховинського району (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 1448,0 1436,4064 1436,41 

28 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Дземброня 

в селі Дземброня Верховинського району (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Верховинський  районний бюджет 810,0 794,93 794,93 

29 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Чорна 

Річка в селі Чорна Річка Голівської сільської ради Верховинського 

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

Верховинський  районний бюджет 600,0 600,0 596,40865 

30 
Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош в центрі села Красник Верховинського району 
Верховинський  районний бюджет 294,081 292,10134 292,10134 

31 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош на території Зеленської сільської ради в с. Явірник 

присілок Центро (біля господарства О. Дзюбака) Верховинського 

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

Верховинський  районний бюджет 1498,0 1498,0 1478,18802 
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32 
Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Білий 

Черемош в с. Голошино ур. Тарночки Верховинського району 
Верховинський  районний бюджет 292,0 292,0 286,1184 

33 
Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чорний 

Черемош в селі Бистрець (Довгі Толоки) Верховинського району 
Верховинський  районний бюджет 1459,633 1442,6161 1441,95643 

34 

Проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території та обʼєкти по вул. Заводська 

с. Задністрянське Задністрянської сільської ради Галицького 

району  

Галицький районний бюджет 

200,0 200,0 198,3 

35 

Реконструкція берегозакріплювальних споруд на р. Турʼянка в 

с. Велика Турʼя (вул. Центральна) Долинського району Івано-

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

документації) 

Долинський районний бюджет 

922,826 922,826 921,374 

36 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд правого берега 

р. Чечва нижче автомобільного моста в с. Тужилів, Калуського 

району Івано-Франківської області 

Калуський районний бюджет 

1417,311 1417,311 1417,311 

37 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лючка в с-

щі Яблунів Косівського району Івано-Франківської області 

Косівський районний бюджет 
447,555 440,6306 440,6306 

38 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на участку 

Потік-2 в с. Прокурава Косівського району Івано-Франківської 

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

Косівський районний бюджет 

100,0 100,0 47,652 

39 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Пістинька, 

ур. Зарудка в с. Пістинь Косівського району Івано-Франківської 

області 

Косівський районний бюджет 

995,0 995,0 995,0 

40 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд потічка 

«Безіменного» на участку «Грунь» в с. Брустурів Косівського 

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

кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

550,0 550,0 550,0 

41 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Брустурка 

в с. Шепіт, участок Шепіт Косівського району Івано-Франківської 

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

Косівський районний бюджет 

100,0 100,0 99,47163 

42 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Черемош, 

уч. Підстінки в с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської 

області 

Косівський районний бюджет 

1434,003 1421,43312 1421,43312 

43 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд потічка 

Безіменного по вул. Павлика, 37, 39 в м. Косів Косівського району 

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

кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

200,0 200,0 199,958 



 123 

1 2 3 4 5 6 

44 

Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, 

протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення 

заходів, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів на території с. Шепіт, р. Брустурка, 

уч. Скрипки Косівського району Івано-Франківської області  

Косівський районний бюджет 

1004,0 1004,0 765,4373 

45 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Рибниця в 

м. Косові (біля школи-гімназії-інтернату) Івано-Франківської 

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

Косівський районний бюджет 

1478,527 1478,527 1478,52634 

46 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Черемош 

уч. Губки в с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської 

області 

Косівський районний бюджет 

1443,767 1443,767 1443,110 

47 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Річка 

участок Село-ІІ (біля господарства Білака Миколи Миколайовича) 

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

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

1434,541 1434,541 1430,075 

48 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Черемош в 

с. Слобідка Косівського району Івано-Франківської області  

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

Косівський районний бюджет 

47,481 47,481 47,481 

49 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Пістинька 

в с. Микитинці Косівського району Івано-Франківської області 

Косівський районний бюджет 
580,0 580,0 579,99994 

50 

Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, 

протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення 

заходів на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів 

біля гори Михалкової в м. Косові Івано-Франківської області (в 

т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 

456,271 456,271 367,645 

51 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Рибниця в 

с. Соколівка, присілок Берківка (біля господарства Петричука 

М. В.) Косівського району Івано-Франківської області 

Косівський районний бюджет 

1423,142 1423,142 1423,14221 

52 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця 

Надвірнянська в с. Зелена участок Фентераль Надвірнянського 

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

кошторисної документації) 

Надвірнянський районний бюджет 800,0 240,0 62,452 

53 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на потоці 

Креховець по вул. Героїв Крут в межах Ланчинської селищної 

ради  

Надвірнянський районний бюджет 487,707 487,707 285,811 

54 

Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, 

протиобвальних споруд на території с. Пнів «Підзамче» 

 

 

Надвірнянський районний бюджет 1415,781 1415,781 1414,0792 
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55 

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 290,0 290,0 263,165 

56 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд правого берега 

річки Чечва в районі пішохідної кладки по вул. Ломоносова в селі  

Сваричів Рожнятівського району Івано-Франківської області 

Рожнятівський районний бюджет 100,0 100,0 100,0 

57 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд р. Манявка (біля 

школи) в селі Грабів Рожнятівського району Івано-Франківської 

області 

Рожнятівський районний бюджет 100,0 100,0 99,73411 

58 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Радова по 

вул. Велика в селищі Перегінське Рожнятівського району Івано-

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

документації) 

Рожнятівський районний бюджет 200,0 200,0 78,99722 

59 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд лівого берега 

річки Прут в с. Будилів (ур. «Зарінок») Снятинського району (в 

т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)  

Снятинський районний бюджет 

850,0 850,0 845,814 

60 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці 

Стримба в с. Марківці Тисменицького району Івано-Франківської 

області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Тисменицький районний бюджет 

700,0 700,0 700,0 

61 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці 

Коростільна в с. Вільшаниця Тисменицького району 

Тисменицький районний бюджет 
450,0 450,0 450,0 

62 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд р. Тлумачик на 

території Палагицької сільської ради Тлумацького району Івано-

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

документації) 

Тлумацький районний бюджет 

1422,0 1422,0 1182,517 

63 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Дустрів на 

території м. Тлумача Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 

623,4 623,4 619,233 

64 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд правого берега 

річки Лужанка в районі вулиці З. Красівського в с. Витвиця 

Долинського району Івано-Франківської області (в т.ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Витвицький сільський бюджет ОТГ 

700,0 700,0 700,0 

65 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд лівого берега на 

р. Пістинька на території вул. Івана Франка (біля ринку) в с. 

Космач Косівського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

 

Космацький сільський бюджет ОТГ 

50,0 50,0 45,491 
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66 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Пістинька 

уч. Скали в с. Космач Космацької сільської ради обʼєднаної 

територіальної громади Косівського району Івано-Франківської 

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

Космацький сільський бюджет ОТГ 

500,0 500,0 339,851 

67 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на уч. Гига 

с. Прокурава Космацької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади Косівського району Івано-Франківської області  

Космацький сільський бюджет ОТГ 

300,0 300,0 297,0756 

68 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Пістинька 

в с. Космач на присілку «Завоєли» Космацької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-

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

документації) 

Космацький сільський бюджет ОТГ 

50,0 50,0 38,816 

69 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд р. Будзин в селі 

Олеша Тлумацького району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Олешанський сільський бюджет ОТГ 1498,7 1498,7 1498,7 

70 

Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів по вул. Шкільна в с. Хімчин Рожнівської сільської ради 

обʼєднаної територіальної громади (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Рожнівський сільський бюджет ОТГ 918,992 918,992 918,992 

71 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Павельче 

біля вул Я. Мудрого в с. Павлівка Ямницької сільської ради 

обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області  

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

Ямницький сільський бюджет ОТГ 

902,7 902,7 902,7 

72 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Павлівка 

по вул. Нижникевича в с. Ямниця Ямницької сільської ради 

обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області  

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

Ямницький сільський бюджет ОТГ 

800,0 240,0 33,91 

73 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Павлівка в 

с. Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області  

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

Ямницький сільський бюджет ОТГ 

100,0 100,0 0,0 

74 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Сукіль в 

с. Козаківка (біля вул. Незалежності) Болехівської міської ради 

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

кошторисної документації) 

Болехівський міський бюджет 

290,0 290,0 288,767 

75 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Сукіль в 

с. Сукіль вул. Івана Франка Болехівської міської ради Івано-

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

документації) 

Болехівський міський бюджет 

220,0 220,0 216,778 
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76 

Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів по вул. Лесі Українки в с. Микуличин Яремчанської 

міської ради Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Яремчанський міський бюджет 

250,0 250,0 250,0 

77 

Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних споруд, а 

також проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів на уч. Країщі в с. Микуличин Яремчанської міської ради 

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

кошторисної документації) 

Яремчанський міський бюджет 

800,0 800,0 800,0 

78 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд лівого берега р. 

Прут у м. Яремче (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Яремчанський міський бюджет 

800,0 43,5 43,5 

 Всього  57742,919 55147,01501 51298,16873 

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) на території Перегінської селищної ради 

Рожнятівського району 

Управління екології та природних 

ресурсів ОДА 
159,979 159,979 159,98 

2 

Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та 

об’єктів ПЗФ (ландшафтний заказник місцевого значення 

«Ріка Лімниця» з водоохоронною смугою вздовж берегів 

шириною 100 м) на території Небилівської, Вільхівської сільських 

рад Рожнятівського району 

Управління екології та природних 

ресурсів ОДА 
89,597 89,597 89,597 

3 

Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та 

об’єктів ПЗФ (ландшафтний заказник місцевого значення 

«Ріка Лімниця» з водоохоронною смугою вздовж берегів 

шириною 100 м) на території Вербівської, Рівнянської, 

Красненської сільських рад Рожнятівського району 

 

 

 

 

 

Управління екології та природних 

ресурсів ОДА 
199,655 199,655 199,655 
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4 

Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та 

об’єктів ПЗФ (ландшафтний заказник місцевого значення 

«Ріка Лімниця» з водоохоронною смугою вздовж берегів 

шириною 100 м) на території Берлогівської, Сваричівської 

сільських рад Рожнятівського району 

Управління екології та природних 

ресурсів ОДА 
121,846 121,846 121,846 

5 

Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та 

об’єктів ПЗФ (ландшафтний заказник місцевого значення 

«Ріка Лімниця» з водоохоронною смугою вздовж берегів 

шириною 100 м) на території Сливківської, Ясенської сільських 

рад Рожнятівського району 

Управління екології та природних 

ресурсів ОДА 
128,923 128,923 128,215 

 Всього  700,0 700,0 699,293 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

1 
Проведення заходів з озеленення м. Снятина на території 

Снятинського психоневрологічного інтернату 

Департамент соціальної політики 

облдержадміністрації 
250,0 247,568 247,568 

2 
Проведення заходів з озеленення м. Снятина по вул. В. Коснятина 

(Снятинський психоневрологічний інтернат) 

Департамент соціальної політики 

облдержадміністрації 
225,0 225,0 225,0 

3 
Проведення заходів з охорони і відтворення природних рослинних 

ресурсів (для ОКП «Івано-Франківськоблагроліс») 

Департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 
1566,19 1087,098 1087,098 

4 Заходи по озелененню м. Галича Івано-Франківської області Галицький районний бюджет 208,0 208,0 208,0 

5 
Придбання посадкового матеріалу для озеленення с. Слобідка 

Городенківського району 
Городенківський районний бюджет 20,0 20,0 20,0 

6 
Придбання посадкового матеріалу для озеленення с. Чернятин 

Городенківського району 
Городенківський районний бюджет 20,0 20,0 20,0 

7 Проведення заходів з озеленення м. Городенка  Городенківський районний бюджет 100,0 100,0 99,48 

8 
Проведення заходів з озеленення с. Гвізд Надвірнянського району 

Івано-Франківської області 
Надвірнянський районний бюджет 100,0 100,0 98,642 

9 

Озеленення сіл території Матеївецької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Коломийського району Івано-

