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ЗВІТ про роботу управління капітального будівництва міськвиконкому 

 за 2018 рік 
 

Управління здійснює функції замовника з будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту об’єктів житла, соціальної сфери, комунального 

будівництва і інших, які фінансуються з державного, місцевих бюджетів та інших 

джерел. 
 

В 2018 році управлінням велися будівельно-монтажні роботи по 109 об’єктах. 

Крім того, проводилось виготовлення проектно-кошторисної документації на 42 

об’єктах. 
 

   

За виконані роботи з усіх джерел профінансовано на суму 293 425,42 тис. грн.  

Основним джерелом фінансування були: 

- міський бюджет – 287 515,07 тис. грн.  (98 %  від усіх отриманих коштів) – із 

них субвенція Хриплинської сільської ради – 2 695,77 тис. грн.; 

- обласний бюджет – 5 910,35 тис. грн. (2 %  від усіх отриманих коштів). 

Освоєння капіталовкладень в розрізі галузей господарства має такий вигляд: 
 

тис. грн. 
  

№ 

п/п 
Галузі 

Профінансовано 

з усіх джерел 
1 2 3 

1 Освіта 37 908,55 

2 Охорона здоров’я 4 356,25 

3 Культура і спорт 5 622,87 

4 Об’єкти комунального господарства 17 852,11 

5 
Об'єкти  транспортної 

інфраструктури міста 
209 127,59 

6 Житлове будівництво 92,50 

7 Інші об’єкти 2 914,18 

8 
Об’єкти проекту «НЕФКО –"Підвищення 

енергоефективності об'єктів бюджетної сфери» 
8 657,58 

9 
Об’єкти, що фінансуються за рахунок  коштів фонду 

охорони навколишнього природного середовища 
6 893,79 

 Разом 293 425,42 
 

Відповідно до вимог чинного законодавства, з метою визначення виконавців 

робіт, управлінням в 2018 році було проведено 77 закупівель через систему 

«PROZORRO» , з яких: 23 закупівлі за процедурою відкриті торги, та 54 допорогові 

закупівлі. 

 

І. За вказаний період по управлінню введено в експлуатацію та завершено 

роботи по 66 об’єкту соціальної сфери, комунального будівництва та інженерно-

транспортної інфраструктури. 
 

Зокрема, по об’єктах освіти виконано: 
 

1. Капітальний ремонт дахів у 5 закладах (ДНЗ №18 на вул. Івана Павла ІІ, 14; 

гімназії №2 на вул. Шухевичів, 35; ЗШ №24 на вул. Хіміків, 1; ЗШЛ №23 на 

вул. Гетьмана Мазепи, 90 (ІІІ частина); ЗШ №22 на вул. Івана Павла ІІ, 24). 
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2. Споруджено спортивні майданчики зі штучним покриттям на території 5 

закладів (ЗШ №22 на вул. Івана Павла ІІ, 24; природничо-математичного 

ліцею на вул. І. Франка, 33; ЗШ №19 на вул. Хоткевича, 56; ЗШ № 25 на 

вул. 24-го Серпня, 13; ЗШ №28 на вул. Чорновола, 130). 

3. Капітальний ремонт території 2-х закладів (ЗШС №3 на  вул. Набережна 

ім. Стефаника, 32А; НВК школа-гімназія №3 на вул. Гоголя, 10). 

По об’єктах охорони здоров’я проведено капітальний ремонт в 3-х закладах, 

зокрема: 

1. Дитячої поліклініки по вул. Тичини, 4 Комунального некомерційного 

підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської 

ради". 

2. Педіатричного відділення №6 по вул. Молодіжна, 50 Комунального 

некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-

Франківської міської ради". 

3. КНП "Івано-Франківський міський клінічний перинатальний центр", а саме: 

 Малого лекційного залу в гінекологічному корпусі 

 Приміщень відділення інтенсивної терапії для дорослих (5 поверх)  

 Приміщень приміщень кафедри акушерства та гінекології (3 поверх)  

 

По об’єктах культури і спорту виконано: 

1. Виконано роботи по ремонту приміщень стадіону «Рух» для приведення 

його до вимог регламенту ФФУ по футболу, зокрема, кімнати тимчасового 

утримання, встановлено, огорожу для гостьового фан-сектора південної 

трибуни, вхід з турнікетами. 

2. Влаштовано 2 великі дитячі спортивні майданчики на вул. Целевича, 1 та 

вул. Витвицького (сквер «Первоцвіт»). 

