
 

 

 
НА Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т  
 

РІШЕННЯ 
 

від 13 квітня 2021 року        № 36 

 

Про проведення у Надвірнянській міській 

територіальній громаді заходів з 

благоустрою територій до Великодніх 

свят, в рамках щорічної всеукраїнської 

акції «За чисте довкілля» 

 

 Керуючись  ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 31.03.2010  № 777-р «Деякі питання проведення щорічної 

акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою територій населених пунктів», враховуючи 

лист Міністерства розвитку, громад та територій України від 02.12.2020 № 1/9.4/12464-20 

щодо проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та Дня довкілля у 

2021 році, з метою  покращення рівня благоустрою, санітарного та технічного стану 

об’єктів в Надвірнянській міській територіальній громаді, виконавчий комітет міської 

ради 

в и р і ш и в: 

 

1. Провести в Надвірнянській міській територіальній громаді протягом квітня 2021 

року заходи з благоустрою територій до Великодніх свят в рамках щорічної 

всеукраїнської акції «За чисте довкілля», в ході яких організувати проведення 

благоустрою та санітарної очистки територій населених пунктів громади. 

2. Затвердити заходи з благоустрою територій до Великодніх свят в рамках щорічної 

всеукраїнської акції «За чисте довкілля» (додаються). 

3. Керівникам установ, організацій, підприємств усіх форм власності,   головам 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,  балансоутримувачам і власникам 

житлових будинків, нежитлових приміщень і тимчасових споруд організувати виконання 

робіт з благоустрою та санітарної очистки в межах прилеглих територій та з урахуванням 

пункту 2 даного рішення. 

4. При плануванні заходів з благоустрою, враховувати підпункт 6 пункт 10 постанови 

Кабінету Міністрів України  від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-Co V-2», зокрема, що на території України на період дії карантину забороняється 

проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних, 

релігійних, рекламних, тощо) заходів за участю більш як 20 осіб. 

5. Начальнику відділу технічного та інформаційного забезпечення  (Костик В.Ю.) 

забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті Надвірнянської міської ради хід 

проведення весняної акції «За чисте довкілля» та стан благоустрою і впорядкування 

території Надвірнянської міської територіальної громади. 

6. Координацію роботи виконання рішення покласти на головного відповідального 

виконавця - управління житлово-комунального господарства та інфраструктури міської 

ради (Гуцько А.Д.). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови   

Йосипенка О.В. 

 

Міський голова          Зіновій Андрійович 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету від 

13.04.2021 №36 

 

З А Х О Д И 

з благоустрою до Великодніх свят в рамках щорічної всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля» 

 

 № 

з/п 

Що необхідно зробити Термін 

виконання 

Виконавці 

1.  Прибрати прилеглу територію до адміністративного 

приміщення та по всій протяжності огорожі 

підприємства; прибрати та повигрібати залишки 

минулорічного листя з прилеглих територій до 

автомобільних стоянок; прибрати автобусну зупинку 

та прилеглу до неї територію навпроти 

адміністративного корпусу. Пофарбувати перила 

шляхопроводу на вул.Майданська. Впорядкувати 

прилеглу територію до закладу громадського 

харчування «Світлиця» 

до 23.04.21  ПАТ «Нафтохімік     

 Прикарпаття» 

 Юркевич І.О. 

2.  Прибрати території прилеглі до адміністративного 

приміщення зі сторони вул.Грушевського та вул. 

Федьковича, почистити бордюри; прибрати 

територію навколо пам’ятника «100-річчя 

Нафтовиків», почистити бордюри; прибрати прилеглі 

території до гуртожитків по вул.Кобринської; 

прибрати територію прилеглу до овочесховища по 

вул.Руднєва; прибрати прилеглу територію до 

гаражів по вул.Руднєва; впорядкувати ділянку біля 

пральні по вул.Руднєва: зрізати зарослі кущів, 

прибрати та вивезти сміття, гілля; впорядкувати 

територію стадіону “Нафтовик”;  побілити стовбури 

дерев на закріплених за підприємством територіях. 

Прибрати потічок Підзамче біля стадіону “Нафтовик” 

зі сторони вул. Визволення та міського парку, 

прибрати територію біля клубу «Нафтовик». 

до 23.04.21 НГВУ 

“Надвірнанафтогаз" 

Мальчик О.В. 

3.  Впорядкувати та прибрати прилеглу територію до 

адміністративного приміщення вул.Соборна, 

прибрати територію колишнього музею, виготовити 

та встановити ворота при в’їзді на дану територію по 

вул.Соборна та пофарбувати огорожу; впорядкувати 

територію навколо Надвірнянського лісництва по 

вул.Мазепи 

до 23.04.21 ДП “Надвірнянське 

лісове господарство” 

Осташук Р.В. 

4.  Прибрати прилеглу територію до підприємства з 

сторони вулиць Січинського, Соборна, Комарова, 

почистити бордюри (вул.Соборна від магазину 

“Оазис” до верхньої прохідної); прибирати від сміття 

та зафарбувати написи на підземному переході по 

вул.Соборна; пофарбувати огорожу стоянки, 

пофарбувати опори флагштоків та світильників перед 

центральним входом в адмінприміщення; почистити 

та пофарбувати перила огорожі проїзної частини 

дороги по вул.Соборна навпроти адміністративного 

корпусу та побілити огорожу по вул. Січинського;  

прибрати прилеглу територію до гуртожитку на 

вул.Соборна; повигрібати та прибрати залишки 

минулорічного листя; побілити стовбури дерев на 

до 23.04.21  ТОВ «СВИССПАН 

ЛТД» 

  Федишин Ю.О. 

 



 № 

з/п 

Що необхідно зробити Термін 

виконання 

Виконавці 

закріплених за підприємством територіях. 

5.  Прибрати прилеглу територію до адміністративного 

та виробничих приміщень по вул. Франка, побілити 

дерева; впорядкувати прилеглі території до 

підстанцій на вулицях Мазепи, Котляревського, 

Грушевського, Ломоносова, Руднєва та майдані 

Шевченка; 

до 23.04.21 Філія “Південна” 

ПАТ 

“Прикарпаттяоблене-

рго” Буняк Д.В. 

