
Інформація про виконання  

«Програми облаштування прибудинкових територій житлового фонду 

Івано-Франківська на 2016-2020 роки» за 2019 рік 

З метою покращення якості та безпечності проживання мешканців 

міста протягом 2019 року залучено бюджетні кошти та приватні інвестиції до 

вирішення проблем благоустрою, інвентаризації об’єктів та встановлення 

(облаштуванні) нових об’єктів благоустрою. Зокрема, було виділено кошти 

на фінансування таких заходів: 

 

1. Встановлення малих архітектурних форм (МАФ) 

 Протягом звітного періоду для покращення якості проживання 

мешканці встановлено лавки та урни загальну на суму 955,5 тис. грн, а саме: 

встановлення лавок на вул. Вовчинецькій, 194А – 30,4 тис. грн, встановлення 

лавок та урн на вул. Вовчинецькій, 2, 4, 6, 8  – 36,6 тис. грн, влаштування 

лавок біля будинку № 54 на вул. Г. Хоткевича – 45,9 тис. грн, встановлення 

урн в центральній частині міста – 59,8 тис. грн,  встановлення лавок та урн на 

вул. Пулюя, 10, 10а – 44,2 тис. грн, встановлення лавок та урн на вул. 

Матейки (біля лікарні) – 34,0 тис. грн, встановлення антипаркувальних 

стовпців, лавок та урн на вул. Гнатюка – 58,5 тис. грн, встановлення 

шахового стола та лавок в районі стадіону біля ЗОШ № 19 на вул. 

Г.Хоткевича – 49,4 тис. грн, встановлення лавок у дворі на вул. Івана Павла 

ІІ,16 – 48,4 тис. грн  та інші. 

 

2. Встановлення (облаштування) окремих елементів благоустрою  

Для безпеки руху в місті Івано-Франківську протягом 2019 року 

втановлено антипаркувальні стовпці та інших антипаркувальних пристроїв 

на загальну суму – 472,4 тис. грн, зокрема: встановлено антипаркувальні 

стовпці біля палацу Потоцьких – 49,9 тис. грн, встановлено антипаркувальні 

стовпці для захисту тротуарів на набережній ім. В.Стефаника, 2 – 49,0 тис. 

грн, встановлено антипаркувальних стовпців біля Івано-Франківської 

клінічного пологового будинку на вул. Чорновола – 45,7 тис. грн, 

встановлено антипаркувальні стовпці на вул. Вагилевича – 44,1тис. грн та 

інші. 

Для створення безбар’єрного простору та інфраструктури для людей з 

обмеженими можливостями у місті протягом 2019 року проводились роботи 

з влаштування пандусів та підвищених пішохідних переходів на загальну 

суму 125,0 тис. грн,  зокрема влаштовано пандус на Набережній ім. В. 

Стефаника, 28 ( І під'їзд)  – 49,0 тис.грн, влаштування пандусу на вул. 

Вовчинецькій, 184 ( І під'їзд) – 49,8 тис. грн та ін. 

 

  3. Влаштування газонів та клумб, висадка дерев   

Якість і комфортність вулиць залежить від різних факторів: безпеки, 

доступності і безбар'єрності, мікроклімату, освітленості, відчуття затишку, 

незагазованості і рівня шуму. Серед них є дуже важливий фактор – 

озеленення. Воно створює прохолоду і затінок, затримує вологу, захищає від 



пилу і шуму в зелену пору року, дає відчуття захищеності та затишку, 

зрештою, надає простору естетичності. Люди більш охоче пересуваються 

містом зеленими вулицями і уникають тих, де рослин немає.  

Так, за 2019 рік на замовлення Департаменту житлової, комунальної 

політики та благоустрою в Івано-Франківську висадили понад тисячу дерев. 

Серед саджанців переважають дерева таких порід, як дуб червоний, платан, 

кілька видів акацій та кленів, липа, катальпа, глід, блакитна та звичайна 

ялини та ін. Протягом 2019 року у місті Івано-Франківську проведено роботи 

з озеленення на загальну суму 5 659,8 тис. грн. Так, зокрема: на підготовку 

квітників для посадки квітучих рослин – 47,7 тис. грн, на послуги з садіння 

дерев і кущів – 636,1 тис. грн, на садіння дерев в центральній частині міста – 

283,8 тис. грн, на реалізацію програми «Пам'ятне дерево» – 13,0 тис. грн, на 

влаштування газонів, клумб та проведення озеленення – 421,1 тис. грн, на 

створення нових зелених насаджень (придбання та садіння дерев) – 388,9 тис. 