Франківської області 

Матеївецький сільський бюджет ОТГ 29,65 29,65 29,65 

10 

Проведення заходів з озеленення с. Микитинці на території 

комунального дошкільного навчального закладу № 25 

«Янголятко» Івано-Франківської міської ради 

Івано-Франківський міський бюджет 195,0 195,0 195,0 

11 
Придбання посадкового матеріалу для озеленення території Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції 
Івано-Франківський міський бюджет 30,0 30,0 29,95 

12 Заходи з озеленення м. Калуша Івано-Франківської області Калуський міський бюджет 100,0 100,0 100,0 

 
Всього 

 
 2843,84 2362,316 2360,388 
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Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу 

1 
Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин в с-

щі Богородчани Івано-Франківської області 

Богородчанський районний бюджет 
100,0 100,0 100,0 

2 
Нове будівництво та облаштування притулку для утримання 

безпритульних тварин в м. Коломиї 

Коломийський міський бюджет 
1658,864 1658,864 1655,09 

 Всього  1758,864 1758,864 1755,09 

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

1 

Проведення науково-технічної конференції і семінару, організація 

виставки, фестивалю та заходів щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища, видання поліграфічної 

продукції з екологічної тематики (для Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

115,0 115,0 115,0 

2 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення 

заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій 

Горішньозалучанської сільської ради Снятинського району Івано-

Франківської області (для Дністровського басейнового управління 

водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

145,256 145,256 141,3444 

3 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво очисних споруд обласного фтизіо-пульмонологічного 

центру в м. Івано-Франківську 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації 250,0 249,993 249,993 

4 

Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища серед населення Івано-Франківської 

області 

Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
398,0 398,0 396,8 

5 
Розроблення наукового обґрунтування щодо створення об’єктів 

природно-заповідного фонду 

Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
198,0 198,0 198,0 

6 

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, 

організацію 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 
412,246 412,25 412,246 

7 
Проведення фотовиставки «XIІ Національна фотобієнале 

Природа 2018» 

Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
45,0 45,0 45,0 

8 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця 

Солотвинська у с. Пороги (навпроти домогосподарства 

Лиховидюк Д. Д.) Богородчанського району 

Богородчанський районний бюджет 50,0 50,0 50,0 

9 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду ландшафтний парк «Дністровський каньйон» 

на території Незвиської сільської ради 

Городенківський районний бюджет 80,54 80,54 0,0 
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10 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду ландшафтний парк «Дністровський каньйон» 

на території Семаківської сільської ради 

Городенківський районний бюджет 

59,62 59,62 0,0 

11 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду ландшафтний парк «Дністровський каньйон» 

на території Чернелицької селищної ради 

Городенківський районний бюджет 

126,11 126,11 0,0 

12 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду ландшафтний парк «Дністровський каньйон» 

на території Михальчівської сільської ради 

Городенківський районний бюджет 

86,11 86,11 0,0 

13 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду ландшафтний парк «Дністровський каньйон» 

на території Городницької сільської ради 

Городенківський районний бюджет 

103,74 103,74 0,0 

14 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду ландшафтний парк «Дністровський каньйон» 

на території Далешівської сільської ради 

Городенківський районний бюджет 

106,6 106,6 0,0 

15 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду ландшафтний парк «Дністровський каньйон» 

на території Копаченської сільської ради 

Городенківський районний бюджет 

93,93 93,93 0,0 

16 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду ландшафтний парк «Дністровський каньйон» 

на території Корнівської сільської ради 

Городенківський районний бюджет 

64,17 64,17 0,0 

17 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду ландшафтний парк «Дністровський каньйон» 

на території Кунисівської сільської ради 

Городенківський районний бюджет 

66,72 66,72 0,0 

18 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду ландшафтний парк «Дністровський каньйон» 

на території Луківської сільської ради 

Городенківський районний бюджет 

148,47 148,47 0,0 

19 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду ландшафтний парк «Дністровський каньйон» 

на території Раковецької сільської ради 

Городенківський районний бюджет 

90,99 90,99 0,0 

20 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду ландшафтний парк «Дністровський каньйон» 

на території Поточищенської сільської ради 

Городенківський районний бюджет 

123,41 123,41 0,0 

21 

Виготовлення проектно-кошторисної документації по обʼєкту 

«Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Прут в 

с. Шепарівці Коломийського району Івано-Франківської області» 

Коломийський районний бюджет 122,0 122,0 94,06 

22 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію очисних споруд м. Косів 

 

Косівський районний бюджет 

200,0 200,0 200,0 
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23 

Виготовлення проектно-кошторисної документації для 

проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів по вул. Б. Хмельницького в с-щі Делятин Делятинської 

селищної ради обʼєднаної територіальної громади  

Надвірнянський районний бюджет 

30,0 30,0 29,81 

24 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво каналізаційної мережі по вул. М. Тарнавського на 

землях комунальної власності в м. Рогатині Івано-Франківської 

області 

Рогатинський районний бюджет 

50,0 50,0 49,53 

25 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво каналізаційної мережі по вул. Європейській на 

землях комунальної власності в м. Рогатині Івано-Франківської 

області 

Рогатинський районний бюджет 

50,0 50,0 49,53 

26 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво каналізаційної мережі по вул. Садовій на землях 

комунальної власності в м. Рогатині Івано-Франківської області 

Рогатинський районний бюджет 

50,0 50,0 49,53 

27 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво каналізаційної мережі по вул. Володимирській на 

землях комунальної власності в м. Рогатині Івано-Франківської 

області 

Рогатинський районний бюджет 

50,0 50,0 49,436 

28 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Чечва (урочище 

Межиріки) в с. Нижній Струтинь Рожнятівського району Івано-

Франківської області 

Рожнятівський районний бюджет 

48,0 48,0 48,0 

29 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Нове 

будівництво правобережної водозахисної дамби на р. Бистриця 

Надвірнянська в с. Черніїв Тисменицького району Івано-

Франківської області» 

Тисменицький районний бюджет 

300,0 300,0 300,0 

30 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Тлумачик в 

с. Нижнів Тлумацького району Івано-Франківської області 

Тлумацький районний бюджет 

50,0 50,0 30,621 

31 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду «Дністровський регіональний ландшафтний 

парк» на території Кутищенської сільської ради 

Тлумацький районний бюджет 

84,6 84,6 84,584 

32 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду «Дністровський регіональний ландшафтний 

парк» на території Ісаківської сільської ради 

 

 

Тлумацький районний бюджет 

60,5 60,5 60,481 
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33 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду «Дністровський регіональний ландшафтний 

парк» на території Петрівської сільської ради 

Тлумацький районний бюджет 

110,2 110,2 110,185 

34 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду «Дністровський регіональний ландшафтний 

парк» на території Підвербцівської сільської ради 

Тлумацький районний бюджет 

59,0 59,0 58,974 

35 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду «Дністровський регіональний ландшафтний 

парк» на території Петрилівської сільської ради 

Тлумацький районний бюджет 

98,0 98,0 98,0 

36 

Розроблення проекту створення території обʼєкту природно-

заповідного фонду «Дністровський регіональний ландшафтний 

парк» на території Нижнівської сільської ради 

Тлумацький районний бюджет 

129,2 129,2 129,19 

37 

Розроблення проекту створення території об’єкту природно-

заповідного фонду «Дністровський регіональний ландшафтний 

парк» на території Олешівської сільської ради 

Тлумацький районний бюджет 

189,1 189,1 189,06 

38 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с-щі Ланчин 

Ланчинської селищної ради обʼєднаної територіальної громади 

Івано-Франківської області 

Ланчинський селищний бюджет ОТГ 

200,0 200,0 200,0 

39 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво 

комплексу по сортуванню твердих побутових відходів 50,0 тис. 

тонн на рік для Печеніжинської селищної ради обʼєднаної 

територіальної громади Коломийського району 

Печеніжинський селищний бюджет 

ОТГ 
90,0 90,0 23,9155 

40 

Виготовлення проектно-кошторисної документації для нового 

будівництва берегозакріплюючих споруд на р. Рибниця в 

с. Рожнів Рожнівської сільської ради обʼєднаної територіальної 

громади Косівського району Івано-Франківської області 

Рожнівський сільський бюджет ОТГ 

30,0 30,0 30,0 

41 

Виготовлення проектно-кошторисної документації для нового 

будівництва роздільної системи каналізації по вул. Паркова в 

м. Тлумачі  

Тлумацький міський бюджет ОТГ 

30,0 30,0 0,0 

42 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво мережі водовідведення по вул. Зузука в с. Сілець 

Ямницької сільської ради обʼєднаної територіальної громади 

Івано-Франківської області 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 78,177 78,177 0,0 

43 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво мережі водовідведення по вул. Шевченка в с. 

Павлівка Ямницької сільської ради обʼєднаної територіальної 

громади Івано-Франківської області 

 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 100,0 100,0 0,0 
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44 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво мережі водовідведення по вул. Галицька в с. Тязів 

Ямницької сільської ради обʼєднаної територіальної громади 

Івано-Франківської області 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 100,0 100,0 0,0 

45 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Кадуб по вул. 

Українських Повстанців в с. Сілець Ямницької сільської ради 

обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 100,0 100,0 0,0 

46 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Кадуб по вул. 

Семена Височана та вул. Колюшка в с. Сілець Ямницької 

сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 100,0 100,0 0,0 

47 Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики Болехівський міський бюджет 190,0 190,0 190,0 

48 
Оснащення міської дитячої екологічної станції приладами, 

обладнанням, інвентарем 

Івано-Франківський міський бюджет 
50,0 50,0 49,99726 

49 

Виготовлення проектно-кошторисної документації з ліквідації 

джерел забруднення підземних вод та рекультивації порушених 

земель на території гірничо-технологічних обʼєктів колишнього 

Калуського калійно-магнієвого виробництва (Домбровський 

карʼєр із зовнішніми відвалами розкривних порід № 1 та № 4, 

хвостосховище № 1, хвостосховище № 2, шламонакопичувач) 

Калуський міський бюджет 

1850,0 1800,0 1800,0 

50 

Запровадження системи екологічного моніторингу впливу 

колишнього калійно-магнієвого виробництва з метою запобігання 

виникнення надзвичайної ситуації 

Калуський міський бюджет 

475,0 00,0 0,0 

51 

Моніторингові спостереження впливу хвостосховищ дослідної 

фабрики на засолення ґрунтових вод та розробку рекомендацій з 

усунення негативного впливу на довкілля 

Калуський міський бюджет 

185,0 185,0 185,0 

52 

Проведення моніторингових спостережень за динамікою 

деформацій, визначення карстових утворень земної поверхні на 

підроблених територіях м. Калуш 

Калуський міський бюджет 

190,0 190,0 190,0 

 Всього  8212,689 7687,686 5908,28716 

 Разом  160299,37 152097,7 138994,5 
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Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 2019 році 
тис. грн. 