6.  Прибрати прилеглу територію до адміністративного 

та виробничих приміщень по вул.Комунальна  

побілити дерева; впорядкувати будівлі ГРП та 

прилеглі до них території, відремонтувати та 

пофарбувати огорожі ГРП 

до 23.04.21 Надвірнянське УЕГГ 

ПАТ “Івано-

Франківськгаз”   

Лундяк І.М.             

7.  Прибрати територію біля адміністративного і 

виробничих приміщень та прилеглу до них територію 

по вул.Княгині Ольги та Мазепи, впорядкувати 

газони біля входу в адмінприміщення зі сторони 

вул.Княгині Ольги, побілити дерева; очистити від 

оголошень та пофарбувати телекомунікаційні шафи; 

провести роботи по заміні та встановленні 

каналізаційних кришок люків 

до 23.04.21 ЦТП №10 

ПАТ “Укртелеком” 

Хащук Н.В. 

8.  Впорядкувати та провести благоустрій прилеглої 

території до адміністративного приміщення по 

вул.Соборна, побілити стовбури дерев 

до 23.04.21 Філія “Надвірнянський 

райавтодор” 

Трачук В.А. 

9.  Впорядкувати прилеглі території до 

адміністративного та житлового будинків 

Надвірнянського ВП ГУНП,  побілити дерева  

до 23.04.21 Надвірнянський відділ 

поліції  Цідило Р.М. 

10.  Прибрати прилеглу територію біля адміністративного 

приміщення Надвірнянської ДПІ, побілити  стовбури 

дерев на закріпленій території 

до 23.04.21 Надвірнянська ДПІ  

Гнатюк В.П. 

11.  Прибрати прилеглу територію біля адміністративного 

приміщення, побілити огорожу та стовбури дерев 

до 23.04.21  Надвірнянський РВК  

Луцюк С.С. 

12.  Впорядкувати прилеглу територію біля 

адмінприміщення, прибрати і вивезти сміття; 

відремонтувати огорожу 

до 23.04.21  Надвірнянський відділ 

поліції охорони 

13.  Прибрати прилеглу територію до приміщення 

Будинку дитини, побілити стовбури дерев 

до 23.04.21 Будинок дитини  

Кузнецова Г.П. 

14.  Провести благоустрій території автобусної станції по 

вул.Вокзальна та автобусної зупинки по вул.Княгині 

Ольги в м.Надвірна 

до 23.04.21 ТДВ «Івано-

Франківське ОПАС» 

Запухляк В.З. 

15.  Впорядкувати територію залізничного вокзалу та 

санітарно-охоронну смугу залізниці в межах міста, 

відремонтувати огорожу, прибрати обочину дороги 

вул.Вокзальна вздовж бетонної огорожі, пофарбувати 

огорожу біля проїжджої частини дороги перед 

приміщенням вокзалу; провести благоустрій 

території навантаження деревини по вул. Вокзальна, 

почистити та прибрати обочину дороги, 

відремонтувати та пофарбувати огорожу. Провести 

благоустрій прилеглих  до залізничних колій 

територій 

до 23.04.21  ВП  ВСТ ”Івано-

Франківська    

 дирекція залізничних 

перевезень” 

Загалюк В.Я. 

16.  Забезпечити ремонт бар’єрних огорож, прибирання 

автошляхів та придорожніх смуг на території міської 

територіальної громади 

 Служба автомобільних 

доріг в Івано-

Франківській області 

В.С.Буджак 

17.  Забезпечити профілювання узбіч, прибирання  ДП «Дороги 



 № 

з/п 

Що необхідно зробити Термін 

виконання 

Виконавці 

автошляхів та придорожніх смуг на території міської  

територіальної громади 

Прикарпаття» 

Сазонов А.В. 

18.  Прибрати прилеглу територію до навчальних 

корпусів та приміщень гуртожитків; прибрати 

обочину дороги по вул.Соборна, побілити стовбури 

дерев; прибрати прилеглу територію до Палацу 

культури, провести прибирання вул.Соборна від 

в’їзду в м.Надвірна до вул. Комарова 

до 23.04.21 Надвірнянський коледж 

Нагорний Р.В. 

19.  Прибрати прилеглу територію по вул.Соборна; 

почистити та прибрати обочину дороги зі сторони 

вулиць Соборна та Січових Стрільців; 

відремонтувати огорожу; побілити стовбури дерев 

до 23.04.21 ФОП Григораш Л.Б. 

20.  Прибрати прилеглу територію до кав’ярні на вул. 

Чорновола; прибрати прилеглу територію до 

приміщення магазину по вул. Шкільна; прибрати 

прилеглу територію до приміщення торговельного 

комплексу по вул. Мазепи, та прилеглу до комплексу 

прибережну смугу річки Бистриця-Надвірнянська 

до 23.04.21 ФОП Гой М.І. 

21.  Прибрати прилеглу територію до приміщення 

“Меридіан” по вул.Мазепи, побілити стовбури дерев 

до 23.04.21 ФОП Кепещук Р.Д. 

22.  Прибрати прилеглу територію до магазину по 

вул.Соборна,4 та вул.Шептицького 

до 23.04.21 ФОП Олійник А.І. 

23.  Привести в належний стан прилеглу територію до 

об’єкту по вул.Визволення,7;  

до 23.04.21 ФОП Монастирецька 

Г.В. 

24.  Впорядкувати прилеглу територію до приміщення 

автошколи, відремонтувати та пофарбувати огорожу, 

почистити бордюри та побілити  стовбури дерев на 

вул.Мазепи,152;  

до 23.04.21 Надвірнянська 

автошкола Андріїв Д.І. 

25.  Провести благоустрій прилеглої території  до 

торгівельно-господарського комплексу  по 

вул.Мазепи-Франка  

до 23.04.21 ФОП Мацько А.Д. 

26.  Прибрати прилеглу територію до магазину «Зоряна» 

по вул.Мазепи 

до 23.04.21 ПП«Зеленпол»Зеленчук

Д.І. 

27.  Провести благоустрій прилеглої території  закладу по 

вул.І.Франка  

до 23.04.21 ФОП Романишин О.В. 

28.  Впорядкувати територію та газони перед 

адміністративним приміщенням, центральним універ-

магом та приміщенням ресторану «Карпати», АТП 

«РайСТ» (вул. Грушевського); почистити потічок 

Підзамче біля території ресторану «Карпати»; 

провести благоустрій прилеглих територій до 

закладів торгівлі в населених пунктах  територіальної 

громади 

до 23.04.21 Надвірнянське РайСТ 

Савуляк О.М. 