грн, на вирівнювання газонів – 57,0 тис. грн, а на влаштування та утримання 

клумб, газонів, квітників, вазонів, молодих дерев, саджанців та інш. 

елементів виділено кошти в сумі 3 812,2 тис. грн. 

Окрім цього, у 2019 році отримано субвенцію Галицької районної 

ради на придбання посадкового матеріалу для озеленення міста (саджанці 

дерев та кущів) у сумі 260,0 тис. грн. 

 

4. Встановлення дитячих та спортивних майданчиків   

 З метою забезпечення дозвілля та фізичного розвитку за програмою 

парципаторного бюджетування протягом 2019 року встановлено дитячі ігрові 

та спортивні майданчики на загальну суму 397,3 тис. грн, зокрема:  

облаштовано зону відпочинку для дітей на вул. Г. Хоткевича, встановлено 

дитячий майданчик у дворі на вул. Довженка, 9а, 9б, 11а, облаштовано 

дитячий майданчик з сучасним штучним покриттям на вул. Національної  

Гвардії та спортивно-ігровий майданчик на вул. С. Бандери, 6-12, 

влаштування ігрового комплексу на дитячому майданчику біля буд. № 51 на 

вул. Хмельницького, встановлення спортивних тренажерів на дитячому 

майданчику на вул. Ботанічна, 6.  

 

5. Витрати на утримання елементів благоустрою  

Для забезпечення охайного зовнішнього вигляду міста постійно 

проводяться роботи з утримання елементів благоустрою. Так, протягом 2019 

року на такі потреби виділено 50 093,5 тис. грн. Зокрема на: утримання доріг, 

скверів, площ, внутрішньокватальних та інших територій загального 

користування на території міста, в т.ч. експлуатація та ремонт урн,утримання 

знаків та інших елементів благоустрою – 38 199,7 тис. грн, утримання 

фонтанів – 1 651,3 тис. грн, утримання пішохідних зон, провулків, інших 

територій та зелених зон на території міста – 1 743,2 тис. грн, утримання 

скверів, дитячих та спортивних майданчиків – 5 049,3 тис. грн, утримання 

пам’ятників – 191,9 тис. грн та ін. 

 



6. Асфальтування та мощення  

Для створення якісних, безпечних та комфортних проживання 

мешканців Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою 

Івано-Франківської міської ради протягом 2019 року проводились роботи з 

капітального ремонту пішохідних зон, доріг та міжбудинкових проїздів  на 

загальну суму 64 215,8 тис. грн. Зокрема здійснено: поточний ремонт доріг та 

площ – 29 240,4 тис. грн, капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та 

прибудинкових територій на вул. Галицька, 142 – 170,7 тис. грн, капітальний 

ремонт міжбудинкового проїзду та прибудинкової території на Північному 

бульварі 10, 12 – 331,8 тис. грн, капітальний ремонт міжбудинкових проїздів 

і прибудинкових територій біля будинків № 2, 4, 6, 8 на вул. Симоненка – 

131,7 тис. грн, капітальний ремонт міжбудинкових проїздів і прибудинкових 

територій біля будинків № 198 а - 200 на вул. Вовчинецькій – 1 520,5 тис. 

грн, капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових 

територій на вул. Кисілевської 40-40а-42-40в – 574,7 тис. грн, капітальний 

ремонт міжбудинкового проїзду та прибудинкової території на вул. 

Коновальця, 130 А  – 971,9 тис. грн, капітальний ремонт міжбудинкового 

проїзду та прибудинкової території на вул. Сахарова, 30 – 537,5 тис. грн, 

капітальний ремонт основи на міжбужинковому проїзді біля буд. №112в на 

вул. Галицькій – 300,3 тис. грн, влаштування під'їзних шляхів до 

контейнерного майданчика на вул. Залізничній, 47 – 292,2 тис. грн, 

капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій на 

вул. Тролейбусній, 2, 4, 6 та вул. Галицькій, 100 – 900,4 тис. грн, капітальний 

ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій на вул. І.Павла 

ІІ, 28-30 - Івасюка, 28-30 – 3 741,4 тис. грн, капітальний ремонт 

міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій на вул. Коновальця, 

121, Слави Стецько, 2 – 1 247,4 тис. грн, капітальний ремонт міжбудинкових 

проїздів та прибудинкових територій від вул. Дорошенка до буд. № 18 на 

вул. Дорошенка, № 167 корп. 5 на вул. Г. Мазепи, № 4 корп. 1 на вул. 