3. Влаштовано 16 дитячих майданчиків, а саме на вул. Петлюри, 19, 

вул. Сорохтея, 37, вул. Галицька, 130, вул. Тролейбусна, 5, 

вул. Коновальця, 106-106А, вул. Пасічна 14-16-18-20, вул. Пасічна, 20, 

вул. Федьковича, 88, вул. Горбачевського, 40, вул. Вовчинецька, 194, 

вул. Івана Павла ІІ, 17, вул. Молодіжна, 41-45, вул. Сахарова, 30 - 

Коновальця, 95, вул. Хоткевича, 50/1-50/2-52/4, вул. Заклинських, 8-13, 

вул. Витвицького, 30. 

Також влаштовано основу та малі архітектурні форми на спортивному 

майданчику в дворі Івасюка, 46. 

 

По об'єктах транспортної інфраструктури міста (вулиці та перехрестя) 

управлінням завершено капітальний ремонт по 6 вулицях, а саме: вул. Дучимінська, 

вул. Вовчинецька (на ділянці від вул. Сагайдачного до вул. Дучимінської), 

вул. Княгинин з виїздом до транспортної розв'язки на вул. Надрічна, вул. Паркова, 

вул. Сухомлинського, вул. Павлика. 

Також завершуються роботи по будівництву 2-х вулиць (вул. 24 Серпня; 
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вул. Стуса (на ділянці від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня) та капремонту 3-х 

вулиць (Республіканська; Військових Ветеранів; Вовчинецька (на ділянці від 

вул. Дучимінської до вул. Симиренка). 
 

Завершено роботи по капремонту 4-х тротуарів, міжбудинкових проїздів та 

прибудинкових територій (вул. Сорохтея, 26; вул. Молодіжна, 44-48; проїзду до 

ДНЗ №34 "Незабудка" по вул. Хіміків, 4А та тротуару на вул. Тролейбусна). 
 

По об’єктах благоустрою виконано капремонт скверу на вул. Мазепи, 175 

(навпроти жіночої консультації). 

По об’єктах житлово-комунального господарства: 

 придбано сортувально-подрібнюючий комплекс для сортування твердих 

побутових відходів м. Івано-Франківська. 

 виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення дворової 

території 2-х закладів (ДНЗ №4 на вул. Вовчинецька, 133; ЗШ №28 на 

вул. В.Чорновола, 130). 

 виконано нове будівництво мереж зовнішнього освітлення дворової 

території 7-ми вулиць (вул. Чорновола, 96; Набережна, 32; Набережна, 26; 

Північний бульвар, 5, 5б, 7, 7а; Тичини, 20; Стуса, 33-37а; Пасічна ,14). 

По інших об’єктах виконано капітальний ремонт приміщення міського відділу 

ДРАЦС Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області 

за адресою м. Івано-Франківськ вул. Галицька, 23. 

ІІ. Крім введених в експлуатацію у звітному періоді, управлінням проводились 

будівельно-монтажні роботи. 
 

По 8-ми об’єктах освіти виконуються роботи з: 
 

1. Будівництва 4-х об’єктів (дитячого садка в с. Микитинці; дитячого садка в м-

ні "Каскад"; дитячого садка в с. Крихівці; ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Хриплин). 

2. Реконструкції дитячого садочка на вул. Гната Хоткевича, 11-А. 

3. Капітального ремонту 3-х об’єктів (системи опалення ДНЗ №6 по 

вул. Тарнавського, 16; спортивного майданчика із синтетичним покриттям на 

території ЗШ №18 на вул. Тролейбусна, 7;  території ЗШ №25 на 

вул. 24 Серпня, 13). 

По об’єктах охорони здоров’я виконується капітальний ремонт в 2-х закладах: 

1. Інфекційному відділенні (грудний блок) Комунального некомерційного 

підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня івано-Франківської міської 

ради" на вул. Чорновола 44 в м. Івано-Франківську. 

2. Заміна вікон і дверей в приміщеннях КНП «Івано-Франківський міський 

клінічний перинатальний центр». 
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По 11-ти об’єктах культури і спорту виконуються: 

1. Будівництво 2-х об’єктів (басейну в ФОК та комплексного спортивного 

майданчика з полями для ігрових видів спорту в районі вулиць 

Симоненка, 3в – Вовчинецька, 202). 