 

29.  Впорядкувати виробничу та прилеглу територію по 

вул. Калнишевського; почистити від сміття потічок 

Підзамче по вул.Калнишевського, прилеглий до 

території «Райкоопзаготпромторгу» 

до 23.04.21  ФОП Романюк В.Д.  

30.  Прибрати територію Тваринного ринку по вул. 

Калнишевського, побілити стовбури дерев, прибрати 

та почистити обочини зі сторони вул. 

Калнишевського та вул. Шухевича, прилеглі до 

огорожі території ринку та потічок Підзамче 

до 23.04.21 Ринок Надвірнянського 

РайСТ 

 

31.  Прибрати прилеглу територію до ринку зі сторони 

вул. Ринкова та проїзну частину дороги вул. Ринкова 

і вул. Шептицького 

до 23.04.21 Надвірнянський 

центральний ринок 

Жерноклєєв С.С. 



 № 

з/п 

Що необхідно зробити Термін 

виконання 

Виконавці 

32.  Впорядкувати промислову територію та прилеглу до 

неї територію на вул.Княгині Ольги; прилеглу 

територію до котельні зі сторони житлових будинків 

№4,6 на вул. Котляревського та будинків №5,7 на 

вул.Княгині Ольги. Прибрати прилеглу територію 

адміністративно-виробничих приміщень на 

вул.Шевченка,94, побілити стовбури дерев. Прибрати 

прилеглу територію до кафе «Струмок» на 

вул.Мазепи, територію автозаправки та приміщень на 

території с.Лісна Тарновиця (біля автомобільної 

дороги) 

до 23.04.21 ТзОВ “Струмок” 

Янцюк О.Й. 

33.  Прибрати прилеглу територію до кафе і готелю 

"Відпочинок"  

до 23.04.21 ТзОВ “Консенсус”  

Іваночко І.М. 

34.  Прибрати прилеглу територію  кафе "Під вербою" і 

об’єктом торгівлі у міській зоні відпочинку ім. 

Назарія Яремчука 

до 23.04.21  ФОП Туєшин Н.Б. 

35.  Впорядкувати об’єкт та прилеглу територію на вул. 

Руднєва (біля приміщення неврологічного відділення 

Надвірнянської ЦРЛ ), прибрати сміття з кущових 

насаджень 

до 23.04.21  Олендій Т.Г. 

36.  Впорядкувати належні території на вул.Майданська,  

обочини доріг та прилеглі до огорожі території, 

почистити сухі гілки дерев та привести у належний 

вигляд огорожі 

до 23.04.21 ТзОВ “ДАТО”,  

ТзОВ “АрхКепіталс”, 

ТзОВ “Шляховик”,                      

ПП “Ізолювальник”, 

ТзОВ “Надвірнянська 

автобаза” 

ФОП Балабан М.М,, 

ФОП Васьків С.М., 

ФОП Гаврилюк О.І., 

ФОП Лаптюк М.В., 

ТзОВ “Прикарпатбуд”    

ПАТ “Івано-

Франківськцемент” 

37.  Прибрати прилеглу територію підприємства до краю 

проїзної частини дороги зі сторони вул.Майданська 

та прилеглу територію зі сторони автобусної зупинки, 

побілити стовбури дерев, ліквідувати чагарники біля 

складських приміщень по вул.Майданська 

до 23.04.21 ТзОВ “Гражда”  

Балагурак В.В. 

38.  Прибрати прилеглу територію до магазину по 

вул.Соборна 

до 23.04.21 ФОП М.Павлюк 

39.  Прибрати прилеглу територію по вул.Соборна,122  до 23.04.21 ФОП Гнатюк Л.Б. 

40.  Прибрати прилеглу територію до магазину 

«Малинка» по вул.Соборна,122в 

до 23.04.21 ФОП Дребот І.С. 

41.  Прибрати прилеглу територію до магазину по 

вул.Соборна,122б 

до 23.04.21 ФОП Палійчук Л.Я. 

42.  Прибрати прилеглу територію до ресторан «Квартет» 

по вул.Соборна,122а 

до 23.04.21 ФОП Литвинович Г.І. 

43.  Прибрати прилеглу територію до магазину  

“Майстер” по вул.Соборна,116, прибрати земельну 

ділянку на розі вулиць Соборна-Комарова 

до 23.04.21 ФОП Турів В.Ф. 

44.  Прибрати прилеглу територію до магазину “Штіль” 

по вул.Соборна,112 

до 23.04.21 ФОП Стефуняк Л.Б. 

45.   Прибрати прилеглу територію до викуплених 

приміщень по вул.Данила Галицького,4 

до 23.04.21 ФОП Вірт  Ю.М. 

46.  Провести благоустрій прилеглої території до 

магазину «Горизонт» по вул.Грушевського; привести 

до 23.04.21 ФОП Баюрчак В.І. 
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в належний стан огорожу  та прилеглу територію 

будівельних майданчиків на вул.Мазепи та 

Грушевського 

47.  Привести благоустрій території тимчасової 

автобусної зупинки на вул. Шептицького 

до 23.04.21 МП «Комета» 

Нагорний В.А. 

48.  Провести благоустрій прилеглої території до 

магазину “Світ дерева” та територію біля р.Стримба, 

прилеглу до земельної ділянки магазину, по 

вул.Соборна, відремонтувати та пофарбувати 

огорожу 

до 23.04.21 ФОП Фокшей В.Б. 

49.  Прибрати прилеглу територію навколо магазину 

«Оазис» на вул.Соборна.  

до 23.04.21 ФОП Левкун П.А. 

ФОП Палійчук Я.І. 

ФОП Голіней Ю.Д. 

50.  Провести благоустрій прилеглої території до заводу 

по вул.Соборна  та прилеглої території до огорожі по 

вул.О.Пчілки; відремонтувати та пофарбувати 

огорожу зі сторони вул.О.Пчілки 

до 23.04.21  ТзОВ „Надвірнянський 

цегельний завод” 

Процик М.І. 

51.  Провести благоустрій виробничих та адмінприміщень 

по вул.Майданська; прибрати прилеглі території біля 

адмінприміщень по вул. Січинського, прибрати 

обочину дороги та побілити дерева 

до 23.04.21 ТзОВ “Арт Рента” 

Коваль К.В. 