№ 

п/п 
Назва природоохоронних заходів Головний розпорядник коштів 

Заплановані 

видатки 
Профінансо-

вано 

Касові 

видатки 

1 2 3 4 5 6 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 
Реконструкція існуючих каналізаційних мереж та каналізаційної насосної 

станції в с. Копанки Калуського району Івано-Франківської області 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

260,0 260,0 252,6606 

2 
Будівництво каналізаційної мережі житлового масиву між вулицями 

Гайдамацька та Січового Стрільця Петріва в с. Крихівці  

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

3930,398 3930,398 3929,18 

3 

Реконструкція дворових мереж водовідведення по вулиці Витвицького, 24-28 

в м. Івано-Франківську (для Управління капітального будівництва в Івано-

Франківській області) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

959,0 959,0 905,775 

4 

Реконструкція дворових мереж водовідведення на вул. К. Данила, 7А, 9 та на 

Південному Бульварі, 29-31, 31А в м. Івано-Франківську (для Управління 

капітального будівництва в Івано-Франківській області) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1136,0 1136,0 1132,8 

5 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Млинівка (нове будівництво берегозакріплювальних 

споруд) в районі масиву “Долина” та в районі урочища пасовища «Багно» в 

с. Крихівці Івано-Франківської міської ради (для Управління капітального 

будівництва в Івано-Франківській області) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

530,0 530,0 530,0 

6 
Будівництво каналізаційного колектора в селищі Лисець Тисменицького 

району. (Коригування кошторисної частини) (для Управління капітального 

будівництва в Івано-Франківській області) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

230,0 230,0 230,0 

7 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод на території 

с. Перевозець Войнилівської селищної ради обʼєднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів) 

 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

290,0 290,0 285,71214 
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8 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Лужанка в с. Гошів Долинського району Івано-

Франківської області (для Дністровського басейнового управління водних 

ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

285,1 285,1 268,60692 

9 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них Задубрівського 

сільського будинку культури Снятинського району Івано-Франківської області 

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

капітального будівництва в Івано-Франківській області) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

125,831 75,831 65,85893 

10 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж відділення стаціонарного 

догляду територіального центру соціального обслуговування в с. Данильче 

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

проектно-кошторисної документації) (для Управління капітального 

будівництва в Івано-Франківській області) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

600,0 600,0 50,1 

11 

Нове будівництво каналізаційної мережі та очисних споруд потужністю 25 м3 

на добу для Болехівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Болехівської міської ради Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) (для Управління капітального 

будівництва в Івано-Франківській області) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1114,121 514,121 9,776 

12 

Реконструкція гідротехнічних споруд на території Надіївської сільської ради 

Долинського району Івано-Франківської області (для Дністровського 

басейнового управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

555,0 555,0 547,11237 

13 

Реконструкція водозахисної дамби на р. Кіроксільна в с. Стриганці 

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

проектно-кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1447,0 1447,0 1447,0 

14 

Влаштування системи водовідведення по вулиці 22 Січня, 85 в селищі 

Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради обʼєднаної територіальної 

громади Івано-Франківської області. Нове будівництво (для Управління 

капітального будівництва в Івано-Франківській області) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

901,989 901,989 829,16 

15 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в районі житлового 

масиву Шухевича, вулиць Січових Стрільців, Коновальця та вулиці 

Залізнична в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-

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

документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

 

103,011 103,011 41,38 

16 

Реконструкція каналізаційних мереж на території Делятинського ліцею № 2 (в 

т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (для Управління 

капітального будівництва в Івано-Франківській області) 

 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

514,0 514,0 463,797 
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17 
Нове будівництво. Каналізаційні мережі по вулицях: Зарічна, Вільна, 

Незалежності, Підгірна в селі Крихівці Івано-Франківської міської ради 

 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

744,9 744,5 744,5 

18 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод р. Прут в селі Борщів 

Заболотівської селищної ради обʼєднаної територіальної громади 

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

проектно-кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1490,0 1490,0 1475,83964 

19 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод р. Бистриця 

Солотвинська в с. Підлісся Загвіздянської сільської ради обʼєднаної 

територіальної громади Тисменицького району Івано-Франківської області (в 

т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (для Дністровського 

басейнового управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1460,0 1460,0 1437,73834 

20 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод р. Прут в селі 

Воскресинці Коломийської міської ради обʼєднаної територіальної громади 

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

проектно-кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1150,0 1150,0 1131,83 

21 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод р. Бистриця 

Надвірнянська в с. Березівка Тисменицького  району Івано-Франківської 

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

Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1230,0 1230,0 1194,43 

22 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану потічка Сировиченець по вул. Широка дорога в с. Лолин 

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

проектно-кошторисної документації)(для Управління капітального 

будівництва в Івано-Франківській області) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

250,0 250,0 247,29 

23 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану струмка Стримба в с. Шевченкове (біля господарства 

Рудевич О. І. та Тужиляк М. М.) Долинського району Івано-Франківської 

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

Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

200,0 200,0 200,0 

24 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод р. Чорний Черемош в 

с. Красник (присілок Грузи) Верховинського району Івано-Франківської 

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

Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

 

 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

300,0 300,0 278,99 
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25 
Нове будівництво каналізаційних мереж і споруд на них в селі Чукалівка 

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

проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

50,0 50,0 28,458 

26 

Реконструкція дворової каналізації на вулиці Набережна, 24-28 в м. Івано-

Франківську (коригування проекту) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

633,095 633,095 632,00247 

27 

Реконструкція гідротехнічних споруд (правобережної дамби на р. Бистриця 

Надвірнянська) для охорони земель від підтоплення на території с. Микитинці 

Івано-Франківської міської ради (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

50,0 50,0 0,0 

28 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в народному домі 

с. Белелуя Снятинського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

31,475  31,475 0,0 

29 

Реконструкція очисних споруд по вул. Залізнична, 57 в селищі Брошнів-Осада 

Рожнятівського району Івано-Франківської області 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

471,66 471,66 8,736 

30 

Реконструкція каналізаційної мережі житлових будинків 17, 17а, 19 на 

вул. Миколайчука в м. Івано-Франківську 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

440,31 440,31 271,17 

31 
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 

10,57 10,57 0,0 

32 

Комплекс очисних споруд Тисменицького протитуберкульозного диспансеру. 

Івано-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця. Нове 

будівництво 

Департамент охорони здоровʼя ОДА 390,0 336,0729 336,0729 

33 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення в 

обласному дитячому санаторію “Ясень” ім. Митрополита А. Шептицького в 

с. Ясень Рожнятівського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент охорони здоровʼя ОДА 200,0 0,0 0,0 

34 
Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд в Коломийській 

районній інфекційній лікарні 
Департамент охорони здоровʼя ОДА 65,0 65,0 65,0 

35 
Будівництво очисних споруд в Делятинському психоневрологічному інтернаті 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Департаменту соціальної політики 

ОДА 
64,263 0,0 0,0 
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36 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території Залучанського дитячого будинку-інтернату 

Департаменту соціальної політики 

ОДА 
295,0 0 0,0 

37 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території фельдшерського пункту КНП “Богородчанський 

центр первинної медико-санітарної допомоги” в селі Бабче Богородчанського 

району 

Богородчанський районний бюджет 30,0 30,0 30,0 

38 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для 

очищення господарсько-побутових стічних вод у Манявському ліцеї 

Богородчанської районної ради (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Богородчанський районний бюджет 1494,0 1494,0 1138,517 

39 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для 

очищення господарсько-побутових стічних вод у Ластівецькому НВК 

Богородчанської районної ради (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Богородчанський районний бюджет 820,0 820,0 773,864 

40 

Будівництво очисних споруд Старунського навчально-виховного комплексу в 

с. Старуня Богородчанського району Івано-Франківської області (нове 

будівництво) 

Богородчанський районний бюджет 600,0 600,0 591,702 

41 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по вул. Стуса в 

селищі Богородчани Івано-Франківської області  
Богородчанський районний бюджет 917,662 917,662 917,662 

42 
Реконструкція очисних споруд в селищі Богородчани Івано-Франківської 

області (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 
Богородчанський районний бюджет 300,0 300,0 300,0 

43 

Реконструкція каналізаційної насосної станції № 2 по вул. Гірника в селищі 

Богородчани Івано-Франківської області (заміна каналізаційних насосів та 

встановлення автоматичної системи управління) (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Богородчанський районний бюджет 400,0 400,0 400,0 

44 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вулицях Чорновола, Шевченка в селищі Солотвин 

Богородчанського району 

Богородчанський районний бюджет 400,0 400,0 399,488 

45 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території ВНП «Богородчанська центральна районна лікарня» 

Богородчанської районної ради Івано-Франківської області (інфекційне 

відділення-харчоблок) (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Богородчанський районний бюджет 89,2284 89,2284 89,2284 

46 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму річки 

Дземброня в с. Дземброня Верховинського району Івано-Франківської області 

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

 

 

 

Верховинський районний бюджет 300,0 300,0 300,0 
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47 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану потічка Слупійка на території селища Верховина 

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

проектно-кошторисної документації) 

Верховинський районний бюджет 298,0 292,5828 292,5828 

48 
Реконструкція каналізаційної мережі поліклінічного відділення Верховинської 

ЦРЛ (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 
Верховинський районний бюджет 370,0 291,4036 291,4036 

49 
Нове будівництво гідротехнічної споруди на р. Дністер в с. Водники, урочище 

Копанка Галицького району 
Галицький районний бюджет 300,0 300,0 300,0 

50 
Реконструкція існуючих каналізаційних мереж ФАПу в с. Старий Мартинів 

Галицького району (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 
Галицький районний бюджет 205,0 61,5 0,0 

51 

Нове будівництво. Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них на 

території Галич-Заріка (ІІІ черга будівництва) по вул. С. Бандери в м. Галичі 

Івано-Франківської області 

Галицький районний бюджет 500,0 0,0 0,0 

52 

Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж на території ДНЗ “Теремок” в 

с. Чернятин Городенківського району (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Городенківський районний бюджет 500,0 500,0 457,716 

53 

Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми 

(реконструкція) на території міського парку в м. Городенка Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 498,211 498,211 478,36 

54 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану безіменного потічка в с. Ясенів-Пільний Городенківського 

району Івано-Франківської області  

Городенківський районний бюджет 167,0 167,0 162,839 

55 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Братів Окуневських, 30 в м. Городенка  
Городенківський районний бюджет 25,0 25,0 0,0 

56 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Чупринки від № 24 до № 56 в 

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

кошторисної документації) 

Городенківський районний бюджет 870,0 261,0 31,143 

57 

Роботи, повʼязані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми 

(реконструкція) в с. Дубки Городенківського району Івано-Франківської 

області  

Городенківський районний бюджет 274,0 274,0 274,0 

58 

Нове будівництво каналізаційної мережі від вул. Шкільна до вул. Ринкова, 56 

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

кошторисної документації) 

Городенківський районний бюджет 524,0 0 0,0 

59 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Станіславській в м. Городенка Івано-Франківської області 

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

Городенківський районний бюджет 50,0 50,0 36,359 

60 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Шевченка, 79а в м. Городенка (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Городенківський районний бюджет 60,0 60,0 60,0 
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61 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Шевченка, 67 в м. Городенка 
Городенківський районний бюджет 100,0 100,0 94,621 

62 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Братів Окуневських, 32 в м. Городенка (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Городенківський районний бюджет 8,0 8,0 8,0 

63 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Братів Окуневських, 34 в м. Городенка (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Городенківський районний бюджет 37,0 37,0 37,0 

64 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Шевченка, 42 в м. Городенці 
Городенківський районний бюджет 88,223 88,223 88,223 

65 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Незалежності, 7 в м. Городенці 
Городенківський районний бюджет 24,872  24,872  24,872 

66 
Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Незалежності, 5 в м. Городенці 
Городенківський районний бюджет 30,834  30,834  30,832 

67 
Нове будівництво господарсько-фекальної каналізації в м. Долина (в районі 

вулиць Івасюка, Смерикова,  Садова, Західна, Дерлиці) 
Долинський районний бюджет 614,0 614,0 614,0 

68 

Нове будівництво гідротехнічних споруд на р. Бережниця в с. Середній 

Угринів Калуського району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації)  

Калуський районний бюджет 856,0 856,0 39,014 

69 
Будівництво підвідних каналізаційних мереж в селищі Гвіздець 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Коломийський районний бюджет 200,0 200,0 199,01 

70 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Турка в селі Підгайчики Коломийського району Івано-

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

документації) 

Коломийський районний бюджет 190,0 190,0 169,6172 

71 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Ставище в селі Джурків Коломийського району Івано-

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

документації) 

Коломийський районний бюджет 215,0 215,0 184,2346 

72 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річки Обрашина з притоками в селищі Отинія 

Коломийського району Івано-Франківської області  

Коломийський районний бюджет 299,0 299,0 299,0 

73 
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по провулку, що з’єднує 

вулиці Незалежності та Небесної Сотні у м. Косові Івано-Франківської області  
Косівський районний бюджет 180,0 174,26169 174,26169 

74 
Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі від провулку Шевченка 

вздовж вул. Шевченка до перехрестя вулиць Тиха-Девдюка у  м. Косові  
Косівський районний бюджет 290,0 287,9246 287,9198 

75 

Реконструкція роздільної каналізаційної мережі по вул. Дружби в м. Косові 

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

документації) 

Косівський районний бюджет 2027,962 2027,962 2009,40788 
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76 

Нове будівництво мережі водовідведення вздовж вулиці від Косівської ЦРЛ 

до вул. Шевченка в с. Старий Косів Косівського району Івано-Франківської 

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

Косівський районний бюджет 1499,483 1499,483 1446,94188 

77 

Нове будівництво очисних споруд для очищення стічних вод в Пістинській 

ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Пістинь Косівського району Івано-Франківської області (в т. 

ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 404,539 387,275 386,48916 

78 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Павлика, 20 а в м. Косів Івано-Франківської області (в т. 

ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 197,0 197,0 197,0 

79 
Нове будівництво мережі водовідведення по вул. Шевченка в с. Старий Косів 

Косівського району Івано-Франківської області  
Косівський районний бюджет 396,753 396,753 396,75261 

80 

Нове будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод ДНЗ 

“Березунчик” в с. Середній Березів Косівського району Івано-Франківської 

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

Косівський районний бюджет 295,0 295,0 271,33322 

81 

Нове будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод навчально-

виховного комплексу в с. Вижній Березів Косівського району Івано-

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

документації) 

Косівський районний бюджет 298,0 89,4 0,0 

82 

Нове будівництво мережі водовідведення по вул. Лесі Українки в с. Старий 

Косів Косівського району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 109,0 79,61 79,61 

83 

Реконструкція водовідведення по вул. Шашкевича в м. Косів Івано-

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

документації) 

Косівський районний бюджет 250,0 248,67286 248,67286 

84 

Нове будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод Космацької 

ЗОШ І-ІІ ст. в с. Космач Косівського району Івано-Франківської області (в 

т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 140,0 139,47 139,472 

85 
Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Шевченка біля 

стадіону в селищі Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Надвірнянський районний бюджет 800,0 800,0 778,7 

86 
Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок Стримба та Підзамче в м. Надвірна 
Надвірнянський районний бюджет 136,0 136,0 136,0 

87 
Будівництво системи водовідведення масиву житлової забудови в районі 

вулиць Ринкова-Лисенка в м. Надвірній Івано-Франківської області  
Надвірнянський районний бюджет 473,629 473,629 386,742 

88 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річки Нараївки в с. Світанок Рогатинського району Івано-

Франківської області  

Рогатинський районний бюджет 150,0 150,0 150,0 

89 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Володимирській на землях 

комунальної власності в місті Рогатині Івано-Франківської області 

 

Рогатинський районний бюджет 274,0 274,0 273,28 
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90 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Шеремети, вул. Левицького, 

вул. Поповича на землях комунальної власності в місті Рогатині Івано-

Франківської області 

Рогатинський районний бюджет 500,0 499,9977 499,9977 

91 

Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж у Цінівській ЗОШ І-ІІІ ст. в с. 

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

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Рожнятівський районний бюджет 60,0 60,0 0,0 

92 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території ДНЗ “Малятко” в с. Князівське Рожнятівського 

району 

Рожнятівський районний бюджет 75,0 75,0 74,8738 

93 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Нижній 

Струтинь Рожнятівського району (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Рожнятівський районний бюджет 74,128 74,128 14,9004 

94 Будівництво очисних споруд в селі Дуба Рожнятівського району Рожнятівський районний бюджет 350,8 350,8 344,8938 

95 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у Видинівському 

НВК Снятинського району 
Снятинський районний бюджет 187,32 186,8434 186,8434 

96 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у Підвисоцькій 

ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинського району 
Снятинський районний бюджет 313,549 313,548 313,5484 

97 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у Джурівській ЗОШ 

І-ІІІ ст. Снятинського району 
Снятинський районний бюджет 271,747 261,167 261,1666 

98 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в Долішньо-

Залучанській ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинського району 
Снятинський районний бюджет 236,214 236,214 236,2138 

99 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у Стецівській ЗОШ 

І-ІІІ ст. Снятинського району 
Снятинський районний бюджет 491,415 491,415 491,4146 

100 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у Княженському 

ДНЗ Снятинського району 
Снятинський районний бюджет 252,861 252,8608 252,8608 

101 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річки Турка в с. Тулуків Снятинського району Івано-

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

документації) 

Снятинський районний бюджет 600,0 600,0 600,0 

102 

Нове будівництво побутової каналізації по вул. Б. Хмельницького в м. Снятин 

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

документації) 

Снятинський районний бюджет 1200,0 1200,0 1161,1058 

103 
Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у Вовчківському 

НВК (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 
Снятинський районний бюджет 343,598 26,135 0,0 

104 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення у ДНЗ с. Балинці (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

 

 

Снятинський районний бюджет 65,999 65,952 65,952 
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105 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в Задубрівській 

ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинського району (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Снятинський районний бюджет 257,84 257,84 257,84 

106 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для 

очищення господарсько-побутових стічних вод у Драгомирчанській ЗОШ І-ІІ 

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

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тисменицький районний бюджет 647,0 647,0 280,508 

107 
Нове будівництво каналізаційної мережі в с. Клубівці Тисменицького району 

Івано-Франківської області  
Тисменицький районний бюджет 1400,0 1400,0 1399,78 

108 

Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для 

очищення господарсько-побутових стічних вод у Підпечерівській ЗОШ І-ІІІ 

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

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тисменицький районний бюджет 65,1 65,1 65,066 

109 

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 1350,336 1350,336 1329,30531 

110 

Нове будівництво підвідного каналізаційного колектора до насосної станції по 

вул. Височана в м. Тисмениця (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Тисменицький районний бюджет 150,0 150,0 150,0 

111 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод р. Стримба на 

території м. Тисмениця (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Тисменицький районний бюджет 300,0 300,0 300,0 

112 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річки Ворона в м. Тисмениця Івано-Франківської області (в 

т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тисменицький районний бюджет 300,0 300,0 295,77954 

113 

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 270,0 270,0 270,0 

114 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану Єзупільського потоку в селищі Єзупіль Тисменицького 

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

Тисменицький районний бюджет 19,02 19,02 19,02 

115 

Реконструкція каналізаційної мережі навчально-виховного комплексу в селі 

Палагичі Тлумацького району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 201,6 201,6 175,608 

116 

Реконструкція каналізаційної мережі ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі Нижнів 

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

проектно-кошторисної документації) 

 

 

Тлумацький районний бюджет 299,0 299,0 246,915 
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117 

Проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану, а також заходи для боротьби з 

шкідливою дією вод річки Хотимирська в с. Гарасимів Тлумацького району 

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

документації) 

Тлумацький районний бюджет 129,585 129,585 129,585 

118 

Нове будівництво роздільної системи каналізації по вул. Вербова в с. Ісаків 

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

проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 170,0 170,0 170,0 

119 

Нове будівництво каналізаційних мереж в селищі Обертин Тлумацького 

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

кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 200,0 200,0 200,0 

120 

Придбання насосного обладнання для заміни такого, що використало свої 

технічні можливості на комунальних каналізаційних мережах КП “Тлумач-

Водоканал” 

Тлумацький районний бюджет 100,0 100,0 100,0 

121 

Упорядкування джерела в с. Гончарівка Палагицької сільської ради 

Тлумацького району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 96,0 96,0 96,0 

122 

Роботи, повʼязані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми в 

селищі Обертин Тлумацького району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 150,0 150,0 150,0 

123 

Проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану, а також заходи для боротьби з 

шкідливою дією вод безіменного потічка в с. Жуків Тлумацького району 

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

документації) 

Тлумацький районний бюджет 80,0 80,0 80,0 

124 

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму 

та санітарного стану р. Тлумачик на території с. Антонівка Олешівської 

сільської ради Тлумацького району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 80,0 80,0 80,0 

125 

Реконструкція очисних споруд в с. Збора Верхнянської сільської ради 

обʼєднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської 

області  

Верхнянський сільський бюджет 

ОТГ 
299,0 299,0 299,0 

126 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод безіменного потічка 

по вул. Шевченка в с. Витвиця Витвицької сільської ради обʼєднаної 

територіальної громади Івано-Франківської області 

Витвицький сільський бюджет ОТГ 43,0 43,0 43,0 

127 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річки Лужанка в районі вулиці З. Красівського в с. Витвиця 

Витвицької сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

Витвицький сільський бюджет ОТГ 298,0 298,0 283,454 
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128 

Нове будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж в с. Дзвиняч 

Дзвиняцької сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-

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

документації) 

Дзвиняцький сільський бюджет ОТГ 300,0 300,0 300,0 

129 
Будівництво очисних споруд та підвідного каналізаційного колектора для села 

Коршів Коломийського району 
Коршівський сільський бюджет ОТГ 300,0 300,0 295,578 

130 
Нове будівництво мереж господарсько-побутової каналізації по вул. Зеленій, 

вул. Нова, вул. Шевченка, вул. Івасюка в с. Коршів Коломийського району 
Коршівський сільський бюджет ОТГ 463,62 463,62 386,2112 

131 

Реконструкція каналізаційних мереж на території Дебеславцівської гімназії 

Матеївецької сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

Матеївецький сільський бюджет 

ОТГ 
180,0 180,0 180,0 

132 

Реконструкція каналізаційних мереж на території опорного закладу 

Замулинецький ліцей Матеївецької сільської ради обʼєднаної територіальної 

громади Івано-Франківської області 

Матеївецький сільський бюджет 

ОТГ 
54,0 54,0 54,0 

133 

Реконструкція каналізаційних мереж на території Пилипівської гімназії 

Матеївецької сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

Матеївецький сільський бюджет 

ОТГ 
30,0 30,0 30,0 

134 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод річки Косачівка в 

с. Матеївці Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

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

документації) 

Матеївецький сільський бюджет 

ОТГ 
273,0 273,0 241,486 

135 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод річки Верхівець в 

с. Матеївці Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

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

документації) 

Матеївецький сільський бюджет 

ОТГ 
150,0 150,0 150,0 

136 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод на території 

с. Замулинці Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

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

документації) 

Матеївецький сільський бюджет 

ОТГ 
99,7 99,7 99,7 

137 

Проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод річки Березівка в 

с. Дебеславці Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

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

документації) 

Матеївецький сільський бюджет 

ОТГ 
220,0 220,0 0,0 

138 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річки Косачівка в с. Матеївці Матеївецької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (в т.ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

 

 

Матеївецький сільський бюджет 

ОТГ 
295,0 295,0 0,0 
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139 

Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річки Березівка в с. Дебеславці Матеївецької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (в т.ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Матеївецький сільський бюджет 

ОТГ 
280,0 280,0 0,0 

140 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території народного дому в с. Олеша Олешанської сільської 

ради обʼєднаної територіальної громади (в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації) 

Олешанський сільський бюджет 

ОТГ 
298,4 298,4 96,477 

141 

Проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану, а також заходи для боротьби з 

шкідливою дією вод безіменного потічка в с. Олеша Тлумацького району 

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

документації) 

Олешанський сільський бюджет 

ОТГ 
296,0 296,0 191,0 

142 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Шевченка в 

с. Долина Олешанської сільської ради обʼєднаної територіальної громади 

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

проектно-кошторисної документації) 

Олешанський сільський бюджет 

ОТГ 
458,0 458,0 458,0 

143 

Проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану, а також заходи для боротьби з 

шкідливою дією вод річки Будзин в с. Олеша Тлумацького району Івано-

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

документації) 

Олешанський сільський бюджет 

ОТГ 
80,0 80,0 80,0 

144 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Міхурівка в селі Велика Камʼянка Пʼядицької сільської 

ради об'єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-

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

документації) 

П’ядицький сільський бюджет ОТГ 195,0 195,0 195,0 

145 
Нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Івасюка в м. Тлумач Івано-

Франківської області 
Тлумацький міський бюджет ОТГ 384,21 384,21 252,5 

146 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Зузука в с. Сілець 

Ямницької сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 1140,0 1140,0 1140,0 

147 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі по вул. Галицька в с. Тязів 

Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 102,0 102,0 102,0 

148 
Будівництво підвідного каналізаційного колектора до КНС № 2 у м. Болехові. 