2. Капітальний ремонт по 4-х об’єктах (народного дому «Княгинин» на 

вул. Галицька, 40; спортивного залу Муніципального Центру дозвілля по 

вул. Набережній ім. В. Стефаника, 42; спортивного майданчика біля 

житлового будинку на вул. Дорошенка, 18; приміщень Центрального 

народного дому на вул. Тараса Шевченка, 1(ремонтно-реставраційні роботи). 

3. Реконструкція Народного дому в селі Угорники Івано-Франківської міської 

ради. 

4. Влаштування 4-х дитячих майданчиків (вул. Гетьмана Мазепи, 179-183; 

вул. Чорновола, 136-138; вул. Академіка Сахарова, 27; вул. Чорновола, 150а 

– 150б – 150в). 

По об’єктах житлово-комунального господарства виконується: 

1. Будівництво 2-х об’єктів (каналізаційної мережі в селі Хриплин Івано-

Франківської міської ради; Фільтратопроводу від полігону ТПВ в районі 

с. Рибне до точки врізки в міську каналізацію). 

2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення дворової території 6-х 

закладів (ДНЗ №14 «Кристалик» на вул. Марійки Підгірянки, 21; ДНЗ №23 

«Дударик» на вул. Сухомлинського, 10а; ДНЗ №16 «Сонечко» на 

вул. Короля Данила, 15а; ЗШ №17 на вул. Набережна ім. Василя 

Стефаника, 16а; ЗШ №9 на вул. Гетьмана Мазепи, 169/4; 

ДНЗ №3 «Бджілка» на вул. Гетьмана Мазепи, 40а); 

3. Капітальний ремонт та будівництво мереж зовнішнього освітлення дворової 

території 11-ти вулиць (Військових ветеранів, 6, 6а; Мазепи, 167, корп. 2 – 

Дорошенка, 18 б; Сухомлинського, 4, корп. 2; Мазепи, 169-173; Української 

дивізії, 1, 3, 5, 7; Л. Толстого, 3, 3а; Довженка, 1, 3, 3а, 5а; Незалежності 97, 

97а; Сухомлинського, 2а, корпус 3; Українських Декабристів, 20г; 

Коновальця, 149. 

По об'єктах транспортної інфраструктури міста триває: 

1. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної 

розв'язки в районі вул. Хіміків - Надрічна (ІІІ черга – «Будівництво моста 

через річку Бистриця Солотвинська в районі вул. Хіміків - Надрічна»); 

2. Капітальний ремонт 7-ми вулиць (вул. Коперніка, вул. Левинського, 

вул. Вовчинецької (на ділянці від вул. Дучимінської до вул.Симеренка), 

вул. Галицької (від роз'їзду на Калуське шосе до вул. Хіміків), 

вул. Підгірянки (на ділянці від вул. Стефаника до вул. Незалежності), 

вул. Індустріальна, дороги від вул. Чорновола до структурного підрозділу 
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«Міська поліклініка №1» та благоустрій території структурного підрозділу); 

Також розпочато роботи по вул. Макогона та вул. Ушинського. 

Виконуються роботи з капітального ремонту 7-ми прибудинкових територій та 

міжбудинкових проїздів (вул.  Галицькій, 132 корп. 1, корп. 2, корп. 3; 

вул. Бельведерська, 12-16; вул. Вовчинецька, 178; вул. Вовчинецька, 178А; вул.  Івана 

Павла ІІ, 12; вул.  Івана Павла ІІ, 9; вул. Кардинала Любомира Гузара, 7А). 

По інших об’єктах виконується будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

приміщеннями поліклініки на базі об'єкта незавершеного будівництва по вул. 

Софіївка, 39 (Управлінням було проведено інвестиційний конкурс, в результаті якого 

укладено договір з переможцем конкурсу). 

ІІІ. У 2018 році управлінням через проектні організації розроблена проектно-

кошторисна документація. 
 

По об’єктах освіти 
 

1. Ремонтно-реставраційні роботи корпусу №1 ЗОШ №7 в м. Івано-Франківську 

2. Будівництво НВК ІІ-го пускового комплексу ЗОШ №6 в м-ні «Опришівці» 

По об’єктах охорони здоров’я 

1. Капітальний ремонт І поверху в стаціонарі Комунального некомерційного 

підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня івано-Франківської міської 

ради" по вул. Чорновола 44 в м. Івано-Франківську. 

2. Капітальний ремонт приймального відділення акушерського корпусу КНП 

"Івано-Франківський міський клінічний перинатальний центр". 

3. Капітальний ремонт приміщень для влаштування клініко-діагностичної 

лабораторіїі КНП "Івано-Франківський міський клінічний перинатальний 

центр". 