52.  Впорядкувати прилеглу територію до готельного 

комплексу та обочину дороги по вул.Січинського 

до 23.04.21 ФОП Вацик М.М. 

53.  Прибрати прилеглу територію до належного об’єкту, 

побілити дерева, прибрати прилеглу до огорожі 

територію та обочину дороги по вул.Січинського  

до 23.04.21 ФОП Пушкар Т.М. 

54.  Прибрати прилеглі території до мийки та  огорожі по 

вул.Січинського 

до 23.04.21 ФОП Глушко В.Л. 

55.  Прибрати прилеглу територію до СТО та до огорожі 

по вул.Вокзальна 

до 23.04.21 ФОП Крук В.М.,             

ФОП Суранович М.М. 

56.  Привести в належний стан прилеглу територію до 

СТО по вул.Січинського 

до 23.04.21 ФОП Ткач В.М. 

57.  Прибрати прилеглу територію до колишньої АЗС по 

вул.Вокзальна 

до 23.04.21 Концерн “Галнафтогаз” 

Купиіда Н.І. 

58.  Прибрати прилеглу територію до земельної ділянки 

по вул.Січинського 

до 23.04.21 ТзДВ «Надвірнянський 

кар’єр Карпати»  

Сенько В.Я. 

59.  Привести в належний вигляд прилеглу територію до 

адмінбудівлі, територію між адмінбудівлею та 

територією заправки «ОККО», територію 

незавершеного будівництва АЗС прилеглу до огорожі 

територію, обочину дороги  по вул. Вокзальна, та 

побілити стовбури дерев  

до 23.04.21 ТзОВ “Клот-Інвест”,           

ТзОВ «Глобус»              

Ленів Ю.М. 

60.  Прибрати прилеглу територію до магазину «Олімпія» 

та обочину дороги по вул.Вокзальна 

до 23.04.21  ФОП Пригродський 

Я.М. 

61.  Прибрати прилеглу територію до міні-пивоварні та 

обочину дороги по вул. Вокзальна 

до 23.04.21 ПП «Атлас» 

Власенко С.А. 

62.  Прибрати прилеглу територію до будівельного 

магазину по вул. Вокзальна 

до 23.04.21 ФОП Кузюк І.П. 

63.  Прибрати прилеглу територію виробничо-

складського та торгового приміщень на вул. 

Вокзальна 

до 23.04.21 ПП «Боб-Сталь» 

Андрійович А.М. 

64.  Впорядкувати прилеглу територію до бару «2000» на 

вул. Вокзальна 

до 23.04.21 ФОП Букатюк М.М. 

65.  Прибрати прилеглу територію біля закладів по вул. до 23.04.21 ФОП Дем’янчук І.М. 
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Майдан Шевченка та Шухевича, привести в 

належний стан приміщення колишньої автобусної 

зупинки по вул.Шухевича 

66.  Провести благоустрій біля закладу  громадського 

харчування «Чебар» в парку ім. І.Франка 

до 23.04.21 ФОП 

Ковальчишин В.В. 

67.  Привести в належний стан  земельну ділянку та 

споруду, яка розташована на ній в парку ім. І.Франка 

до 23.04.21 ФОП Білецький Т.Л. 

68.  Провести благоустрій біля закладу  громадського 

харчування «Мисливець»  в парку ім. І.Франка 

до 23.04.21 ФОП Будзак Т.В. 

69.  Провести благоустрій біля закладу громадського 

харчування в парку ім. І.Франка 

до 23.04.21 ФОП Грицайлюк Ю.Ю. 

70.  Прибрати прилеглу територію до адмінприміщення 

та виробничих приміщень на вул.Марка Черемшини, 

прибрати територію скверу по вул.Марка 

Черемшини, побілити дерева; прибрати прилеглу 

територію до магазину «Стара Фройма»  по 

вул.Мазепи 

до 23.04.21 ТзОВ «Смарагд  

Прикарпаття»  

Яновський А.Я. 

71.  Прибрати прилеглу територію по вул.Грушевського,  

почистити бордюри 

до 23.04.21 Ветлікарня 

Кочержук В.Ф. 

72.  Впорядкувати  прилеглу територію до кафе «Доміно» 

та очистити від дикоростучих зелених насаджень 

русло струмка Підзамче  

до 23.04.21 ФОП Менделюк І.М  

73.  Прибрати прилеглу територію до магазину «2в1» по 

вул.Руднєва, 22 

до 23.04.21 ФОП Максим’юк В.І. 

74.  Прибрати територію прилеглу до приміщення на 

вул.Грушевського, 65, та територію прилеглу до 

огорожі зі сторони вул.Грушевського 

до 23.04.21 Орендарі та власники 

приміщень:  Загайкевич 

А.А., Бачинська М.М., 

Струк Т., Струк М., 

Мазур В.І., Дунець Я.І.,  

Будзак Т.В., Іроденко 

С.С., Мазур Т.В., Кізів 

В.В., Ох. фірма “Січ” 

Нагорний В.А. 

75.  Прибрати територію прилеглу до приміщення на 

вул.Грушевського  та територію прилеглу до огорожі 

зі сторони вулиць Грушевського та Об’їзна  (до 

Пнівського замку), прибрати обочини доріг 

до 23.04.21 Загайкевич А.А. 

76.  Прибрати прилеглу територію та обочину дороги до 

кузні по вул.Рамішвілі 

до 23.04.21 ФОП Лаптюк М.М. 

77.  Прибрати прилеглу територію до приміщення СТО та 

обочину дороги по  вул.Рамішвілі 

до 23.04.21 ФОП Грицків І.М., 

Марковецький Я.В. 

78.  Прибрати прилеглу територію та обочину дороги до 

приміщення складу-магазину по вул.Рамішвілі. 

до 23.04.21 ФОП Дем’янчук Б.М. 

79.  Прибрати прилеглу територію до приміщення АЗС та 

обочину дороги по вул.Рамішвілі,15 

до 23.04.21 АЗС БРСМ  

80.  Прибрати прилеглу територію та обочину дороги  до 

виробничо-торгівельних приміщень по вул.Рамішвілі, 

8 

до 23.04.21  ФОП Угринюк Р.В. 

81.  Прибрати прилеглу територію до адміністративного 

приміщення та обочину дороги  по вул. Рамішвілі 

до 23.04.21 ПАТ «Нафтовик»  

Ерстенюк В.В. 

