Інформація про виконання «Програми модернізації
багатоквартирних житлових будинків міста Івано-Франківська на
2016-2020 роки» за 2020 рік

З метою проведення заходів з ремонту житлових будинків міста ІваноФранківська, 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 2020 року на реалізацію Програми модернізації
багатоквартирних житлових будинків міста виділені кошти для КП «Теплий
дім» та для капітального ремонту житлового фонду ОСББ. Кошти спрямовані
на:
І. КП «Теплий дім»
№
з/п
1

Назва заходу
Будинкові трубопровідні мережі

Загальна вартість,
тис. грн
550,434

2
3
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
5
5.1
5.2

Будинкові електромережі
Конструктивні елементи
Ремонт дахів
Ремонт сходових кліток
Ремонт інших конструктивних елементів
Ліфтове господарство
Заміна (модернізація ліфтів)
Теплова модернізація будинків
Ремонт вікон на сходових (скління)
Утеплення стінових панелей, тощо

155,952
1134,601
832,107
101,493
201,001
368,147
84,965
84,965
-

Разом за програмою

2 294,099

ІІ. «Дирекція замовника»
№
з/п
1

Назва заходу
Будинкові трубопровідні мережі

Загальна вартість,
тис. грн
257,0

2 Будинкові електромережі
3 Конструктивні елементи
4. Ліфтове господарство
Разом за програмою

645,0
994,0
35,0
1 931,0

ІІІ. Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ та житлових будинків,
що перебувають в управлінні комунальних підприємств та проведення
енергозберігаючих заходів
№

І.

ІІ.

Назва заходу

Проведення енергозберігаючих заходів в житлових будинках

Загальна
вартість,
тис. грн.
769,0

Заміна підвального розгалуження холодного водопостачання в
житловому будинку №19а на вул. Нова

75,9

Капітальний ремонт даху (цілий будинок) по вул. Галицька, 145

182,6

Капітальний ремонт даху (цілий будинок) по вул.
Горбачевського, 40
Капітальний ремонт даху (2 під'їзд) на вул. Витвицького, 28

200,0

Заміна вікон на сходових маршах у буд. №19 на вул. Петлюри

47,9

Парципаторне бюджетування

172,6

пр. Тринога І. І. Ремонт внутрішньобудинкових систем
електропостачання житлового будинку

74,8

Загреба Анна Вадимівна - ОСББ Сім Сот «Антилід» вул.Пасічна,
41
Проекти з капітального ремонту та реконструкції
житлових будинків, що перебувають на балансі ОСББ

97,8

90,0

409,5

Програма переможців, в тому числі:

256,3

Житловий кооператив № 22А "Частковий ремонт та заміна вікон
на сходовій клітці в будинку №30 по вул. Симоненка "

70,0

ОСББ "Едельвейс-41" "Часткова заміна дверей вхідних та дверей
міжповерхових сушарок на металопластикові з
енергозберігаючими склопакетами у двох під`їздах будинку №
41 на вул. Бульвар Південний в м. Івано-Франківськ"

56,0

ОСББ "Гординського, 22" "Заміна старих трухлявих дерев`яних
вікон на енергоефективні металопластикові в будинку по

47,3

вул.Гординського 22"
ОСББ "Незалежні-ІФ" "Встановлення енергозберігаючих дверей
в під`їздах та частковий ремонт в будинку 144а по вул. Євгена
Коновальця в м. Івано-Франківськ"
Капітальний ремонт будинків, управління яких здійснює
ОСББ, в тому числі:
Капітальний ремонт ліфта на вул. Молодіжна, 45 (ОСББ
"Молодіжне-45")
Капітальний ремонт мереж централізованого опалення на
Набережній ім. В. Стефаника, 16 (ОСББ "Бистриця 2007")

83,0

153,2
17,6
1,0

Утеплення фасаду на вул. Військова, 5 (ОСББ "Пятірка")
Заміна вікон на сходах на вул. Грушевського, 38 (ОСББ
«Грушевського, 38»)
Заміна вікон на сходових на Північному бульварі, 8, 8а (ОСББ
"Добровільна ініціатива мешканців Альтернатива (Дім-А))

13,0
33,2

Капітальний ремонт даху на вул. Вовчинецькій, 90 (ОСББ "По
вулиці Вовчинецькій, 90")

19,1

РАЗОМ:

69,3

1 178,5

Реалізація Програми сприяє підвищенню якості та безпечності
проживання мешканців міста, енергоефективності та теплозбереженню
помешкань, залученню позабюджетних коштів до утримання житлового
фонду.