Нове будівництво 
Болехівський міський бюджет 664,485 664,485 597,15 

149 
Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по 

вул.  Незалежності в м. Бурштин Івано-Франківської області 
Бурштинський  міський бюджет 298,0 297,997 297,997 
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150 
Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по 

вул. Квіткова в м. Бурштин Івано-Франківської області 
Бурштинський  міський бюджет 298,0 297,642 297,641 

151 
Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на 

території дитячої музичної школи в м. Бурштин Івано-Франківської області 
Бурштинський  міський бюджет 274,0 273,68 273,678 

152 
Будівництво (нове) систем роздільної каналізації, мереж і споруд на них по 

вул. Енергетиків в м. Бурштин Івано-Франківської області 
Бурштинський  міський бюджет 130,0 91,047 91,047 

153 

Влаштування системи водовідведення по вул. І. Франка, 19 в м. Івано-

Франківську. Нове будівництво (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Івано-Франківський міський бюджет 250,0 250,0 250,0 

154 

Нове будівництво колектора зовнішньої дощової каналізації з камерами 

переключення від вулиці Надрічної до вулиці Промислової через вулицю 

Крайківського до початку вулиці Гарбарської у м. Івано-Франківську 

(коригування) 

Івано-Франківський міський бюджет 1602,0  1602,0 1602,0 

155 
Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. І. Шарлая  (2 етап) в м. 

Коломиї 
Коломийський міський бюджет 450,0 450,0 433,435 

156 

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення на території ДНЗ “Лісовичок” в с. Шепарівці Коломийського 

району (Будівництво очисних споруд) 

Коломийський міський бюджет 500,0 491,28603 491,286 

157 

Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Гетьмана Івана Мазепи біля 

будинків 250-274 в м. Коломиї (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації) 

Коломийський міський бюджет 413,119 91,194 91,194 

158 

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. С. Стрільців біля будинку № 44 в 

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

кошторисної документації) (для КП “Коломияводоканал”) 

Коломийський міський бюджет 143,481 143,48047 143,48047 

159 

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Костомарова біля будинку № 4 в 

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

кошторисної документації) (для КП “Коломияводоканал”) 

Коломийський міський бюджет 157,7 156,8267 156,8267 

160 

Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Козакевича  в м. Коломия Івано-

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

документації) 

Коломийський міський бюджет 579,115 579,115 578,505 

161 
Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Ткачука та вул. Сарма-

Соколовського в м. Коломиї 
Коломийський міський бюджет 432,162 432,162 429,839 

162 Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітовського в м. Коломиї Коломийський міський бюджет 338,94 335,7948 331,817 

163 
Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Квітковій, вул. Лісовій, 

вул. Будівельній в м. Коломиї 
Коломийський міський бюджет 423,358 423,2383 423,2383 

164 

Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Чорний Потік в районі вул. Трильовського в м. Коломиї 

Івано-Франківської області 

 

Коломийський міський бюджет 176,04 172,548 172,54829 
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165 

Нове будівництво каналізаційних мереж по вулицях М. Грушевського та 

Д. Галицького в селищі Ворохта Яремчанської міської ради Івано-

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

документації) 

Яремчанський міський бюджет 500,0 150,0 117,7 

 Всього  68241,5614 63796,05905 57472,81492 

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  

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

35,711 35,711 0,0 

2 
Придбання спецтехніки (трактора) для збору та перевезення твердих 

побутових відходів в селищі Солотвин Богородчанського району 
Богородчанський районний бюджет 765,0 765,0 760,0 

3 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

с. Похівка Богородчанського району 
Богородчанський районний бюджет 80,0 80,0 80,0 

4 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

с. Забережжя Богородчанського району 
Богородчанський районний бюджет 80,0 80,0 80,0 

5 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

с. Луквиця Богородчанського району 
Богородчанський районний бюджет 30,0 30,0 30,0 

5 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

с. Пороги Богородчанського району 
Богородчанський районний бюджет 20,0 20,0 20,0 

6 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у селищі 

Богородчани Івано-Франківської області 
Богородчанський районний бюджет 24,338 24,338 10,0603 

7 
Нове будівництво споруд для складування побутових відходів  на території 

Верховинської селищної ради  
Верховинський районний бюджет 300,0 300,0 299,972 

8 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів в 

с. Олієво-Королівка Городенківського району Івано-Франківської області 
Городенківський районний бюджет 208,0 208,0 207,9 

9 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

с. Рашків Городенківського району Івано-Франківської області 
Городенківський районний бюджет 70,0 70,0 69,33 

10 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

с. Ясенів-Пільний Городенківського району Івано-Франківської області 
Городенківський районний бюджет 105,0 105,0 103,995 

11 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Корнівської сільської ради Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 20,0 20,0 20,0 

12 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 30,0 30,0 30,0 

13 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Кунисівської сільської ради Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 20,0 20,0 19,95 
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14 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Копачинської сільської ради Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 20,0 20,0 0,0 

15 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Чернелицької селищної ради Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 30,0 30,0 30,0 

16 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Далешівської сільської ради Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 30,0 30,0 30,0 

17 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Семаківської сільської ради Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 20,0 20,0 0,0 

18 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Михальчівської сільської ради Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 20,0 20,0 19,95 

19 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Поточищенської сільської ради Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 20,0 20,0 19,95 

20 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Стрільченської сільської ради Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 25,0 25,0 0,0 

21 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Городницької сільської ради Городенківського району Івано-

Франківської області 

Городенківський районний бюджет 25,0 25,0 25,0 

22 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у с. Белеїв 

Долинського району 
Долинський районний бюджет 120,0 120,0 120,0 

23 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

с. Новичка Долинського району 
Долинський районний бюджет 110,0 110,0 110,0 

24 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у с. Раків 

Долинського району 
Долинський районний бюджет 100,0 100,0 100,0 

25 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

с. Рахиня Долинського району 
Долинський районний бюджет 100,0 100,0 99,99 

26 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

с. Оболоня Долинського району 
Долинський районний бюджет 94,0 94,0 94,0 

27 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Тростянецької сільської ради Долинського району 
Долинський районний бюджет 90,0 90,0 90,0 

28 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у с. Тяпче 

Долинського району 

 

Долинський районний бюджет 90,0 90,0 90,0 
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29 

Придбання спецтехніки для збору, транспортування, знешкодження, 

складування побутових відходів на території Отинійської селищної ради 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Коломийський районний бюджет 1201,0 1201,0 1200,0 

30 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у м. Косів 

Івано-Франківської області 
Косівський районний бюджет 150,0 150,0 150,0 

31 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у 

с. Микитинці Косівського району 
Косівський районний бюджет 80,0 80,0 79,53 

32 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів в с. Лоєва 

Надвірнянського району 
Надвірнянський районний бюджет 100,0 100,0 99,17 

33 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів в 

с. Цуцилів Надвірнянського району 
Надвірнянський районний бюджет 100,0 100,0 99,17 

34 
Придбання спецтехніки та обладнання для збору та перевезення твердих 

побутових відходів на території міста Рогатина Івано-Франківської області 
Рогатинський районний бюджет 340,0 340,0 340,0 

35 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території с. Рошнів Тисменицького району Івано-Франківської області 
Тисменицький районний бюджет 100,0 100,0 99,92 

36 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території селища Єзупіль Тисменицького району Івано-Франківської області 
Тисменицький районний бюджет 96,0 96,0 92,0 

37 

Придбання спецтранспорту та обладнання для збору та перевезення побутових 

відходів на території Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної 

територіальної громади 

Брошнів-Осадський селищний 

бюджет ОТГ 
3319,0 3319,0 3296,0 

38 

Придбання обладнання для роздільного збору побутових відходів у спеціально 

відведених місцях на території Брошнів-Осадської об’єднаної територіальної 

громади 

Брошнів-Осадський селищний 

бюджет ОТГ 
300,0 300,0 233,0 

39 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів на 

території Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Івано-Франківської області 

Верхнянський сільський бюджет 

ОТГ 
100,0 100,0 100,0 

40 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Делятинської селищної ради обʼєднаної територіальної громади 

Івано-Франківської області 

Делятинський селищний бюджет 

ОТГ 
199,0 199,0 199,0 

41 

Придбання спецтехніки для збору побутових відходів на території 

Делятинської селищної ради обʼєднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

Делятинський селищний бюджет 

ОТГ 
1391,0 1391,0 1277,999 

42 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору твердих побутових відходів в 

селищі Делятин Делятинської селищної ради обʼєднаної територіальної 

громади Івано-Франківської області 

Делятинський селищний бюджет 

ОТГ 
199,0 198,906 198,906 

43 

Придбання спецтехніки для збору твердих побутових відходів на території 

селища Делятин Делятинської селищної ради обʼєднаної територіальної 

громади Івано-Франківської області 

 

Делятинський селищний бюджет 

ОТГ 
450,0 443,4 443,4 
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44 

Придбання спецтехніки для збору та перевезення твердих побутових відходів 

на території Загвіздянської сільської ради обʼєднаної територіальної громади 

Івано-Франківської області 

Загвіздянський сільський бюджет 

ОТГ 
349,9 349,9 349,9 

45 
Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Загвіздянської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Загвіздянський сільський бюджет 

ОТГ 
10,1 10,1 10,1 

46 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Івано-Франківської області 

Ланчинський селишний бюджет 

ОТГ 
160,0 160,0 160,0 

47 

Придбання обладнання для збору та перероблення побутових відходів на 

території Матеївецької сільської ради обʼєднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Матеївецький сільський бюджет 

ОТГ 
302,0 302,0 302, 

48 

Придбання контейнерів для збору побутових відходів на території с. Нижній 

Вербіж, с. Верхній Вербіж, с. Мишин, с. Великий Ключів Нижньовербізької 

сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

Нижньовербізький сільський 

бюджет ОТГ 
300,0 300,0 300,0 

49 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Новицької сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

Новицький сільський бюджет ОТГ 100,0 100,0 100,0 

50 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Переріслянської сільської ради об'єднаної територіальної громади 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Переріслянський сільський бюджет 

ОТГ 
434,5 434,5 0,0 

51 

Придбання спецтехніки та обладнання для збору, транспортування твердих 

побутових відходів на території Печеніжинської селищної ради об'єднаної 

територіальної громади Івано-Франківської області 

Печеніжинський селищний бюджет 

ОТГ 
826,0 102,0 0,0 

52 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Рожнівської сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

Рожнівський сільський бюджет ОТГ 198,0 197,9 197,9 

53 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території Спаської сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

Спаський сільський бюджет ОТГ 118,9 118,9 118,9 

54 

Придбання спецтехніки для збору, перевезення та захоронення побутових 

відходів на території Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної 

громади  

Тлумацький міський бюджет ОТГ 700,0 700,0 695,28 

55 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території м. Тлумач Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної 

громади 

Тлумацький міський бюджет ОТГ 300,0 300,0 300,0 

56 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на 

території с. Уторопи Яблунівської селищної ради обʼєднаної територіальної 

громади Івано-Франківської області 

 

Яблунівський сільський бюджет 

ОТГ 
180,0 180,0 179,55 
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57 
Придбання спеціального транспортного засобу для збору та транспортування 

твердих побутових відходів в місті Болехові 
Болехівський міський бюджет 250,0 250,0 250,0 

 Всього  15036,449 14305,655 13431,8223 

Охорона і раціональне використання земель 

1 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд безіменного потічка по 

вул. Шашкевича в м. Болехів Болехівської міської ради (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) (для Управління капітального 

будівництва в Івано-Франківській області) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1395,0 1395,0 1395,0 

2 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд р. Кропивник в с. Старий 

Мізунь урочище “Сірки” по вул. Кобринської (біля господарства Яцків Л. В.) 

