
 

Додаток 2  
     Перелік об’єктів, які потребують будівництва для захисту територій та населення від підтоплення 

 
№ 
з/п 

Назва об’єкту Орієнтовна 
вартість робіт 

(тис.грн.) 

Наявність 
ПКД 

Обгрунтування щодо потреби у 
виконанні робіт 

1 Будівництво водозахисних 
споруд на р.Сопівка у с.Нижній 
Вербіж, 1130 м.п.  

Після 
виготовлення 

ПКД 

відсутня 

Внаслідок відсутності водозахисних споруд, при 
критичному піднятті рівнів води під час повені, 

постійного підтоплення зазнають 120 домогосподарств 

2 Будівництво водозахисних 
споруд на р.Лючка у с.Нижній 
Вербіж, 830 м.п. 

Після 
виготовлення 

ПКД 

відсутня 

Внаслідок відсутності водозахисних споруд, при 
критичному піднятті рівнів води під час повені, 

постійного підтоплення зазнають 269 домогосподарств 

3 Будівництво водозахисних 
споруд на р.Пістинька у 
с.Нижній Вербіж, 500 м.п. 

Після 
виготовлення 

ПКД 

відсутня 

Внаслідок відсутності водозахисних споруд, при 
критичному піднятті рівнів води під час повені, 

постійного підтоплення зазнають 60 домогосподарств 

4 Будівництво водозахисних 
споруд на р.Прут у с.Нижній 
Вербіж, 1100 м.п. 

Після 
виготовлення 

ПКД 

відсутня 

Внаслідок відсутності водозахисних споруд, при 
критичному піднятті рівнів води під час повені, 

постійного підтоплення зазнають 20 домогосподарств 

5 Будівництво водозахисних 
споруд на р.Лючка у с.Верхній 
Вербіж, вул.Шкільна 250 м.п.  

Після 
виготовлення 

ПКД 

відсутня 

Внаслідок відсутності водозахисних споруд, при 
критичному піднятті рівнів води під час повені, 

постійного підтоплення зазнають 60 домогосподарств 

6 Будівництво водозахисних 
споруд на потічку Вербовець у 
с.Верхній Вербіж, вул.Ірчана  
70 м.п.  

Після 
виготовлення 

ПКД 
відсутня 

Внаслідок відсутності водозахисних споруд, при 
критичному піднятті рівнів води під час повені, 

постійного підтоплення зазнають 20 домогосподарств 

7 Будівництво водозахисних 
споруд на р.Лючка у с.Мишин, 
вул.Шахтарська, вул.Лугова   
300 м.п. 

Після 
виготовлення 

ПКД 
відсутня 

Існує загроза розмивання єдиної під’їзної  дороги до 6 
домогосподарств 

8 Будівництво водозахисних 
споруд на потічку Керлибага у 

Після 
виготовлення відсутня 

 



 

с.Мишин, вул.Стефаника  
100 м.п. 

ПКД 

9 Будівництво водозахисних 
споруд на р.Пістинька у с.Спас, 
700 м.п. 

Після 
виготовлення 

ПКД 

відсутня 

Внаслідок відсутності водозахисних споруд, при 
критичному піднятті рівнів води під час повені, 

постійного підтоплення зазнають місцеві 
домогосподарства 

  
  

Начальник відділу ЖКГ, інвестицій та  соціально- 

економічного розвитку  Нижньовербізької сільської ради                     Мирослав Васильчук 

  
  

  

      


