
 

Інформація про виконання «Програми модернізації 

багатоквартирних житлових будинків міста Івано-Франківська на 

2016-2020 роки» за 2019 рік 

 

З метою проведення заходів з ремонту житлових будинків міста Івано-

Франківська, підвищення комфорту та безпеки проживання, зменшення 

частки витрат мешканців міста на оплату спожитих паливно-енергетичних 

ресурсів, підвищення рівня кліматичного комфорту в будівлях, покращення 

естетичного вигляду житлових будівель, формування ощадливого 

відношення споживачів до споживання паливно-енергетичних ресурсів у 

місті Івано-Франківську проводиться реалізація програми «Модернізація 

багатоквартирних житлових будинків міста Івано-Франківська на 2016-2020 

роки»,  яка фінансується за рахунок коштів міського бюджету  із одночасним 

залученням коштів управителів житлового фонду (комунальних 

підприємств), співвласників та наймачів об’єктів житлового фонду, 

спонсорських коштів.  

Протягом 2019 року на реалізацію Програми модернізації 

багатоквартирних житлових будинків міста виділені кошти для КП 

«Муніципальна інвестиційна управляюча компанія», КП «Дирекція 

замовника» та для капітального ремонту житлового фонду ОСББ. Кошти 

спрямовані на: 

 

І. КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» 

№ з/п Назва заходу Загальна 

вартість, 

тис.грн 

1 Будинкові трубопровідні мережі 543.2 

2 Будинкові електромережі 36.2 

3 Конструктивні елементи 1748.8 

3.1 Ремонт дахів 1748.8 

3.2 Ремонт сходових кліток. - 

4 Ліфтове господарство 1215.9 

4.1 Заміна (модернізація ліфтів) 1215.9 

5 Теплова модернізація будинків 697 

5.1 Заміна вікон на сходових 697 

5.2 Утеплення стінових панелей, тощо - 

 Разом по програмі 4241.1 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. КП «Дирекція замовника» 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Адреса Загальна 

вартість, 

тис. грн. 

1 Капітальний  ремонт центрального 

опалення 

Є.Коновальця,101 49,5 

 

2 

 

Капітальний ремонт мереж 

водовідведення  

Національної Гвардії, 16 

(1-2 під.) 

18,8 

Національної Гвардії, 18 

 (1-й під. кв.1,2,3) 

7,5 

О.Довженка,10 18,7 

 94,5 

3 Капітальний ремонт дренажної 

системи 

О.Довженка, 11 140,6 
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Капітальний ремонт покрівель  

Є.Коновальця, 136 Б 35,6 

Заклинських,8 275,0 

Ю.Целевича,16 В 44,0 

Гарбарська, 39 27,4 

О.Довженка,11 

(зняття монолітних плит) 

22,5 

 545,1 

5 Виніс та ремонт електрощитових 
Військових ветеранів, 6 47,9 

Тичини, 8 А (аварійні 

роботи) 

38,1 

 86,0 
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Реконструкція  

внутрішньобудинкових електричних 

мереж для переведення споживачів 

на прямі розрахунки з 

постачальником  

(згідно проекту) 

 

Покутська,1,3,5,7,9,11 

 

500,0 

Молодіжна,1,2 160,0 

Української Дивізії, 4 47,8 

Української Дивізії,8 59,9 

Української Дивізії,10 61,3 

 829,0 
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Заміна вікон на сходових клітках на 

металопластикові 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національної Гвардії, 18 (I 

-й під) 

26,7 

Національної Гвардії, 18 

(II -й під) 

27,0 

Національної Гвардії, 18 

(III -й під) 

28,3 

Гетьмана Мазепи , 175 Д 

(хол I) 

  8,6 

Гетьмана Мазепи , 175 Д 

(хол II) 

12,3 

Гетьмана Мазепи , 175 Д 

(кухня) 

  7,6 

Гетьмана Мазепи , 175Д  

(хол I -й пов.) 

13,2 

Є.Коновальця, 136 В 33,2 



  *без врахування залучення коштів співвласників та ін. джерел.           

