
Звіт 

 про роботу Департаменту благоустрою 

за 2021 рік 
 

Основними напрямками роботи Департаменту благоустрою Івано-

Франківської міської ради є покращення благоустрою, формування 

зовнішнього вигляду території, поліпшення умов проживання мешканців 

шляхом будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту 

об’єктів благоустрою, соціально-культурного призначення та інших 

об’єктів на території Івано-Франківської міської територіальної громади.    

 Протягом 2021 року Департамент благоустрою здійснював свою 

діяльність відповідно до 10 бюджетних програм основною метою яких 

було забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по 

виконанню власних та делегованих повноважень, розвиток інфраструктури 

території, забезпечення сталого економічного розвитку соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної власності, стабілізація та 

покращення екологічного стану території, підвищення рівня благоустрою 

території міської територіальної громади та проведення заходів з 

озеленення. 

 На замовлення Департаменту благоустрою проводились роботи із 

капітального та поточного ремонту вулиць міської територіальної громади, 

прибудинкових територій, тротуарів та пішохідних доріжок та інших 

об’єктів та елементів благоустрою. 

З метою належного виконання робіт та послуг протягом 2021 року та 

відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» 

Департаментом благоустрою проведено 158 процедур закупівель через 

систему Prozorro та укладено 332 договорів підряду на суму  

150 363 545,72 грн. Сума економії бюджетних коштів від очікуваної 

вартості предмета закупівель протягом бюджетного року становила  

14 038 277,72 грн. 

 

1. Роботи із благоустрою на міському озері на вул. Гетьмана 

Мазепи у місті Івано-Франківськ. 

Одним із основних завдань на 2021 рік було завершення робіт на 

міському озері на вул. Гетьмана Мазепи у місті Івано-Франківську, 

З метою реалізації даної мети виконано наступні роботи: 

1) капітальний ремонт центрального пірсу та оглядових 

майданчиків озера на вул. Гетьмана Мазепи в м. Івано-Франківську;  



 
Центральний пірс на міському озері після проведення капремонту  

 

2) влаштування огородження та інших елементів благоустрою на 

оглядових площадках міського озера на вул. Гетьмана Мазепи в м. Івано-

Франківську; 

  
Огородження на центральному та малих пірсах 

 

3) влаштування поліуретанового покриття бігової доріжки 

навколо міського озера; 



 

Бігова доріжка з поліуретановим покриттям на міському озері 

4) влаштування освітлення центрального пірсу на міському озері; 

 

Нове освітлення центрального пірсу на міському озері 

 

Також проведено роботи з ремонту каплиці та благоустрою зеленої 

зони біля міського озера  на вул. Мазепи в м. Івано-Франківську. 

2. Капітальний ремонт доріг та вулиць. 



Протягом 2021 року на замовлення Департаменту підрядними 

організаціями проведено роботи із ремонту дорожнього покриття на 19 

вулицях Івано-Франківської міської територіальної громади, в тому числі 

на 7-ти вулицях міста Івано-Франківськ.  

Зокрема, на території міста Івано-Франківськ здійснено капітальний 

ремонт вулиці Донцова та вулиці Марка Черемшини; проїзду від вул. 

Василишина до вул. Весняна Південна; проїзду від вул. Січинського до 

вул. Весняна; дорожнього покриття вул. Кобринської та Стефаника (на 

ділянці від вул. Відкритої до буд. № 31 на вул. Стефаника), вул. Василя 

Стуса (від буд. № 13 А до буд. № 15 а). Тривають роботи із   капітального 

ремонту вулиць Ленкавського, Котляревського та Теодора Цьоклера. 

 

 

вул. Донцова після капремонту 

 



 
 

вул. Кобринської в Івано-Франківську 

 

В селах Івано-Франківської міської територіальної громади 

проведено роботи з влаштування дорожнього покриття на таких об`єктах: 

с. Черніїв 

-  Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Дорошенка  

(від вул. О.Довбуша до вул. О.Кобилянської); 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Стуса (від вул. О.Довбуша 

до вул. Князя Осмомисла); 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Стефінина;  

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Князя Осмомисла.                          

 
                               вул. Стефінина в с. Чернієві 



с. Колодіївка 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Чорновола. 