4. Капітальний ремонт фасаду будівлі структурного підрозділу «Міська 

поліклініка №2» Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-

Франківської міської ради». 

По об’єктах культури і спорту 

1. Будівництво музичної зали Музичної школи №3, вул. Галицька, 101. 

2. Ремонтно-реставраційні роботи даху та фасаду приміщень муніципального 

навчально-виробничого комбінату на вул. Новгородська, 15 пам’ятки 

архітектури місцевого значення. 

По об’єктах благоустрою 

1. Капітальний ремонт благоустрою території біля стадіону "Рух" в м. Івано-
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Франківську. 

2. Капітальний ремонт пішохідної зони на вул. В.Стуса. 

ІV.  З метою організації виконання будівельно-монтажних робіт в 2019 році, 

управлінням через проектні організації розробляється проектно-кошторисна 

документація: 
 

По 4-х об’єктах освіти 

1. Будівництво дошкільного навчального закладу на вул. Чорновола. 

2. Реконструкція дитячого садка на вул. Ст.Бандери,10а. 

3. Будівництво корпусу ЗШС №6 в м-ні «Пасічна». 

4. Нове будівництво футбольного поля стандартних розмірів із синтетичним 

покриттям та влаштуванням спортивних майданчиків 

багатофункціонального призначення із штучним покриттям в ЗШ №24. 

По об’єктах охорони здоров’я 

1. Капітальний ремонт першого поверху комунального закладу «Міська 

поліклініка № 3» по вул. Івана Франка, 30 в м. Івано-Франківську. 

По об’єктах культури і спорту 

1. Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу "Електрон" по 

вул. С.Бандери, 12А в м. Івано-Франківську. 

По 4-х об’єктах житлово-комунального господарства 

1. Тролейбусна лінія вул. Мазепи-Південний бульвар-Північний бульвар. 

2. Будівництво каналізаційної мережі в селі Угорники Івано-Франківської 

міської ради. 

3. Нове будівництво парку в межах вул. Хіміків-Целевича - під соціальний 

простір. 

4. Нове будівництво господарсько-побутового та дощового колекторів в 

мікрорайоні №7 в межах вул. Калуське шосе-Горбачевського-Ціолковського. 

По об'єктах транспортної інфраструктури міста (мости) 

1. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної 

розв'язки в районі вул. Хіміків - Надрічна ( І черга – «Будівництво 

транспортної розв’язки по вул. Надрічна в м. Івано-Франківську»). 

2. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної 

розв'язки в районі вул. Хіміків - Надрічна (ІІ черга – «Будівництво вулиці 

Хіміків на ділянці від ЗОШ № 24 до річки Бистриця Солотвинська в м. 
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Івано-Франківську»). 

По 4-х об'єктах транспортної інфраструктури міста (вулиці) 

1. Капітальний ремонт вул. Озаркевича, вул. Крайківського, вул. Надрічна 

(старої частини). 

2. Реконструкцію вул. Івасюка з влаштуванням велодоріжки. 

По об’єктах благоустрою розробляється ПКД на будівництво скверу на 

вул. Січових Стрільців, 78 в м. Івано-Франківську. 
 

V.  Проект «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста 

Івано-Франківська» (НЕФКО) 

Завершено виконання робіт по 4-му контракту «Капітальний ремонт системи 

опалення та встановлення ІТП в шести (6) дитячих навчальних закладах та 

навчально-реабілітаційному центрі». 

Для виконання робіт по наступному етапу проекту «Підвищення 

енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська», 

управлінням через проектні організації розроблено проектно-кошторисну 

документацію (ПКД) по: 

 Капремонту в 12 закладах (ДНЗ №1 "Калинонька" по вул. Вовчинецька, 9; 

ДНЗ №2 “Малятко” на вул. Бельведерська, 49А; ДНЗ №3 "Бджілка" на 

вул. Гетьмана Мазепи,40А; ДНЗ №11 "Пізнайко" на вул. Академіка 

Сахарова, 32А; ДНЗ №15 "Гуцулочка" на вул. Нова, 19; ДНЗ №19 "Троянда" на 

вул. Галицька, 101А; ДНЗ №20 "Росинка" на вул. Петлюри, 21; ДНЗ № 27 

"Карпатська казка" на вул. Надвірнянська, 28; ДНЗ №29 "Кобзарик" на 

вул. Гвардійська, 4; ДНЗ №30 "Ластівка" на вул. Бельведерська, 57; ДНЗ №34 

"Незабудка" на вул. Хіміків, 4А; ДНЗ №9 "Дзвіночок" на вул. Коновальця, 

135). 