82.  Впорядкувати прилеглу територію до магазину та 

обочину дороги  по вул.Рамішвілі 

до 23.04.21 ФОП Гусак Р.Б., 

Кепещук Н.Я. 

83.  Відремонтувати, очистити від оголошень та 

пофарбувати огорожі на будівельних майданчиках 

міста 

до 23.04.21 Власники будівельних 

майданчиків: 

Артемчук А.В., 

Кантор Ю.С.,  
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Зінкевич В.В., 

Вірт Ю.М. 

84.  Прибрати прилеглу територію біля носіїв зовнішньої 

реклами, провести поточний ремонт та пофарбувати 

опори носіїв зовнішньої реклами, заклеїти 

однотонною плівкою площини біл-бордів, де відсутні 

реклами 

до 23.04.21 ФОП Партика Д.Р.,  

ФОП Волошин С.Я.,  

ТзОВ “Афени”, 

ФОП Передрук В.Я.,  

ФОП Писклинець Д.М., 

ТзОВ ”Смарагд 

Прикарпаття” 

ФОП Марцінковський 

Р.А. 

85.  Впорядкувати прилеглу територію до перукарні 

«Модус» по вул. Визволення  

до 23.04.21 ФОП Хома Р.С. 

86.  Впорядкувати прилеглу територію та облаштувати 

майданчик для побутових відходів 

до 23.04.21  ПАТ «Надвірнянська 

друкарня»  

(Ціховський Т.Д.) 

87.  Прибрати прибудинкові території багатоквартирних 

житлових будинків, прилеглих до них скверів, 

побілити стовбури дерев, впорядкувати квітники та 

газони, відремонтувати та пофарбувати лавочки, 

повигрібати залишки минулорічного листя,  

пофарбувати огорожі та прибрати територію, 

прилеглу до огорожі 

 

ОСББ:  “Хронос”, “Комвел”, “Пролісок”, “Берізка”, 

“Едельвейс”, “Приватсервіс”, 

  “Ювілейний-18”, “Орфей”,“Господар”,  

“Домовик”,“Геофізик”, “Геолог-2”,   “Комфорт”, 

“Еліт-2010“, Наш дім-29“, “Франка 12”, “Добробут-

2010”, “Нова Оселя“, Оселя Комфорт“,  «Акварембо»,  

«Наш дім 29»,  “Соборна площа“, “Співдружність“ 

,“Наш дім 84”, “Соборна”, “Мазепи37”,“Княгиня 

Ольга” “Черемош-8”, «Франка 10»,  “Злагода-

10”,“Нафтовик-2016”, «Мазепи 27», «Нова Оселя 

2017», «Веселка 26», «Красна оселя», 

«Смарагд1»,«Сірика 25», «Шевченка7»,«Нерудник», 

«Франка 3», «Олімп 1», «Шевченка, 38», «Валсорим 

Комфорт», «Іванка», «Мазепи 31», «Маленький 

дворик» «Сірика 27», «Кості Левицького 3», «Княгині 

Ольги 7», «Горяночка 6», «Черемшини,12», «Тихий 

двір», ЖБК Шанс» 

до 23.04.21 голови ОСББ 

88.  Прибрати прилеглі території до приміщень, привести 

в порядок фасади, вітрини закладів торгівлі, 

відремонтувати та пофарбувати урни для сміття 

до 23.04.21 Власники та орендарі 

закладів громадського 

харчування, закладів 

торгівлі, кіосків 

89.  Провести поточний ремонт та пофарбувати тимчасові 

споруди, прибрати прилеглу до них територію, 

відремонтувати та пофарбувати урни для сміття 

до 23.04.21 Власники та орендарі 

тимчасових споруд 

90.  Прибрати територію профтехучилища, гуртожитку та 

приміщення колишнього кафе; прибрати прилеглу 

територію зі сторони вул.Ломоносова по всій 

протяжності території гуртожитку та навчального 

корпусу; почистити бордюри та побілити стовбури 

дерев; почистити та прибрати обочину дороги, 

прилеглої до території профтехучилища зі сторони 

вул.Рамішвілі; прибрати територію виробничих 

приміщень на вул.Майданська 

до 23.04.21 Надвірнянське  

ПТУ №11  

Микитюк І.Г. 
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91.  Прибрати подвір’я та прилеглу територію ліцею від 

сміття зі сторони вулиць Рамішвілі та Сірика, 

почистити бордюри та побілити стовбури дерев; 

прибрати прилеглу до огорожі територію.  

до 23.04.21 Прикарпатський 

військово-спортивний 

ліцей інтернат  

Мартинюк М.Л. 

92.  Прибрати прилеглу територію спорткомплексу 

"Хімік" в міському парку та вул. Спортивна; 

почистити бордюри, побілити на цих територіях та 

перед комплексом дерева 

до 23.04.21  Спорткомплекс 

„Хімік” Вінтоняк Т.М. 

93.  Привести в належний санітарний стан 

прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих,  

спортивних та господарських майданчиків, 

кладовищ, братських могил, меморіальних 

комплексів та місць почесних поховань, вулиць, 

доріг, тротуарів, автобусних зупинок, очищення від 

сміття прибережних захисних смуг вздовж річок та 

джерел, прилісових масивів 

 Старостинські округи                                                  

  с. Назавизів 

 (Глуханюк Н.І.),  

с. Верхній Майдан  

(Карманський В.І.),  

с. Гвізд 

(Половко В.Ю.),  

с. Красна 

(Дем'янів І.А.), 

с. Лоєва (Зварич Я.М.), 

 с. Стримба (Дубіщак  

Л.А.), 

 с. Лісна Тарновиця 

(Огерук Я.В.)                         

с. Молодків 

(Івасик С.Ю.), 

 с. Парище (Глинчак  

О.І.),    

КП «Надвірна-

комунсервіс»,        

94.  Провести благоустрій  територій  підпорядкованих  

закладів освіти і прилеглих до них територій в 

м.Надвірна та  в старостинських округах міської 

територіальної громади: прибрати подвір'я та 

прилеглі території, почистити бордюри, побілити 

стовбури дерев, пофарбувати огорожі, впорядкувати 

газони, квітники,  тощо 

до 

23.04.2021 

Управління освіти                   

(Дзем’юк Т.М.) 