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

проектно-кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1490,8 1490,8 1467,94923 

3 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Радова в районі 

вул. Радова Права та вул. Радова Ліва в селищі Перегінське Рожнятівського 

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

кошторисної документації) (для Дністровського басейнового управління 

водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

676,0 402,0 402,0 

4 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці Саджава в 

с. Креховичі Брошнів-Осадської селищної ради обʼєднаної територіальної 

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

кошторисної документації) (для Управління капітального будівництва в Івано-

Франківській області) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1495,0 1495,0 1448,69 

5 

Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення території 

Борщівської сільської ради Снятинського району Івано-Франківської області 

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

Дністровського басейнового управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

500,0 500,0 456,78108 

6 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території 

с. Довпотів Войнилівської селищної ради обʼєднаної територіальної громади 

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

кошторисної документації) (для Дністровського басейнового управління 

водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

210,0 210,0 192,26 

7 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Лімниця в с. Добровляни 

Новицької обʼєднаної територіальної громади (вище автодорожнього моста) 

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

кошторисної документації) (для Дністровського басейнового управління 

водних ресурсів) 

 

 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

585,0 585,0 585,0 
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8 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення на території 

с. Перевозець Войнилівської селищної ради обʼєднаної територіальної 

громади Калуського району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) (для Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

290,0 290,0 277,2258 

9 
Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Чечва по вул. Зарічна в 

селі Верхній Струтинь Рожнятівського району Івано-Франківської області (в 

т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

49,997 49,997 0,0 

10 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лімниця в с. Ясень, 

урочище Пригорода Рожнятівського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

1331,297 1331,297 1318,0807 

11 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на безіменному потічку в 

с. Глибоке  Богородчанського району Івано-Франківської області (вул. Лесі 

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

Богородчанський районний бюджет 1498,0 1498,0 1467,39 

12 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця 

Солотвинська в с. Пороги (навпроти господарства Лиховидюка Д. Д.) 

Богородчанського району Івано-Франківської області 

Богородчанський районний бюджет 1395,7716 1395,7716 1393,435 

13 

Реконструкція берегозакріплювальних споруд на річці Лукавець у селі 

Жураки Богородчанського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Богородчанський районний бюджет 230,0 230,0 229,042 

14 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Білий Черемош в 

с. Голошино ур. Улупки (біля господарства Малиш Л.) Верховинського 

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

кошторисної документації) 

Верховинський районний бюджет 274,0 256,268 256,268 

15 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Білий Черемош в          

с. Біла Річка (між господарськими спорудами гр. Шварговського І. В. та 

Рубаняка М.Д.) Гринявської сільської ради Верховинського району Івано-

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

документації) 

Верховинський районний бюджет 300,0 300,0 280,469 

16 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд правого берега р. Чечва 

(урочище малий Луг) нижче автомобільного моста в с. Тужилів Калуського 

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

кошторисної документації) 

Калуський районний бюджет 1426,836 1426,836 1400,6 

17 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на лівому березі р. Луква 

(ур. “Біля моста”) в с. Яворівка Ріпʼянської сільської ради Калуського району 

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

 

Калуський районний бюджет 581,9 581,9 581,438 
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18 

Нове 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 628,961 628,961 628,96026 

19 
Будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Черемош ур. Луг в с. Розтоки 

Косівського району (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 
Косівський районний бюджет 1369,051 1369,051 1369,0454 

20 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд потічка Безіменного по 

вул. Павлика, 37, 39 в м. Косів Івано-Франківської області  
Косівський районний бюджет 97,0 97,0 94,9418 

21 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Брустурка в с. Шепіт, 

уч. Шепіт Косівського району Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 1251,236 1251,236 1251,23538 

22 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд потічка “Безіменного” на 

участку “Грунь” в с. Брустурів Косівського району Івано-Франківської області 

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

Косівський районний бюджет 751,5 751,5 751,4108 

23 
Берегоукріплення р. Рибниця біля АТ “Скіф-Авто” в м. Косові Івано-

Франківської області (нове будівництво) 
Косівський районний бюджет 186,751 186,75043 186,75043 

24 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бабинець в с. Бабин 

кут Пісташі (біля господарства Мойсюка Василя Юрійовича) Косівського 

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

кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 1465,801 1465,801 1465,79772 

25 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Рибниця в 

с. Соколівка, присілок Берківка (біля господарства Петричука Василя 

Павловича) Косівського району Івано-Франківської області  (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 1457,5 1457,5 1455,47748 

26 

Нове будівництво протизсувних, протиобвальних споруд та проведення 

заходів для запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів по 

вул. Над Гуком в м. Косові Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 1364,0 360,998 360,998 

27 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд потічка по вул. Павлика, 62 

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

кошторисної документації) 

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

28 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Річка в с. Соколівка, 

участок Річка (біля господарства Сумарук В. Г.) Косівського району Івано-

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

документації) 

Косівський районний бюджет 1499,282 307,8 121,6811 

29 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на струмку Озірний по 

вул. Шевченка, участок Припір в с. Пістинь Косівського району Івано-

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

документації)  

Косівський районний бюджет 250,0 129,99 129,986 
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30 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лунга в районі 

автомобільного моста між вулицями Голинського та Карпа в с. Вижній Березів 

(навпроти господарства Перцовича Михайла Миколайовича) Косівського 

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

документації) 

Косівський районний бюджет 174,0 114,65 114,65 

31 

Нове будівництво протизсувних і протиселевих споруд, а також проведення 

заходів на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів біля 

господарства Крамара Володимира Івановича в м. Косові Івано-Франківської 

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

Косівський районний бюджет 640,937  354,559 142,64727 

32 

Нове будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і 

протиселевих споруд, а також проведення заходів на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних процесів біля гори Михалкової в м. Косів (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Косівський районний бюджет 88,626 88,626 87,96787 

33 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця 

Надвірнянська в с. Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської області 

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

Надвірнянський районний бюджет 1010,0 1010,0 969,0 

34 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця 

Надвірнянська в с. Зелена, участок Фентераль Надвірнянського району Івано-

Франківської області  

Надвірнянський районний бюджет 1322,811 1322,811 1289,16 

35 

Проведення заходів від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних геологічних процесів та захисту від шкідливої дії вод на 

території Битківської селищної ради Надвірнянського району 

Надвірнянський районний бюджет 235,0 235,0 115,0 

36 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Битківчик в селищі 

Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Надвірнянський районний бюджет 500,0 500,0 122,381 

37 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лукавець-Малий в селі 

Гвізд Надвірнянського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Надвірнянський районний бюджет 500,0 500,0 122,025 

38 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на потоці Креховець по 

вул. Героїв Крут в межах Ланчинської селищної ради 
Надвірнянський районний бюджет 201,896 201,896 200,487 

39 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на річці Лімниця в селі 

Закерничне в урочищі Закути Рожнятівського району Івано-Франківської 

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

Рожнятівський районний бюджет 614,0 614,0 124,0881 

40 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд правого берега річки Чечва в 

районі пішохідної кладки по вул. Ломоносова в селі Сваричів Рожнятівського 

району Івано-Франківської області 

Рожнятівський районний бюджет 556,933 556,933 555,619 

41 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на правому березі 

р. Лімниця в с. Топільське (біля Микитинець Н.П.) Рожнятівського району 

Івано-Франківської області (коригування) 

Рожнятівський районний бюджет 70,0 70,0 0,0 
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42 

Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Радова по вул. Велика в 

селищі Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Рожнятівський районний бюджет 121,0 121,0 70,543 

43 
Нове будівництво берегозакріплювальних споруд лівого берега річки Прут в 

с. Будилів (ур. “Зарінок”) Снятинського району  
Снятинський районний бюджет 600,0 600,0 599,999 

44 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд р. Млинівка в с. Джурів 

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

проектно-кошторисної документації) 

Снятинський районний бюджет 600,0 600,0 600,0 

45 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд та очищення русла 

р. Горохолина в с. Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської 

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

Тисменицький районний бюджет 1452,126 1452,126 1391,42885 

46 

Комплекс заходів по будівництву протизсувних споруд, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів та зниження до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території Пшеничниківської 

сільської ради в с. Погоня Тисменицького району Івано-Франківської області 

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

Тисменицький районний бюджет 200,0 200,0 200,0 

47 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Тлумачик в с. Нижнів 

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

проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 1482,0 1482,0 1459,66 

48 

Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Тлумачик на території 

Палагицької сільської ради Тлумацького району Івано-Франківської області (в 

т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Тлумацький районний бюджет 239,483 239,483 239,46 

49 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд правого берега річки 

Лужанка в районі вулиці З. Красівського в с. Витвиця Витвицької сільської 

ради обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області  

Витвицький сільський бюджет ОТГ 799,0 799,0 799,0 

50 

Реконструкція берегозакріплювальних споруд лівого берега р. Розтока в 

с. Розточки по вулиці Шевченка Витвицької сільської ради обʼєднаної 

територіальної громади Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

Витвицький сільський бюджет ОТГ 500,0 500,0 498,709 

51 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на струмку Церківнянський 

в селі Церківна Витвицької сільської ради обʼєднаної територіальної громади 

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

документації) 

Витвицький сільський бюджет ОТГ 1000,0 1000,0 1000,0 

52 

Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Любіжня по 

вул. Любіжня в селищі Делятин Делятинської селищної ради обʼєднаної 

територіальної громади Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

 

 

Делятинський селищний бюджет 

ОТГ 
1430,0 1430,0 1430,0 
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53 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на уч. Гига, с. Прокурава 

Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади Косівського 

району Івано-Франківської області 

Космацький сільський бюджет ОТГ 478,25 478,25 475,62 

54 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Пістинька в с. Космач 

на присілку “Завоєли” Космацької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади Косівського району Івано-Франківської області 

Космацький сільський бюджет ОТГ 169,584 169,584 11,18 

55 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд правого берега на р. 