с. Підпечери 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Підпечерської ; 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Івана Франка  

(від вул. Січових Стрільців до церкви). 

с. Хриплин 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Автоливмашівської  

(на ділянці від буд. № 95 до буд. № 133). 

с. Чукалівка 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Шевченка (на ділянці 

від буд. № 26 до буд. № 60).  

 

вулиця Шевченка в с. Чукалівка 



с. Драгомирчани 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Степана Бандери. 

 

вулиця Степана Бандери в с. Драгомирчани  

с. Братківці 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Шкільній. 

с. Вовчинець 

- Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Патріарха Володимира. 

Також проводяться роботи з капітального ремонту дорожнього 

покриття автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення С090907 Тисменичани-Камінна км 0+070 – км 3+849 Івано-

Франківської області. На даний час, завершено улаштування нижнього 

шару дорожнього покриття.  

 

 

 



3. Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція 

міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій. 

Не менш важливим та успішним завдання, яке було поставлено 

перед Департаментом благоустрою у 2021 році,  було здійснення 

капітальних ремонтів міжбудинкових проїздів та облаштування 

прибудинкових територій. На виконання даних робіт у 2021 році 

Департаменту було передбачено в бюджеті Івано-Франківської міської 

територіальної громади кошти в сумі 16 922 445,27 грн. та проведено 

роботи на  24-ьох об’єктах, а саме: 

- капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкової 

території на вул. Івасюка, 24 в м. Івано-Франківськ; 

- благоустрій території біля буд. № 16 на вул. Сорохтея в м. Івано-

Франківську;  

- капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових 

територій на вул. Галицька, 47 в м. Івано-Франківськ; 

- капітальний ремонт міжбудинкового проїзду та прибудинкової 

території біля буд. 48/1 на вул. Г. Хоткевича в м. Івано-

Франківську; 

- капітальний ремонт міжбудинкового проїзду та прибудинкової 

території біля будинків № 26 на вул. Довгій та № 1 на вул. 

Береговій в м. Івано-Франківську”; 

- капітальний ремонт прибудинкової території на вул. 

Січинського, 5Б в м. Івано-Франківськ; 

- благоустрій прибудинкових територій біля буд. № 26, 28 б, 30, 

32 на вул. Сорохтея в м. Івано-Франківську; 

- благоустрій території біля буд. № 19 на вул. І.Павла ІІ в м. Івано-

Франківську; 

- благоустрій території біля буд. № 17 на вул. І.Павла ІІ в м. Івано-

Франківську. 

- улаштування покриття прибудинкової території будинку 101А на 

вул. Незалежності" 

- благоустрій території біля буд. № 9 та № 11 на вул. Симоненка в 

м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт міжбудинкового проїзду та прибудинкової 

території на вул. С. Бандери, 14 та Сахарова, 33 в м. Івано-

Франківськ 

- благоустрій прибудинкових територій біля будинків № 4 корп.1, 

№ 6 корп.1, № 8 корп.2 на вул. Довженка в м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт міжбудинкового проїзду біля буд. № 3 на 

вул. Горбачевського та буд. № 19 на вул. Нечуя-Левицького в м. 

Івано-Франківську 



- капітальний ремонт проїзду біля будинку №2 на вул. Тополиній 

в м. Івано-Франківську 

- благоустрій прибудинкових територій на вул. Петлюри 19, 23, 25 

в м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт прибудинкової території біля буд. №2 на 

вул. Манюха в м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт території біля буд. № 30 на вул. 

Витвицького в м. Івано-Франківську; 

- облаштування прибудинкової території будинку № 28 на вул. 

Дем'янів Лаз в м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт прибудинкової території біля буд. 69 на вул. 

С.Бандери в м. Івано-Франківськ; 

- капітальний ремонт прибудинкової території біля буд. № 11 на 

вул. Миколайчука у м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт території біля буд. № 15 на вул. Січових 

Стрільців в м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт території біля під’їзду № 1 будинку 40 а на 

набережній ім. В. Стефаника у м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт прибудинкової території на набережній ім. 

В. Стефаника, 42а, 40а, 40б в м. Івано-Франківську.  