Ліцеї, гімназії, 

дошкільні та 

позашкільні заклади 

освіти 

95.  Провести благоустрій  територій  підпорядкованих  

закладів культури і прилеглих до них територій в 

м.Надвірна та  в старостинських округах 

територіальної громади: прибрати подвір'я та 

прилеглі території, почистити бордюри, побілити 

стовбури дерев, пофарбувати огорожі, впорядкувати 

газони,  тощо 

до 

30.04.2021 

Управління культури та 

туризму   

(Зварчук О.М.) 

Музична школа,  

художня школа,  

будинки культури, 

клуби, 

бібліотеки 

96.  Прибрати прилеглу територію до приміщень ЦРЛ, 

почистити бордюри на прилеглій території зі сторони 

вул.Грушевського та вул. Володимира Великого, 

прибрати сміття біля огорожі зі сторони вул.Руднєва 

(від вул.Грушевського по всій протяжності огорожі 

до інфекційного корпусу); прибрати територію біля 

приміщень гаражів зі сторони вул.Шкільна; побілити 

огорожу території пологового будинку зі сторони 

вул.Грушевського; прибрати територію 

неврологічного та терапевтичного корпусів на вул. 

Руднєва; почистити бордюри та побілити дерева на 

вищевказаних територіях; прибрати потічок Підзамче 

зі сторони вул.Шкільна 

до 23.04.21 КНП «Надвірнянська 

ЦРЛ» 

(Ємельянчук С.В.) 

Центр екстреної 

медичної допомоги 

(Возняк Л.В.) 

97.  Прибрати прилеглу територію до приміщення до 23.04.21 КНП «Дитяча лікарня 

Надвірнянського 



 № 

з/п 

Що необхідно зробити Термін 

виконання 

Виконавці 

лікарні; почистити бордюри  та   побілити стовбури 

дерев; прибрати від сміття прилеглу територію зі 

сторони проходу на вул.Володимира Великого та 

прилеглу територію до огорожі зі сторони буд №22 

вул.Руднєва 

району»  (Бізіля І.І.) 

98.  Провести благоустрій  територій  підпорядкованих  

закладів охорони здоров’я і прилеглих до них 

територій в м.Надвірна та  в старостинських округах 

територіальної громади: прибрати подвір”я та 

прилеглі території, почистити бордюри, побілити 

стовбури дерев, пофарбувати огорожі, впорядкувати 

газони,  тощо 

до 

30.04.2021 

КП «Надвірнянський 

некомерційний центр 

первинної медичної 

допомоги» (Сем'янів 

Е.І.) 

 

     

Заходи з благоустрою   КП «Надвірнянський житловик» 
№ 

п/п 
Що необхідно зробити Термін                     

виконання 
Адреса 

1.  

Пофарбувати лавочки біля І-го та 2 під’їзду; 

відремонтувати лавочки біля 2-го під’їзду; 

пофарбувати опору козирка І-го під’їзду 

до 

23.04.21 

вул. Мазепи, 23 

2.  
Відремонтувати огорожу контейнерного 

майданчика біля будинку  

до 

23.04.21 

вул. Мазепи, 23 

3.  
Пофарбувати лавочки біля 2-го та  4-го  під’їздів 

Пофарбувати вхідні двері 5-го під’їзду 

до 

23.04.21 

вул. Мазепи,.21 

4.  
Пофарбувати лавочки біля 3-го під’їзду та паркан 

біля лавочки 

до 

23.04.21 

вул. Котляревського,  

4 

5.  
Пофарбувати лавочки 6-го-го під’їзду та двері в 

підвал 5-го,8-го  та 9 під’їздів 

до 

23.04.21 

вул. Котляревського, 

5 

6.  

Відновити лавочки біля 1-го під’їзду, пофарбувати 

двері в підвал 2-го, 4-го та 5 під’їздів. 

Пофарбувати вхідні двері в 1-му та 6-му під’їздах.   

до 

23.04.21 

вул.Крушельницької2 

7.  
Відремонтувати козирок над входом у підвал до 

23.04.21 

майдан Шевченка, 5а 

8.  
Пофарбувати двері 2-го та 3-го під’їздів 

Демонтувати лавочку навпроти 4-го під’їзду 

до 

23.04.21 

вул. Грушевського 11 

9.  
Пофарбувати вхідні двері 2-го під’їзду до 

23.04.21 

вул. Руднєва, 2 

10.  
Пофарбувати лавочку біля 3-го під’їзду  до 

23.04.21 

вул. Руднєва, 3 

11.  
Пофарбувати вхідні двері ІІ-го під’їзду. до 

23.04.21 

вул. Руднєва, 15 

12.  
Пофарбувати лавочку біля І-го, 3-го,4-го під'їздів. до 

23.04.21 

вул. Руднєва, 16 

13.  
Пофарбувати лавочку біля 2-го та 3-го під'їздів. 

 Відремонтувати та пофарбувати лавочку біля  1-го 

під’їзду  

до 

23.04.21 

вул. Руднєва, 21 

14.  
Пофарбувати лавочку біля 2-го під'їзду. до 

23.04.21 

вул. Руднєва, 22 

15.  
Пофарбувати вхідні двері в 4-му під'їзді до 

23.04.21 

вул. Марка 

Черемшини, 4 

16.  
Пофарбувати лавочки біля 1-го, 2-го, 3-го і 4-го 

під'їздів 

до 

23.04.21 

вул. Марка 

Черемшини, 6 

17.  
Пофарбувати лавочки біля 1-го і 3-го під'їздів; 

демонтувати лавочку біля 3-го під’їзду 

до 

23.04.21 

вул.Марка  

Черемшини, 8 



№ 

п/п 
Що необхідно зробити Термін                     

виконання 
Адреса 

18.  
Очистити і пофарбувати вхідні двері в 2-му 

під’їзді. 