Пістинька на території вул. І. Франка в с. Космач Космацької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської 

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

Космацький сільський бюджет ОТГ 688,245 475,127 125,59 

56 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на безіменному потічку в 

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

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Олешанський сільський бюджет 

ОТГ 
1498,0 1498,0 1498,0 

57 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Печеніга в селищі 

Печеніжин по вул. Б. Хмельницького Печеніжинської селищної ради 

об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області  

Печеніжинський селищний бюджет 

ОТГ 
298,0 298,0 298,0 

58 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Варʼятка в с. Текуча, 

уч. Центр Яблунівської селищної ради обʼєднаної територіальної громади 

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

документації) 

Яблунівський селищний бюджет 

ОТГ 
141,512 141,512 115,119 

59 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лючка в с. Стопчатів 

по вул. Краківській Яблунівської селищної ради обʼєднаної територіальної 

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

кошторисної документації) 

Яблунівський селищний бюджет 

ОТГ 
1498,844 1498,844 1474,411 

60 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Павлівка в с. Ямниця 

Ямницької сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-

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

документації) 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 614,0 614,0 613,6 

61 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Павлівка по 

вул. Нижникевича в с. Ямниця Ямницької сільської ради обʼєднаної 

територіальної громади Івано-Франківської області 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 1462,88 1462,88 1401,1 

62 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Павлівка в с. Ямниця 

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

документації) 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 100,0 100,0 100,0 

63 

Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Сукіль в с. Тисів (біля 

господарства Шубина Є. Ю.)Болехівської міської ради Івано-Франківської 

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

 

 

Болехівський міський бюджет 430,0 430,0 429,9 
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64 

Нове будівництво протизсувних, протиобвальних споруд, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території та обʼєкти 

урочища “Біля школи” по вул. Героїв Майдану в с. Яблуниця Яремчанської 

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

кошторисної документації) 

Яремчанський міський бюджет 1100,0 1100,0 1100,0 

65 

Нове будівництво протизсувних, протиобвальних споруд, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на уч. Горби в 

с. Микуличин Яремчанської міської ради Івано-Франківської області (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної документації) 

Яремчанський міський бюджет 755,94 755,94 754,7 

66 

Нове будівництво протизсувних, протиобвальних споруд, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вулицях 

Прикарпатська, Підділ, Кармелюка, Чорновола та Стефаника в м. Яремче 

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

документації) 

Яремчанський міський бюджет 600,0 409,131 409,131 

 Всього  48513,7506 45157,80903 42196,08927 

Збереження природно-заповідного фонду 

1 

Розроблення документації із землеустрою для ландшафтного заказника 

місцевого значення “Ріка Лімниця” з водоохоронною смугою вздовж берегів 

шириною 100 м на території Осмолодської сільської ради Рожнятівського 

району 

Управління екології та природних 

ресурсів ОДА 
440,613 440,613 440,613 

2 
Розроблення документації із землеустрою для геологічної памʼятки природи 

загальнодержавного значення “Старуня” 

Управління екології та природних 

ресурсів ОДА 
100,0 100,0 88,399 

3 

Розроблення документації із землеустрою для території обʼєкта природно-

заповідного фонду “Дністровський регіональний ландшафтний парк” на 

території Ісаківської сільської ради  

Тлумацький  

районний бюджет 
24,0 24,0 23,996 

4 

Розроблення документації із землеустрою для території обʼєкта природно-

заповідного фонду “Дністровський регіональний ландшафтний парк” на 

території Гарасимівської сільської ради  

Тлумацький  

районний бюджет 
84,0 84,0 83,963 

5 

Розроблення документації із землеустрою для території обʼєкта природно-

заповідного фонду “Дністровський регіональний ландшафтний парк” на 

території Кутищенської сільської ради  

Тлумацький  

районний бюджет 
84,0 84,0 83,996 

6 

Розроблення документації із землеустрою для території обʼєкта природно-

заповідного фонду “Дністровський регіональний ландшафтний парк” на 

території Нижнівської сільської ради  

 

 

Тлумацький  

районний бюджет 
180,0 180,0 179,967 



 158 

1 2 3 4 5 6 

7 

Розроблення документації із землеустрою для території обʼєкта природно-

заповідного фонду “Дністровський регіональний ландшафтний парк” на 

території Петрилівської сільської ради  

Тлумацький  

районний бюджет 
96,0 96,0 95,997 

8 

Розроблення документації із землеустрою для території обʼєкта природно-

заповідного фонду “Дністровський регіональний ландшафтний парк” на 

території Олешівської сільської ради  

Тлумацький  

районний бюджет 
324,0 324,0 199,85 

9 

Розроблення документації із землеустрою для території обʼєкта природно-

заповідного фонду “Дністровський регіональний ландшафтний парк” на 

території Петрівської сільської ради  

Тлумацький  

районний бюджет 
144,0 144,0 143,993 

10 

Розроблення документації із землеустрою для території обʼєкта природно-

заповідного фонду “Дністровський регіональний ландшафтний парк” на 

території Підвербцівської сільської ради 

Тлумацький  

районний бюджет 
24,0 24,0 23,994 

11 

Розроблення документації із землеустрою обʼєкта природно-заповідного 

фонду “Дністровський регіональний ландшафтний парк” на території 

Олешанської сільської ради обʼєднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

Олешанський сільський бюджет 

ОТГ 
190,41 190,41 190,387 

 Всього  1691,023 1691,023 1555,155 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

1 
Проведення заходів з охорони і відтворення природних рослинних ресурсів 

(для ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”) 

Департаменту агропромислового 

розвитку ОДА 
479,092 479,092 478,955 

2 
Озеленення села Водники Галицького району на території УГКЦ 

Архистратига Михаїла  
Галицький районний бюджет 114,0 114,0 113,99993 

3 
Озеленення с. Ясенів-Пільний Городенківського району на території закладу 

дошкільної освіти (дитячий садок Ластівка)  
Городенківський районний бюджет 50,0 50,0 50,0 

4 
Озеленення с. Вільхівці Городенківського району на території НВК І-ІІ 

ступенів та сільського стадіону  
Городенківський районний бюджет 100,0 100,0 100,0 

5 Озеленення м. Городенка Івано-Франківської області Городенківський районний бюджет 48,789 48,789 48,75 

6 
Озеленення сіл території Матеївецької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області 

Матеївецький сільський бюджет 

ОТГ 
55,0 55,0 55,0 

7 
Заходи з озеленення на території дитячої музичної школи в м. Бурштин Івано-

Франківської області 
Бурштинський  міський бюджет 70,0 70,0 70,0 

 Всього  916,881 916,881 916,70493 

Наука, інформація і освіта, екологічний моніторинг, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, 

впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища 

1 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

берегозакріплювальних споруд на р. Лімниця в с. Ясень урочище Чута 

Рожнятівського району Івано-Франківської області  

 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

 

280,0 280,0 248,03 
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2 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по об’єкту «Нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд р. Кропивник в с. Старий Мізунь 

урочище «Сірки» по вул. Кобринської (біля господарства Яцків Л.В.) 

Долинського району Івано-Франківської області» (для Дністровського 

басейнового управління водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

75,0 75,0 70,61 

3 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по об’єкту «Реконструкція 

водозахисної дамби на р. Кіроксільна в с. Стриганці Тисменицького району 

Івано-Франківської області» (для Дністровського басейнового управління 

водних ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

75,0 75,0 75,0 

4 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по об’єкту «Нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Радова в районі вул. Радова 

Права та вул. Радова Ліва в селищі Перегінське Рожнятівського району Івано-

Франківської області» (для Дністровського басейнового управління водних 

ресурсів) 

Департамент будівництва, житлово-

комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації 

238,0 238,0 238,0 

5 
Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища серед населення Івано-Франківської області 

Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
428,0 424,16 424,164 

6 
Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики (для Дністровського 

басейнового управління водних ресурсів) 

Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
28,768 28,768 28,768 

7 

Розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року в Івано-

Франківській області  (в т.ч. організація проведення стратегічної екологічної 

оцінки) 

Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
1500,0 0 0,0 

8 Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики 
Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
70,0 70,0 0,0 

9 

Утримання та зміцнення матеріально-технічної бази державної екологічної 

інспекції Карпатського округу (для державної екологічної інспекції 

Карпатського округу) 

Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
1433,44949 1433,44949 493,612 

10 Наукові дослідження з виявлення запасів природних рослинних ресурсів 
Управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
99,617 0 0,0 

11 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

каналізаційних мереж та споруд на них в с. Підгірʼя Богородчанського району 

Івано-Франківської області 

Богородчанський районний бюджет 100,0 100,0 100,0 

12 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по об’єкту “Нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд на безіменному потічку в 

с. Глибоке  Богородчанського району Івано-Франківської області (вул. Лесі 

Українки)” 

Богородчанський районний бюджет 63,6 63,6 63,6 

13 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

берегозакріплювальних споруд в с. Глибівка Богородчанського району Івано-

Франківської області 

 

Богородчанський районний бюджет 100,0 100,0 92,415 
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14 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по обʼєкту “Нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд правого берега р. Чечва (урочище 

малий Луг) нижче автомобільного моста в с. Тужилів Калуського району 

Івано-Франківської області 

Калуський районний бюджет 63,164 63,164 63,164 

15 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по об’єкту “Нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд лівого берега р. Чечва вище 

пішохідного переходу в с. Пійло Калуського району Івано-Франківської 

області” 

Калуський районний бюджет 57,067 57,067 51,555 

16 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по об’єкту “Нове 

будівництво гідротехнічних споруд на р. Бережниця в с. Середній Угринів 

Калуського району Івано-Франківської області” 

Калуський районний бюджет 58,0 58,0 58,0 

17 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по обʼєкту “Нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд на лівому березі р. Луква 

(ур. “Біля моста”) в с. Яворівка Ріпянської сільської ради Калуського району” 

Калуський районний бюджет 54,0 54,0 54,0 

18 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних 

споруд м. Косів 
Косівський районний бюджет 80,0 80,0 80,0 

19 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по об’єкту “Будівництво 

берегоукріплювальних споруд на р. Черемош ур. Луг в с. Розтоки Косівського 

району” 

Косівський районний бюджет 68,772 68,772 68,7711 

20 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по обєкту “Нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд на правому березі р. Лімниця в 

с. Топільське (біля Микитинець Н.П.) Рожнятівського району Івано-

Франківської області” 

Рожнятівський районний бюджет 80,0 80,0 0,0 

21 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по об’єкту “Нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд та очищення русла р. Горохолина 

в с. Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської області” 

Тисменицький районний бюджет 42,0 42,0 42,0 

22 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по об’єкту “Нове 

будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Любіжня по вул. Любіжня в 

селищі Делятин Делятинської селищної ради обʼєднаної територіальної 

громади Івано-Франківської області” 

Делятинський селищний бюджет 

ОТГ 
60,0 60,0 58,596 

23 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по об’єкту “Нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Пістинька в с. Космач на 

присілку “Завоєли” Космацької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади Косівського району Івано-Франківської області” 

Космацький сільський бюджет ОТГ 68,6 68,6 68,6 

24 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

каналізаційних мереж та споруд на них в селищі Ланчин Ланчинської 

селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

 

 

Ланчинський селищний бюджет 

ОТГ 
380,0 380,0 378,59 
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25 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

очисних споруд та каналізаційних мереж в с. Матеївці Матеївецької сільської 

ради обʼєднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

Матеївецький сільський бюджет 

ОТГ 
180,3 180,3 148,742 

26 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво комплексу 

по сортуванню твердих побутових відходів 50,0 тис. тонн на рік для 

Печеніжинської селищної ради обʼєднаної територіальної громади 

Коломийського району 

Печеніжинський селищний бюджет 

ОТГ 
66,085 66,085 0,0 

27 
Виготовлення проектно-кошторисної документації для нового будівництва 

роздільної системи каналізації по вул. Паркова в м. Тлумачі 
Тлумацький міський бюджет ОТГ 30,0 30,0 0,0 

28 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

берегозакріплювальних споруд на р. Уторопець, присілок Колодіївка в 

с. Уторопи Яблунівської селищної ради обʼєднаної територіальної громади 

Івано-Франківської області 

Яблунівський селищний бюджет 

ОТГ 
130,0 130,0 46,652 

29 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

роздільної каналізаційної мережі по вул. Зузука в с. Сілець Ямницької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 78,177 78,177 78,177 

30 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

роздільної каналізаційної мережі по вул. Шевченка в с. Павлівка Ямницької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 100 100 100,0 

31 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

роздільної каналізаційної мережі по вул. Галицька в с. Тязів Ямницької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 100,0 100,0 100,0 

32 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництвово 

берегозакріплювальних споруд на р. Кадуб по вул. Українських Повстанців в 

с. Сілець Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 100,0  100,0  100,0 

