
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Шістнадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 15.04.2022 № 1102-16/2022 

с. Пасічна 

 

Про затвердження звітів про 
проведення технічного 
обстеження будівельних 
конструкцій мостів та взяття 
на баланс мостів 

 

Розглянувши розроблені звіти про проведення технічного обстеження 
будівельних конструкцій мостів ПП Гуменюк Надії Володимирівни, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити звіти про проведення технічного обстеження будівельних 

конструкцій мостів розроблені ПП Гуменюк Надією Володимирівною згідно з 
додатком. 

2. Взяти на баланс Пасічнянської сільської ради мости, які знаходяться в 
населених пунктах Пасічнянської сільської територіальної громади згідно з 
додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 
податків та інвестицій (Є. О. Космірак). 

 

 

 

Сільський голова                                                                           Андрій ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  
до рішення сільської ради від 15.04.2022 № 
1102-16/2022 «Про затвердження звітів про 
проведення технічного обстеження 
будівельних конструкцій мостів та взяття 
на баланс мостів» 

 

ПЕРЕЛІК 

мостів, які знаходяться в населених пунктах  
Пасічнянської сільської територіальної громади та беруться на баланс 

Пасічнянської сільської ради 

 

№ 
п/п 

Номер звіту 

про 
проведення 
технічного 
обстеження 
будівельних 
конструкцій 

Назва об’єкту обстеження 

Оціночна 
вартість, 

грн 

1. 06/22-то Пішохідний висячий міст через річку Бистриця 
Надвірнянська в с. Пнів, Надвірнянського району, 
Івано-Франківської області 

25000,00 

2 07/22-то Пішохідний висячий міст через річку Бистриця 
Надвірнянська дільниця Фентераль (до урочища 
Ганок)  с. Зелена, Надвірнянського району, Івано-

Франківської області 

6000,00 

3 08/22-то Пішохідний міст через річку Розсіч (до урочища 
Марисянка) в смт. Битків, Надвірнянського 
району, Івано-Франківської області 

10000,00 

4 09/22-то Пішохідний міст через річку Розсіч урочище 
Ворів в смт. Битків, Надвірнянського району, 
Івано-Франківської області 

5000,00 

5 10/22-то Пішохідний міст через річку Розсіч урочище 
Панківка в смт. Битків, Надвірнянського району, 
Івано-Франківської області 

1000,00 

6 11/22-то Пішохідний висячий міст через річку Бистриця 
Надвірнянська по вул. Зазелена в с. Зелена, 
Надвірнянського району, Івано-Франківської 
області 

2000,00 

7 12/22-то Пішохідний висячий міст через річку Бистриця 
Надвірнянська дільниця Лазок с. Зелена, 
Надвірнянського району, Івано-Франківської 
області 

1000,00 

8 13/22-то Міст через річку в присілку Хрипелів в с. Зелена, 
Надвірнянського району, Івано-Франківської 
області 

5000,00 



9 14/22-то Пішохідний висячий міст через річку Бистриця 
Надвірнянська дільниця Заскрут в с. Максимець, 
Надвірнянського району, Івано-Франківської 
області 

500,00 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   Андрій КРИЦЬКИЙ 