                      

                           
            Двір на вул. Сорохтея, 16 після капітального ремонту 

 



 

                       Міжбудинковий проїзд  на вул. Івана Павла ІІ, 19  

 

 
Відремонтований міжбудинкових проїзд Довга, 26-Берегова, 1 

 

 



Роботи ще тривають на 6-и об’єктах та завершення робіт на 

яких планується здійснити протягом 2022 року: 

-  капітальний ремонт прибудинкової території біля буд. № 134а 

на вул. Чорновола в м. Івано-Франківську; 

- благоустрій прибудинкової території біля будинку № 18 А на 

вул. Парковій в м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт міжбудинкового проїзду біля корп.1, 

будинку № 6 на вул. Сухомлинського в м. Івано-Франківську; 

- благоустрій території біля буд. № 13 на вул. Симоненка в м. 

Івано-Франківську; 

- благоустрій прибудинкової території біля будинків № 18, 20 на 

вул. Парковій в м. Івано-Франківську; 

- благоустрій території біля буд. № 30 на вул. Сахарова в м. Івано-

Франківськ. 

 

Також на 19 прибудинкових територіях дитячі ігрові та спортивних 

майданчиків, зокрема: 

- в с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 2а;  

- на вул. Чорновола, 143 в м. Івано-Франківську; 

- поруч будинку № 194 на вул. Вовчинецькій в м. Івано-

Франківську; 

- на вул. Вітровій в с. Микитинці Івано-Франківської міської 

територіальної громади; 

- поруч будинку № 6 на вул. Заклинських в м. Івано-Франківську; 

- поруч будинку № 189 на вул. Вовчинецькій в м. Івано-

Франківську; 

- поруч будинку № 7 на вул. Гвардійській у м. Івано-Франківську; 

- поруч будинку № 5 на вул. Гвардійській у м. Івано-Франківську; 

- поруч будинків №№ 16-22 на вул. Івана Павла ІІ в м. Івано-

Франківську; 

- поруч будинку № 34 А на вул. Сахарова в м. Івано-Франківську; 

- поруч будинку № 66 на вул. Шевченка в с. Братківці Івано-

Франківської міської територіальної громади; 

- поруч будинку № 5 на вул. 24 Серпня в м. Івано-Франківську; 

- поруч будинку № 93 на вул. Галицькій в м. Івано-Франківську; 

- поруч будинку № 3 на вул. Пулюя в м. Івано-Франківську; 

- поруч будинку № 1 на вул. Пулюя в м. Івано-Франківську; 

- поруч будинку 14 на набережній ім. В.Стефаника в м. Івано-

Франківську; 



- поруч будинку № 18 на набережній ім. В.Стефаника в м. Івано-

Франківську. 

 

  
 

Дитячий майданчик на вул. Вовчинецька, 19 

 

 

4. Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво тротуарів 

та пішохідних доріжок 

Чимала увага в 2021 році також була приділена здійсненню 

капітальних ремонтів тротуарів та пішохідних доріжок. З початку року 

було здійснено капітальний ремонт на 19-ти об’єктах.  

На проведення капітального ремонту тротуарів та пішохідних 

доріжок у 2021 році Департаменту благоустрою у бюджеті Івано-

Франківської міської територіальної громади передбачено кошти в сумі               

7 343,926 тис. грн. Серед капітально відремонтованих у цьому році 

об’єктів  варто відмітити такі як: 

- влаштування велодоріжки та проведення капітального тротуару 

від буд. № 105 на вул. Галицькій до моста через р. Бистрицю 



Солотвинську та до велодоріжки на набережній ім. В. Стефаника 

в м. Івано-Франківську; 

- пішохідна доріжка в сквері на вул. Гетьмана Мазепи (навпроти 

буд. 169/1-173/1) в  

м. Івано-Франківську; 

- тротуару біля кільця вул. Гетьмана Мазепи, набережна ім. 

В.Стефаника в  

м. Івано-Франківську; 

- пішохідних доріжок біля будинку на вул. Івана Павла II, 19а в м. 

Івано-Франківську; 

- тротуару поруч будинку № 51А на вул. Крихівецькій в с. 

Крихівці Івано-Франківської міської територіальної громади; 

- тротуарної доріжки біля буд. № 9 на вул. 24 Серпня в м. Івано-

Франківську; 

- тротуару на вул.Є.Коновальця (на ділянці від вул. Академіка 

Сахарова до вул. Січових Стрільців (непарна сторона)) в м. 