33 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво 

берегозакріплювальних споруд на р. Кадуб по вул. Семена Височана та 

вул. Колюшко в с. Сілець Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади Івано-Франківської області 

Ямницький сільський бюджет ОТГ 100,0  100,0  100,0 

34 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по об’єкту “Нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд безіменного потічка по 

вул. Шашкевича в м. Болехів Болехівської міської ради”  

Болехівський міський бюджет 75,0 75,0 75,0 

35 

Організація проведення оцінки впливу на довкілля по об’єкту “Нове 

будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Сукіль в с. Тисів (біля 

господарства Шубина Є. Ю.)Болехівської міської ради Івано-Франківської 

області” 

Болехівський міський бюджет 70,0 70,0 70,0 

36 
Проведення моніторингу за станом атмосферного повітря на території 

Бурштинської міської ради 
Бурштинський міський бюджет 120,0 120,0 119,9 
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37 

Розробка та затвердження проекту організації місцевої екологічної 

автоматизованої інформаційно-аналітичної системи постійного моніторингу і 

спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м. Бурштин  

Бурштинський міський бюджет 110,0 110,0 0,0 

38 

Запровадження системи екологічного моніторингу впливу колишнього 

калійно-магнієвого виробництва з метою запобігання виникнення 

надзвичайної ситуації 

Калуський міський бюджет 475,0 475,0 468,907 

39 

Виготовлення проектно-кошторисної документації по обʼєкту “Нове 

будівництво берегозакріплюючих споруд на річці Прут в с. Шепарівці 

Коломийського району Івано-Франківської області” 

Коломийський міський бюджет 27,94  0,0 0,0 

 Всього  7265,53949 5634,14249 4164,8531 

 Разом  141665,20449 131501,56957 119737,43952 
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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: 

1. Порушення законів природокористування при обґрунтуванні 

моделей споживання і виробництва та розвитку територій. 

2. Галузевий підхід при плануванні природокористування, відсутність 

системного підходу та інтегрального управління природними ресурсами, 

недостатнє екологічне обґрунтування обсягів використання ресурсів. 

3. Руйнування у процесі освоєння території і господарської діяльності 

біогеоценотичного покриву і функціональної цілісності природних 

екосистем, порушення оптимальної структури ландшафтоформуючих 

компонентів на водозборах рік. 

4. Екологічно необґрунтована (деформована) структура промислово-

виробничого сектору економіки, недостатня потужність і ефективність 

пилогазоочисних установок та споруд для очищення промислових і 

комунально-побутових зворотних вод. 

5. Недотримання у всіх сферах виробничої діяльності 

природоохоронних вимог і основних принципів сталого 

природокористування. 

6. Розселення людей і забудова територій без урахування наявності 

зсувонебезпечних ділянок, селевих потоків, карсту та імовірності затоплення 

території. 

7. Розорювання земель на ерозійно - небезпечних схилах, відсутність 

системи протиерозійних і стокорегулюючих заходів. 

8. Зменшення лісистості водозборів рік, зміщення верхньої межі лісу, 

всихання ялинників, порушення вікової структури і спрощення видового 

складу лісів. 

9. Порушення технології лісозаготівель, переважання наземного 

тракторного трелювання деревини, захаращення русел водотоків. 

На території області сформувались природно-територіальні комплекси: 

 промислово-міські (Івано-Франківський, Калуський, 

Бурштинський, Надвірнянський, Коломийський); 

 промислово-нафтогазовидобувні (Долинський, Рожнятівський, 

Пасічнянський, Битківський); 

 аграрно-промислові (Рогатинсько-Галицький, Тлумацько-

Снятинський); 

 лісогосподарські (Верховинський, Осмолодський, Вигодський, 

Болехівський, Солотвинський). 

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, 



 164 

акумулюючих ємностей, солевідвалів, шахтних полів підземного видобутку 

та їх ліквідація переважно «мокрим» способом, залишковий вплив 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. 

2. Аналіз найважливіших екологічних проблем. 

1. Головною проблемою техногенно-екологічного характеру на 

території Прикарпаття є ліквідація наслідків надзвичайної екологічної 

ситуації, яка склалася після припинення 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: 

- Домбровський кар'єру (поступлення вод в кар'єр тільки за 

рахунок атмосферних опадів становить 2,5 – 2,7 млн. м³ в рік. На північному 

борті кар’єру прогресують карстові утворення, що супроводжуються 

виникненням глибоких промоїн у напрямку до р. Сівка, яка є притокою 

р. Дністер. У разі попадання вод річки Сівка в кар’єр може призвести до його 

повного затоплення). 

- Хвостосховища та акумулюючі ємності (на хвостосховищах 

прогресує водна ерозія схилів, вимиваються розчинні солі, які витікають 

через бічні укоси дамб. Під дією атмосферних опадів вони проникають у 

водоносний горизонт, забруднюють водні артерії і далі підземними потоками 

переносяться в південно-східному напрямку в бік рік Млинівка та Лімниця). 

- Солевідвали (на відвалах №№ 1, 4 не завершені рекультиваційні 

роботи, що призводить до виникнення карстових провалів, вимивання солей 

та канцерогенних речовин й засолення навколишніх територій. Ареал 

засолення наближається до водозаборів м. Калуш). 

- Просідання земної поверхні над колишніми гірничими 

виробітками рудників «Калуш», «Голинь» і «Ново-Голинь» (загальний обсяг 

штучних порожнин − 18,2 млн.м3). За прогнозами науковців, на зазначених 
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шахтних полях у перспективі можна очікувати просідання земної поверхні до 

20 м по вертикалі. 

- Залишковий вплив полігону токсичних відходів 

(гексахлорбензолу) ТзОВ «Оріана-Галев». 

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 на 

протилежному березі, а саме: с. Пійло, с. Довге Калуське, с. Добровляни, 

масив Хотінь і с. Підмихайля Калуського району; 

5. Проведення відновлювальних 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. 

Забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, 

ґрунтів. 

У 2019 р. викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2018 р. зменшились на 7,4 % 

та становили 205,0 тис. т. Від стаціонарних джерел забруднення у повітряний 

басейн надійшло 12,9 млн. т. діоксиду вуглецю (на 6,3 % менше порівняно з 

2018 р.) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату.  

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території 

області склали 14,7 тонн забруднюючих речовин, обсяг викидів у розрахунку 

на одну особу – 149,6 кг у порівняні з 2018 роком на 11,4 кг менше. 

Основними забруднювачами повітря залишаються підприємства з 

виробництва та розподілення електроенергії, від стаціонарних джерел, 

забруднення яких в атмосферне повітря надійшло 89,5% загальнообласних 

обсягів викидів.  

Актуальною залишається проблема забруднення поверхневих вод. Для 

потреб господарств та населення області у 2019 р. було забрано 95,02 млн. м3 
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води, в т.ч. з поверхневих водойм – 89,09 млн. м3, з підземних джерел – 5,930 

млн. м3 води. Порівняно з 2018 роком забір води зменшився на 1,48 млн. м3.  

Найбільшими споживачами води є такі галузі промисловості, як 

нафтохімічна, електроенергетика, житлово-комунальне господарство.  

У водойми області у 2019 році скинуто – зворотних вод 61,08 млн. м3, із 

яких 51,89 млн. м3 очищені до нормативних показників, 0,604 млн. м3 

скинуто забруднених зворотних вод. Забруднені зворотні води скидаються у 

річки Дністер, Тлумачик, Бистриця Солотвинська, Гнила Липа, Лімниця, 

Сівка, Саджава, Чорнява, Волійця, Лімниця та Прут. 

Причинами такого стану є відсутність очисних споруд, низька ступінь 

очистки зворотних вод внаслідок перевантаження і недотримання 

технологічного режиму на існуючих очисних спорудах та відсутність 

технології очищення зворотних вод від розчинених мінеральних речовин 

(солей). 

Найбільшими забруднювачами поверхневих водойм є підприємства 

житлово-комунального господарства, хімічної та нафтохімічної 

промисловості, електроенергетики. 

Накопичення промислових і побутових відходів, засмічення території в 

населених пунктах, на берегах річок, у лісових насадженнях, вздовж 

автодоріг, залізниць. 

Станом на 01.01.2020 р. на території області накопичено 45995,8 тис. 

тонн відходів. В 2019 році – 1759,6 тис. тонн відходів видалено у спеціально 

відведених місцях видалення відходів. 

Серйозною проблемою в питаннях поводження з відходами є 

приведення в безпечний екологічний стан звалищ побутових відходів. 

Об’єкти видалення 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. 

Розвиток ерозійних процесів та агрохімічна деградація ґрунтів . 

Ці процеси є наслідком розорювання земель на схилах більше 5, 

відсутності системи протиерозійних заходів на сільськогосподарських 

угіддях, надання переваги тракторному трелюванню деревини на лісових 

землях та вторинне підкислення ґрунтів, погіршення гумусового стану, 

забруднення ґрунтів важкими металами і пестицидами. 

Активізація небезпечних геодинамічних процесів (зсуви, селі, карсти), 

затоплення території і руйнування берегів рік під час повеней, обміління рік. 

Причини: 

– порушення вікової і породної структури лісів; 

– відсутність стокорегулюючих заходів на водозборах рік. 
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Відповідальні виконавці розділів екологічного паспорту регіону 

за 2019 рік 
№ 

з/п 
Назва розділу Відповідальні Номер телефону 

1 Зміст Бойчук У. С. – головний спеціаліст 
(0342) 52-61-50 

 

2 Загальна характеристика Бойчук У. С. – головний спеціаліст 
(0342) 52-61-50 

 

3 Чисельність населення Бойчук У. С. – головний спеціаліст 

(0342) 52-61-50 

 

 

4 
Фізико-географічна 

характеристика 

Приходько І. В. – головний 

спеціаліст 

(0342) 52-61-50 

 

5 
Перелік екологічно небезпечних 

об'єктів 
Козунь А. І. – головний спеціаліст 

(0342) 52-61-50 

 

6 Атмосферне повітря 

Гуменяк О. М. – заступник 

начальника управління 

Приходько І.В. – головний 

спеціаліст 

(0342) 52-61-50 

 

7 Водні ресурси 

Приходько І. В. – головний 

спеціаліст 

Фединяк Б. Я. – головний 

спеціаліст 

(0342) 52-61-50 

 

8 Земельні ресурси Зобків А. Т. – головний спеціаліст  (0342) 52-61-50 

9 Лісові ресурси Семчук В.М. – начальник відділу 
 

(0342) 52-61-50 

10 Рослинний світ 
Шекета Н. В. – головний 

спеціаліст 

 

(0342) 52-61-50 

11 Тваринний світ 
Шекета Н. В. – головний 

спеціаліст 
(0342) 52-61-50 

12 Природно-заповідний фонд Лаврів Л. В. – головний спеціаліст 
 

(0342) 52-61-50 

13 Формування екологічної мережі Лаврів Л. В. – головний спеціаліст 
 

(0342) 52-61-50 

14 

Поводження з відходами та 

небезпечними хімічними 

речовинами 

Витвицька Г. М.– головний 

спеціаліст 

Бойчук У. С. – головний спеціаліст 

 

(0342) 52-61-50 

15 Радіаційна безпека 
Приходько І. В. – головний 

спеціаліст 
 (0342) 52-61-50 

16 Моніторинг довкілля Козунь А. І. – головний спеціаліст (0342) 52-61-50 

17 Міжнародне співробітництво Козунь А. І. – головний спеціаліст 
 

(0342) 52-61-50 

18 
Планування природоохоронної 

діяльності 
Водвуд М.Б. – головний спеціаліст 

 

(0342) 52-61-50 

19 
Найважливіші екологічні 

проблеми регіону 

Кульба П. М. – начальник відділу 

Семчук В.М. – начальник відділу 

 

(0342) 52-61-50 
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