 

ІІІ. Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ та житлових будинків, 

що перебувають в управлінні комунальних підприємств та проведення 

енергозберігаючих заходів 

 

На замовлення Департаменту проводились заходи з капітального та 

поточного ремонтів житлового фонду міста. Впроваджені заходи у секторі 

житлових будівель спрямовувались в першу чергу на підвищення 

енергоефективності будівель та скорочення споживання енергетичних 

ресурсів житловими будинками. Зокрема, на проведення поточних та 

капітальних ремонтів житлового фонду використано 3 203,2 тис. грн.  

На проведення ремонтних робіт житлових будинків, управління яких 

здійснює ОСББ спрямовано 1606,8 тис. грн, в тому числі: за «Програмою 

розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства» 

отримали допомогу з міського бюджету в сумі 652,5 тис. грн ОСББ «Індиго 

ІФ», ОСББ «Дімсім», ОСББ «Пилипа Орлика, 1», ОСББ «Первоцвіт», ОСББ 

«Гражда», ОК «Житловий 8», ОК «Карпати», ОК «Житловий 8», ЖБК № 21 

та інші на проведення поточних та капітальних ремонтів з заміни вікон на 

сходових клітках, ремонт системи освітлення із влаштуванням 

 

 

(вікна та двері) 

С.Петлюри, 19 (заміна 

люку) 

11,4 

   168,3 
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Ремонт приміщень сходових кліток 

Південний Бульвар,34  

(1-й пов. права сторона) 

13,9 

В.Чорновола,134 Б (II-й 

під.) 

32,7 

Національної Гвардії,16 

(II-й під) 

26,1 

Національної Гвардії,18(II-

й під) 

25,5 

Національної Гвардії,18(I-

й під) 

45,6 

О.Довженка,10 47,1 

О.Довженка,10 (машинне 

відділення) 

17,5 

Галицька,134 49,0 

 257,40 
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Ремонт Підвальних приміщень 

будинків 

Сорохтея,41 20,6 

С.Петлюри,19 16,4 

Є.Коновальця, 136 В 17,3 

Є.Коновальця, 136 Б 12,7 

Сорохтея, 28 Б 12,7 

С.Петлюри,19 (горище) 16,4 

 96,1 

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ 2076,4 



енергоощадних світильників,  заміна дерев`яних дверей на енергозберігаючі 

в під`їздах житлових будинків та часткове утеплення фасадів будинків; на 

проведення капітальних ремонтів на умовах співфінансування спрямовано 

954,3 тис. грн для ОСББ «По вулиці Вовчинецькій 90», ОСББ «П’ятірка», 

ОСББ «Арка-Вали», ОСББ «Франка, 11», ОСББ «Китайська стіна», ОСББ 

«Берізка-ІФ» та інші. 

На проведення ремонтних робіт житлових будинків, що перебувають в 

управлінні комунальних підприємств спрямовано 1596,4 тис. грн, в тому 

числі: за програмою «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі)» - 99,9 

тис. грн для заміни вікон на сходових клітках у житлових будинках на вул. 

Витвицького, 24, 28; на проведення капітальних ремонтів на умовах 

співфінансування спрямовано 920,1 тис. грн на заміну вікон на сходових 

клітках на енергозберігаючі, ремонт системи опалення в житлових будинках, 

часткове утеплення фасадів на вул. Витвицького, 28, вул. Г. Хоткевича, 54,  

вул. Галицькій, 145, 147, 149, на вул. Грушевського, 40; за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій спрямовано 576,4 тис. 

грн. на заміну вікон на сходових клітках та заміну вхідних дверей у житлових 

будинках на вул. Петлюри,1, на вул. Волошина, 2, на вул. Чорновола,119, на 

вул. Чорновола,115, на вул. Сорохтея, 9 та інші. 

Реалізація Програми сприяє підвищенню якості та безпечності 

проживання мешканців міста, енергоефективності та теплозбереженню 

помешкань, залученню позабюджетних коштів до утримання житлового 

фонду. 