Сухомлинського в м. Івано-Франківську – 1 267,4 тис. грн, капітальний 

ремонт міжбудинкових  проїздів та прибудинкових територій біля буд. 114 - 

124А на вул. Галицькій та буд. № 1-3 на вул. Тролейбусній – 1 478,5 тис. грн, 

капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій 

буд. на вул. Петлюри, 19, 23, 25, вул. Сорохтея, 26, 28б, 30, 32, вул. 

Коновальця, 144а – 2 688,6 тис. грн. та інші об’єкти. 

 

6. Встановлення зовнішнього освітлення дворів та проїздів 

Для створення якісних, безпечних та комфортних проживання 

мешканців Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою 

Івано-Франківської міської ради протягом 2019 року проводились роботи з 

реконструкції та влаштування мереж зовнішнього освітлення на загальну 

суму 5 729,2 тис. грн. Зокрема проводились роботи з влаштування освітлення 

майданчику для вигулу собак на вул. Молодіжній та влаштування мереж 

зовнішнього освітлення на вул. Млинарській, 40 і 50, а також проводилась 

реконструкція зовнішнього освітлення міського озера на вул. Гетьмана 



Мазепи, влаштування дощової каналізації біля ж/б на вул. 24 Серпня, 7а в м. 

Івано-Франківську та ін. 

 

7. Реконструкція дощової дворової каналізації 

Протягом 2019 року проводились роботи з реконструкція дощової 

дворової каналізації на загальну суму  535,5 тис. грн. Так, проведено роботи з 

влаштування дощової каналізації біля житлового будинку на вул. 24 Серпня, 

7а в м. Івано-Франківську – 33,2 тис. грн, капітальний ремонт дворової 

каналізаційної мережі на вул. Івасюка, 46 – 20,5 тис. грн, влаштування 

дренажної каналізації в районі болардів на вул. Л. Українки та пл. Міцкевича 

– 47,0 тис. грн, влаштування дощової каналізації біля буд. № 167 корп. 5 на 

вул. Г. Мазепи – 44,7 тис.грн, капітальний ремонт дворової каналізаційної 

мережі на вул. Івасюка, 46 – 211,4 тис. грн та ін. 

Протягом 2019 року на реалізацію «Програми облаштування 

прибудинкових територій житлового фонду міста Івано-Франківська на 

2016-2020 роки» з міського бюджету виділені кошти для КП «Дирекція 

замовника, що були спрямовані на роботи, що наведені у додатку  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток   

КП «Дирекція замовника» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Гуменюк 

75-30-58 
 

 

№
 з

/п
 

Назва заходу 
Загальна вартість, 

тис. грн. 

 

Адреса 

1 Встановлення малих архітектурних форм 
 

  

1.1. Встановлення лавочок 
 

 

1.2. Встановлення смітників 
 

 

1.3. Встановлення велопарковок 
 

 

2 
Встановлення (облаштування) окремих 

елементів благоустрою 

46,2 

 

 

2.1. Встановлення засобів обмеження руху транспорту 
 

 

2.2. Встановлення та ремонт декоративної огорожі 
 

 

2.3. 
Встановлення інфраструктури для людей з 

обмеженими можливостями 
46,2 

 

Сорохтея, 41 (металевий пандус) 

3 Влаштування клумб та газонів, висадка дерев 
 

 

3.1. Влаштування газонів і клумб 
 

 

3.2. Висадка саджанців дерев та кущів 
 

 

4 
Встановлення дитячих та спортивних 

майданчиків 
10,0 

О.Довженка, 9 А; 9Б; 11; 11 А 

5 Витрати на утримання елементів благоустрою 48,0 Покіс трави 

6 Асфальтування та мощення 141,9 

Сорохтея, 41 (відмостка); 

Є.Коновальця, 124 ( відмостка);  

Національної Гвардії, 18  (відмостка) 

7 
Встановлення зовнішнього освітлення дворів та 

проїздів  

 

8 Реконструкція дощової дворової каналізації 30,7 В.Чорновола, 134 Б 

  

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ 
276,8 

 



 