 

 Реконструкції системи опалення в 12 закладах (ДНЗ №1 "Калинонька" по вул. 

Вовчинецька, 9; ДНЗ №2 “Малятко” на вул. Бельведерська, 49А; ДНЗ №3 

"Бджілка" на вул. Гетьмана Мазепи,40А; ДНЗ №11 "Пізнайко" на 

вул. Академіка Сахарова, 32А; ДНЗ №15 "Гуцулочка" на вул. Нова, 19; 

ДНЗ №19 "Троянда" на вул. Галицька, 101А; ДНЗ №20 "Росинка" на 

вул. Петлюри, 21; ДНЗ № 27 "Карпатська казка" на вул. Надвірнянська, 28; 

ДНЗ №29 "Кобзарик" на вул. Гвардійська, 4; ДНЗ №30 "Ластівка" на 

вул. Бельведерська, 57; ДНЗ №34 "Незабудка" на вул. Хіміків, 4А; ДНЗ №9 

"Дзвіночок" на вул. Коновальця, 135). 

VІ.  Діяльність у сфері фінансової підтримки культово-релігійних громад 
 

Через управління здійснюється фінансування релігійних громад та культових 

споруд. За  зазначений період надано фінансової підтримки на суму – 5 350,00 тис. 

грн. 
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Зокрема: 
 

 Буд-во храму Богоявлення Господнього УГКЦ, вул. Вовчинецька, 200а – 

200,00 тис. грн.; 

 Будівництво УГКЦ «Пресвятої Трійці» (вул.Сухомлинського) – 1 600,00 тис. 

грн.; 

 Будівництво УГКЦ «Собору св. Володимира і Ольги» – 200,00 тис. грн.; 

 Капітальний ремонт УГКЦ «Святого Великомученика Юрія» с. Угорники 

Івано-Франківської міської ради – 100,00 тис. грн.; 

 Монастир святого Йосифа Згромадження редемптористів вул. Івасюка, 48 – 1 

200,00 тис. грн.; 

 РГ Успіння Матері Божої Української греко-католицької церкви с. Крихівці 

– 100,00 тис. грн.; 

 Релігійна громада (парафія) Всіх Святих Українського народу вул. 

Симоненка, 34/124 – 200,00 тис. грн.; 

 Релігійна громада Христа Чоловіколюбця і Блаженних мучеників Григорія 

Хомишина, Семеона Лукача, Івана Слезюка (вул.Ленкавського) – 250,00 тис. 

грн.; 

 Собор "Святої Тройці"  УПЦ КП – 200,00 тис. грн.; 

 Субвенція з обл. бюджету на виконання програми «Духовне життя» на 2016-

2020 роки «Капітальний ремонт УГКЦ «Святого Великомученика Юрія» с. 

Угорники Івано-Франківської міської ради – 50,00 тис. грн.; 

 Храм св. Пророка Іллі на вул. Лепкого (благоустрій території) – 300,00 тис. 

грн.; 

 Храм Св.Ап.Юди-Тадея (В. Стуса, 29) – 500,00 тис. грн.; 

 Храм Святителя Миколая УПЦ вул. Тролейбусна, 18а (будівництво) – 200,00 

тис. грн.; 

 Храм Святої великомучениці Параскеви в Опришівцях вул. О. Блавацького, 

2Г – 350,00 тис. грн.; 

 Храм трьох Святителів Парафія св. Апостола Луки-лікаря вул. Медична, 15 

спорудження храму – 200,00 тис. грн.; 

 Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці вул. Пасічна, 30-а – 100,00 тис. 

грн.; 

 Церква Всіх Святих Землі Української вул. Івасюка, 2 – 100,00 тис. грн.; 
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 Церква Покрови Пресвятої Діви Марії вул. Княгинин, 29 (ремонтно-

реставраційні роботи) – 100,00 тис. грн.; 

 Церква св.Архистратига Михаїла, вул.Сорохтея, 15а – 100,00 тис. грн.; 

 Церква Святого Великомученика Юрія Побідоносця УГКЦ (на території 

парку Воїнів-Інтернаціоналістів) вул. Василіянок, 55 – 100,00 тис. грн.; 

 Чоловічому Монастирю «Воплоченого Слова» Івано-Франківської Єпархії 

УГКЦ на завершення будівництва монастирського храму «Святих Кирила і 

Методія» УГКЦ – 200,00 тис. грн. 