Івано-Франківську; 

- тротуару на вул. Крихівецькій (від вул. Виноградної до 

пам'ятника Т.Г. Шевченку) в с. Крихівці Івано-Франківської 

міської територіальної громади; 

- тротуару на вул. Гаркуші (біля Привокзального скверу) в м. 

Івано-Франківську; 

- пішохідних доріжок в урочищі «Вільхи» в с. Черніїв Івано-

Франківської міської територіальної громади; 

- тротуару на вул.Чорновола (на ділянці від вул. Академіка 

Сахарова до вул. Січових Стрільців (непарна сторона)) в м. 

Івано-Франківську; 

- тротуару на вул. Є.Коновальця (від буд. № 4 до буд. № 28) в м. 

Івано-Франківську»; 

- поруч будинку № 18 Б на вул. Дорошенка в м. Івано-

Франківську; 

- пішохідної доріжки поруч будинку № 175 Д на вул. Гетьмана 

Мазепи в м. Івано-Франківську; 

- тротуарної доріжки на площі біля церкви святого апостола Юди 

Тадея на вул. Стуса в м. Івано-Франківську; 

- пониження на пішохідних переходах на перехресті вул. Стуса-

Миколайчука (в районі ТЦ "Арсен") в м. Івано-Франківську; 

- тротуарної доріжки на вул. Січових Стрільців у с. Підпечери 

Івано-Франківської міської територіальної громади. 



При плануванні зазначених робіт враховувався перерозподіл 

простору з урахуванням інтересів усіх учасників руху; облаштовано 

безбар’єрне середовище та забезпечено доступність для усіх 

маломобільних груп населення. 

                   
Відремонтований тротуар з велодоріжкою на вул. Галицькій 

 

 

5. Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво інших 

об`єктів благоустрою. 

У сфері благоустрою міста основною метою роботи Департаменту 

було покращення зовнішньої привабливості міста, створення 

комфортного та зручного середовища не тільки в центральній 

частині міста, а й в усіх його мікрорайонах. Для досягнення цієї мети 

було впроваджено ряд заходів, серед яких варто відмітити такі як:  

- капітальний ремонт сходів біля пішохідного переходу в районі  

буд. № 63 на вул. Деповська в м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт території біля каплиці на вул. Тролейбусній 

(навпроти буд. № 10) в м. Івано-Франківську; 

- благоустрій території біля стенду героям АТО в Меморіальному 

сквері в м. Івано-Франківську (капітальний ремонт); 

- капітальний ремонт території біля ДНЗ № 19 «Троянда» на  

вул. Галицькій, 101а в м. Івано-Франківську; 

- капітальний ремонт сходів поруч буд. № 21 на майдані 

Шептицького в м. Івано-Франківську; 



- капітальний ремонт території біля ДНЗ № 30 «Ластівка» на  

вул. Бельведерській № 57 в м. Івано-Франківську 

- влаштування клумби біля пам'ятника героям московсько-

української війни в Меморіальному сквері на вул. Мельника в м. 

Івано-Франківську; 

- ремонт проїзду від вул. Петлюри до Івано-Франківського 

учбово-виробничого підприємства УТОС в м. Івано-

Франківську; 

- благоустрій території біля могили Борцям за волю України на 

вул. Крихівецькій в с. Крихівці Івано-Франківської міської 

територіальної громади; 

- благоустрій території біля пам’ятника о. Андрію Бандері в с. 

Підпечери Івано-Франківської міської територіальної громади; 

- благоустрій території біля могили воїнам УПА в с. Підлужжя 

Івано-Франківської міської територіальної громади. 

 

6. Роботи на міській Ратуші. 

Ще одним важливим об’єктом у 2021 році була міська Ратуша.  

Зокрема, на замовлення Департаменту благоустрою було проведено: 

1) капітальний ремонт об`єктів благоустрою на площі Ринок (біля 

міської Ратуші); 

2) ремонт балкону міської Ратуші над центральним входом; 

3) ремонт окремих фрагментів фасаду міської Ратуші; 

4) поточний ремонт покрівлі міської Ратуші  
 
 
 

 



7. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення. 
 

З метою підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення 

міста та створення умов для безпечного руху автотранспорту та пішоходів 

упродовж 2021 року проведено роботи із капітального ремонту освітлення 

вул. Стуса (від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня) та вул. 24 Серпня в м. 