до 

23.04.21 

вул.Марка 

Черемшини, 12 

19.  
Пофарбувати опори козирка входу в 1-й під’їзд; 

пофарбувати лавочки біля 1-го та  2-го під'їздів 

до 

23.04.21 

вул.Кобринської, 8 

20.  
Пофарбувати лавочки біля 3-го під'їзду до 

23.04.21 

вул.Кобринської, 9 

21.  
Пофарбувати лавочки біля 2-го та 3-го під'їздів до 

23.04.21 

вул.Кобринської, 10 

22.  
Пофарбувати  4 лавочки біля будинку до 

23.04.21 

вул.Кобринської, 11 

23.  
Пофарбувати лавочки біля 1-го і 3-го під'їздів  до 

23.04.21 

вул.Кобринської, 12 

24.  
Пофарбувати вхідні двері в 3-му під'їзді. до 

23.04.21 

вул.Кобринської, 13 

25.  
Пофарбувати вхідні двері в  4-му під'їзді.  до 

23.04.21 

вул.Грушевського, 14 

26.  
Пофарбувати лавочки біля 1-го і 2-го під'їздів. до 

23.04.21 

вул.Ломоносова, 10 

27.  
Пофарбувати лавочки і двері  1-го під'їзду. до 

23.04.21 

вул.Ломоносова, 12 

28.  
Демонтаж залізобетонних конструкцій лавочки 

біля 2-го під’їзду 

до 

23.04.21 

вул.Ломоносова, 14 

29.  
Відремонтувати та пофарбувати лавочку біля 3-го 

під'їзду. 

до 

23.04.21 

вул. Ломоносова, 18 

30.  
Пофарбувати елементи дитячого майданчика. 

Пофарбувати лавочки біля І-го, ІІ-го та ІV-го 

під'їздів. 

до 

23.04.21 

вул. Костя 

Левицького,1 

31.  
Пофарбувати лавочки біля 2-го, 6-го під’їздів  до 

23.04.21 

вул. Костя  

Левицького, 2 

32.  
Пофарбувати вхідні двері 3-го під'їзду. до 

23.04.21 

вул. Данила 

Галицького, 1 

33.  
Провести демонтаж старої лавочки  до 

23.04.21 

вул. Данила 

Галицького, 2 

34.  
Пофарбувати гірку та лавочку на дитячому 

майданчику; пофарбувати опори козирків входу в 

1,2,3-й під’їзди 

до 

23.04.21 

вул. Данила 

Галицького, 3 

35.  
Пофарбувати лавочки  та вхідні двері 1-го під'їзду. до 

23.04.21 

вул. Юлії Солдак, 2 

36.  
Пофарбувати металічні елементи спортивного 

майданчика. пофарбувати лавочку біля 5-го 

під’їзду 

до 

23.04.21 

вул. Юлії Солдак, 1 

37.  

Впорядкувати сміттєві зони на прибудинкових 

територіях: привести у відповідний вигляд 

сміттєві контейнери (вирівняти поверхні 

контейнерів, замінити та відремонтувати 

несправні колеса, усунути написи та зняти 

оголошення), пофарбувати огороджувальні 

конструкції; відремонтувати, при необхідності, 

сміттєві урни біля будинків.  

до 

23.04.21 

м.Надвірна 

38.  

Привести у належний стан всі ліфти житлового 

фонду міста: здійснити обстеження ліфтів щодо 

справності та належної їх роботи, провести 

санітарну (вологу) чистку, усунути написи та 

зняти оголошення, вивісити графіки чергування з 

номерами телефонів відповідальних працівників 

до 

23.04.21 

м.Надвірна 



№ 

п/п 
Що необхідно зробити Термін                     

виконання 
Адреса 

39.  
Привести у відповідність дитячі майданчики на 

прибудинкових територіях: відремонтувати та 

пофарбувати конструкції, завести піщану суміш 

до 

23.04.21 

м.Надвірна 

40.  

Привести в належний санітарний стан 

прибудинкові території житлового фонду міста на 

трьох дільницях, вивезти габаритне сміття, 

відходи після проведених ремонтних робіт та гілки 

дерев  

до 

23.04.21 

м.Надвірна 

 

 

Заходи з благоустрою   КП «Надвірнакомунсервіс» 

 

№  

п/п 

Що необхідно зробити Термін                     

виконання 

1.  Пофарбувати нижню частину каркасу та лавку  автобусної зупинки по 

вул. Соборна біля ТзОВ “Надвірнянський цегельний завод” та 

пофарбувати опори дорожніх знаків біля зупинки  

до 23.04.21 

 

2.  Провести благоустрій території біля символічної могили по вул. 

Соборній                 

до 23.04.21 

3.  Вирівняти та пофарбувати перила від струмка Підзамче (біля 

поліклініки); ліквідувати діри між бетонними плитами на тротуарі над 

струмком Підзамче, та між плитами перекриття пішохідного містка 

через  струмок  Підзамче 

до 23.04.21 

4.  Почистити від оголошень та пофарбувати каркас і лавку на автобусній 

зупинці по   вул. Мазепи (на розі вулиць Мазепи – Хмельницького) 

до 23.04.21 

5.  Пофарбувати перила  моста через річку Бистриця Надвірнянська по 

вул. Мазепи та моста через річку Стримба по вул. Соборна  

до 23.04.21 

6.  Пофарбувати перила пішохідного мостика  по вул.Міцкевича (вхід у 

парк імені Івана Франка) 

до 23.04.21 

7.  Відремонтувати, відновити та замінити дорожні знаки та вказівники 

на всіх  вулицях міста, почистити та пофарбувати опори дорожніх 

знаків та опори вуличного освітлення  

до 23.04.21 

8.  Впорядкувати газони біля будинку “Просвіти”, пам’ятника Шевченка, 

приміщень музею Надвірнянщини, РБК, РДА та на майдані Шевченка 

(від приміщення РБК до пам’ятника полеглим в Афганістані) 

до 23.04.21 

9.  Почистити, порівняти (при потребі) бордюри на вул.Мазепи, 

Чорновола, Соборна, Грушевського, Княгині Ольги, І.Франка, 

Котляревського, майдані Шевченка 

до 23.04.21 

10.  Прибрати території міських кладовищ, місця загальних поховань, 

Символічної Могили, пам’ятних та меморіальних знаків, Пам’ятного 

Хреста в ур.Буковинка 

до 23.04.21 

11.  Відремонтувати та пофарбувати сміттєві урни до 23.04.21 

12.  Почистити від побутового сміття потічок Підзамче (ДПІ, Міський 

парк, ЗОШ №1, ЗОШ №3, біля відділу статистики, на розі вулиць 

Мазепи-Франка) та береги річки Стримба (вул.Соборна та 

вул.Шевченка) 

до 23.04.21 

13.  Побілити стовбури дерев в центральній частині міста до 23.04.21 

14.  Побілити огороджувальні бетонні квітники біля стоянки 

автотранспорту біля РДА  

до 23.04.21 

15.  Нанести жовту лінію на бордюрах  біля промислово ринку, районного 

відділу поліції та біля фонтану 

до 23.04.21 

16.  Пофарбувати підпірну стінку навпроти будинку №3 по 

вул.Грушевського 

до 23.04.21 

17.  Почистити зелені насадження над струмком Підзамче на 

вул.Шептицького 

до 23.04.21 



№  

п/п 

Що необхідно зробити Термін                     

виконання 

18.  Впорядкувати територію скверу на вул.Марка Черемшини (прибрати 

залишки листя та гілки дерев) 

до 23.04.21 

19.  Пофарбувати Месійний Хрест біля Вічного Вогню до 23.04.21 

20.  Пофарбувати каркас автобусної зупинки на вул. Ломоносова до 23.04.21 

21.  Вирівнювання впадин бруківки  на майдані Шевченка до 23.04.21 

22.  Пофарбувати ворота на міні футбольному майданчику (стадіон 

«Нафтовик) 

до 23.04.21 

23.  Пофарбувати ворота на міні футбольному майданчику 

(вул.Кобринської,11) 

до 23.04.21 

24.  Пофарбувати футбольні ворота та відремонтувати баскетбольний щит 

на стадіоні мікрорайону Руднєва 

до 23.04.21 

25.  Пофарбувати всі елементи спортивного майданчика у дворі  між 

будинками вул.Котляревського,5 – вул.Грушевського,6 

до 23.04.21 

26.  Пофарбувати обмежувальні стовпчики  майдан Шевченка, 35 (біля 

магазину «Тотошка») 

до 23.04.21 

27.  Прибрати обочини  напроти будинків по вул. Кості Левицького 

№1,2,3  

до 23.04.21 

28.  Проведення благоустрою по вул.О.Пчілки (від моста через річку 

Стримба) та прибирання і вивезення автомобільних шин праворуч від 

моста біля русла 

до 23.04.21 

29.  Провести благоустрій території автобусної зупинки по 

вул.Грушевського, 20 (біля  відділу статистики)  

до 23.04.21 

30.  Провести інвентаризацію всіх сміттєвих урн, які є на балансі 

підприємства та при необхідності привести їх належний  стан  

до 23.04.21 

31.  Очистити та пофарбувати опори, прибрати  русло річки Стримба біля 

моста по вул.Шевченка 

до 23.04.21 

32.  Прибирати територію спортивного майданчика  по вул. Вагилевича 

(навпроти молитовного дому) 

до 23.04.21 

33.  Відремонтувати та пофарбувати елементи дитячого майданчика 

(навпроти  руїн  замку «Краснодвір»), демонтувати непридатні до 

експлуатації елементи в парку ім. І.Франка 

до 23.04.21 

34.  Відремонтувати лавку навпроти кафе «Мисливець» в парку ім. 

І.Франка 

до 23.04.21 

35.  Відремонтувати і пофарбувати урни в парку ім. І.Франка до 23.04.21 

36.  Замінити пошкоджені   дерев'яні елементи декоративної огорожі в 

парку ім. І.Франка 

до 23.04.21 

37.  Зрізати сухі дерева та сухі та зламані гілки  в парку ім. І.Франка до 23.04.21 

38.  Провести ремонт покрівлі вхідної арки в парк ім. І.Франка з сторони 

вул. Чорновола  

до 23.04.21 

39.  Відновити один знищений шахматний стіл в парку ім. І.Франка  до 23.04.21 

40.  Облаштувати  декоративну клумбу  біля шахматних столів, а також 

встановити в центрі клумби опору із двома (трьома) світильниками в 

парку ім.І.Франка 

до 23.04.21 

41.  Прибирати сухе гілля та листя вздовж пішохідних доріжок, алей до 23.04.21 

42.  Очистити  від сміття територію біля замку «Краснодвір» (забрати 

великий пень, сухі гілки) в парку ім. І.Франка 

до 23.04.21 

43.  Пофарбувати електричні опори вздовж алей в парку ім. І.Франка. до 23.04.21 

44.  Демонтувати  залишки огорож, лавок, стовпців та інших елементів 

благоустрою, які травмонебезпечні в парку ім.І.Франка. 

до 23.04.21 

45.  Відновити та пофарбувати лавочки в парку ім.Н.Яремчука до 23.04.21 

46.  Встановити 6 урн біля встановлених нових лавочок в  зоні відпочинку 

ім.Н.Яремчука 

до 23.04.21 

47.  Відновити декоративну дерев’яну огорожу в  зоні відпочинку ім. Н. 

Яремчука 

до 23.04.21 



№  

п/п 

Що необхідно зробити Термін                     

виконання 

48.  Відновити інформаційний стенд в  зоні відпочинку ім.Н.Яремчука до 23.04.21 

49.  Замінити аварійні дошки покриття на пішохідному переході  в  зоні 

відпочинку ім.Н.Яремчука 

до 23.04.21 

50.  Відремонтувати бруківку  перед пішохідним переходом в  зоні 

відпочинку ім.Н.Яремчука 

до 23.04.21 

51.  Спільно з МКП «Надвірнашляхбуд» провести підсипку щебнем  

(фр.5-20) пішохідної доріжки зліва від 1-го озера в  зоні відпочинку 

ім.Н.Яремчука 

до 23.04.21 

52.  Пофарбувати  об’єкти благоустрою (огорожі, вхідні ворота, сміттєві 

урни, лавочки) в  зоні відпочинку ім.Н.Яремчука 

до 23.04.21 

53.  Оновити орнамент на пішохідній доріжці до мосту в  зоні відпочинку 

ім.Н.Яремчука 

до 23.04.21 

54.  Очистити та прорідити дикі зарослі кущів на правому березі 1-го 

озера в  зоні відпочинку ім.Н.Яремчука 

до 23.04.21 

55.  Встановити  1 урну біля лавочок  праворуч  1-го озера в  зоні 

відпочинку ім.Н.Яремчука   

до 23.04.21 

56.  Прибрати береги озер та річки Бистриця Надвірнянська в  зоні 

відпочинку ім.Н.Яремчука 

до 23.04.21 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету     Антонюк О.Б. 