Івано-Франківську. 

 

 
Освітлення вул. Стуса (від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня) 

 

 

8. Влаштування  аншлагів, лавок, урн та інших МАФ. 

Враховуючи звернення мешканців міста, депутатів міської ради, 

старостів сіл Івано-Франківської міської територіальної громади та ін., на 

замовлення Департаменту благоустрою влаштовано такі елементи 

благоустрою, як лавки, урни та аншлаги.  

Протягом 2021 року встановлено 22 лавки та 20 урн  на суму 97,575 

тис. грн. та 10 опор із вказівниками 24 вулиць міста.  

 

9. Озеленення міста. 

Для  забезпечення благоустрою Івано-Франківської міської 

територіальної громади Департаментом благоустрою проводилося ряд 

заходів, серед яких можна виділити наступні: 

1) послуги з садіння дерев та кущів. 



На весні та восени 2021 року було висаджено 635 дерев (породи клен 

червонолистий, ясен звичайний, слива пісарді, ялина блакитна) та 2040 

кущів (породи бірючина звичайна, спірея вангутта, форзиція). Дані зелені 

насадження висаджені на прибудинкових територіях, вздовж вулиць та 

тротуарів, на території закладів освіти, дошкільних навчальних закладів, 

територіях комунальних підприємств, в парках та скверах міської 

територіальної громади. 

 

 

2) догляд за молодими деревами. 

З метою виконання даних робіт проводились всі необхідні заходи по 

догляду за молодими деревами, саджанцями, а саме: формування крон 

молодих дерев, підживлення молодих дерев, полив дерев та саджанців та 

ін.. 

 

 
Полив молодих дерев 

 

3) влаштування та утримання клумб та квітників, посадка 

багаторічних, вічнозелених та літніх квітів у квітниках. 

Видатковою частиною бюджету на виконання зазначених робіт  

передбачено кошти в сумі грн. 2048,0 тис. грн.  

Протягом 2021 року у центральній частині міста Івано-Франківськ 

висаджено 49,8 тис. літніх квітів (бегонія, сальвія, агератум, тагетис) та 

12,0 тис. багаторічних рослин (цинерарія, костриця блакитна, астильба біла 

і рожева, гортензія, хоста і інші) на квітниках загальною площею 1875 м2 

(площа  під квітами - 325  м2 ).  Комплекс робіт при утриманні клумб і 

квітників включає: садіння рослин, полив, прополювання, внесення торфу 

та мінеральних добрив, обрізка багаторічних рослин. 

 



 
Клумба в центральній частині міста біля пам’ятника Руській трійці  

 

На території міста Івано-Франківськ протягом 2021 року 

проводилась посадка багаторічних, вічнозелених та літніх квітів на 

квітниках загальною площею 1054 м2.  

 

 

4) садіння квітів у вазони на опорах та догляд за ними . 

 

Протягом даного періоду у центральній частині міста, зокрема: у 

сквері на вул. Низовій, на майдані Шептицького, площі Ринок, вул. 

Шашкевича,  Вічевому майдані, поруч Архикатедрального Собору  

Воскресіння Христового  та на вулицях Незалежності і Галицькій 

висаджено у 299 підвісних вазонів квіти загальною кількістю 4694 шт. 

Проводиться постійний догляд за висадженими рослинами, а саме: 

регулярно здійснюється їх полив, підживлення, общипування, 

прополювання.  

Також, додатково встановлено 12 підвісних вазонів на опорах на 

мості на вул. Галицькій, висаджено 120 сурфіній, здійснюється полив та 

підживлення квітів. 

 



 
 

 

5) обрізка дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, 

біля світлофорних об’єктів та дорожніх знаків. 

 

Протягом даного періоду  поведено обрізування гілок дерев вздовж 

вулиць міста, біля світлофорних об’єктів та знаків у кількості 460 шт., 

обрізування гілок дерев висотою 3м - 5 м у кількості 180 шт. та 

обрізування гілок (в тому числі аварійних і сухостійних) на прибудинкових 

територіях в кількості – 56шт., проведено обрізку 1695 дерев та  видалено 

563 аварійних дерева. 

 

 

 

 

 


