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Мета діяльності підприємства

• Забезпечення благоустрою та утримання в
належному стані скверів, парків, озер, які
знаходяться на балансі підприємства;

• Організація та проведення фестивально-
ярмаркових, інших святкових та культурно-масових
заходів на території міста;

• Інформаційне обслуговування та розвиток
туристичної привабливості Івано-Франківська.



Об’єкти обслуговування
• Міський парк культури та відпочинку 

ім.Т.Г.Шевченка
• Міське озеро
• Озеро в м-ні Пасічна («Німецьке»)
• Сквер «Первоцвіт» в м-ні Пасічна
• Парк по вул.Молодіжна
• Оглядовий майданчик на міській ратуші
• Інформаційно-туристичний центр (в міській ратуші)



В 2017 році було проведено ряд робіт 
по відновленню інфраструктури 

об’єктів



Капітальний ремонт та облаштування 
нових алей в парку ім.Т.Г.Шевченка

ДО ПІСЛЯ



Капітальний ремонт та облаштування 
нових алей в парку ім.Т.Г.Шевченка

ДО ПІСЛЯ



Капітальний ремонт та облаштування 
нових алей в парку ім.Т.Г.Шевченка



Капітальний ремонт та облаштування 
території довкола Лебединого озера

ДО ПІСЛЯ



Капітальний ремонт та облаштування
території довкола Лебединого озера

ДО ПІСЛЯ



Капітальний ремонт та облаштування
території довкола Лебединого озера



Капітальний ремонт території перед 
літньою естрадою

ДО ПІСЛЯ



Капітальний ремонт території перед 
літньою естрадою

ДО ПІСЛЯ



Капітальний ремонт території перед 
літньою естрадою

ДО ПІСЛЯ



Капітальний ремонт території перед 
літньою естрадою



Капремонт шлюзу на середньому озері та 
переходу до Лебединого озера

ДО      ПІСЛЯ



Капремонт шлюзу на середньому озері та 
переходу до Лебединого озера

ДО ПІСЛЯ



Встановлення відпочинкових елементів, 
душової та роздягалок на пляжі міського 

озера



Встановлення відпочинкових елементів, 
душової та роздягалок на пляжі міського 

озера



Капремонт гідротехнічних споруд 
міського озера (на р.Млинівка)



Влаштування баскетбольного 
майданчика в парку



Влаштування відкритої площадки на 
середньому озері в парку

ПІСЛЯ



Відпочинкові елементи в парку біля 
середнього озера



Капремонт приміщень 
для кімнати матері і дитини



Капремонт приміщень 
для кімнати матері і дитини

ДО      ПІСЛЯ



Влаштування додаткових дитячих та 
спортивних зон



Очистка озер (верхнє озеро в парку)
ДО ПІСЛЯ



Очистка озер (мініземснаряд)



Очистка озер (відстійник міського озера)
ДО ПІСЛЯ



Очистка озер (міське та «німецьке»)



Придбання аераційного фонтану на 
верхнє озеро в парку



Зариблення озер (міське, «німецьке», 
паркові)



Запобігання браконьєрству на міському 
озері



Влаштування галявини для відпочинку



Встановлення тимчасових торгових 
рядів на вул.Мазепи



Придбання катамаранів на міське озеро



Озеленення 



Заходи, спрямовані на формування 
туристичної привабливості міста та заходи у 

сфері дозвілля



23.08.16р. 
розпочав свою 

роботу 
оглядовий 

майданчик на 
міській ратуші

Побачити наше місто, як на долоні, цьогоріч вже 
встигло 20 558 відвідувачів 



Інформаційно-туристичний центр
відвідало 3607 туристів, з них -1400 

іноземних



ПРОЕКТ “ШЛЮБ ЗА ДОБУ”
•Від моменту 

започаткування 
проекту - 14 лютого 
2017 р, шлюб 
отримало 403 пари, з 
них 13 учасників АТО



Заходи, співорганізаторами яких було 
підприємство

• новорічно-різдвяний ярмарок (Ярмарок увійшов у 5-ку кращих по
Україні; 

• ярмарок «Великодній кошик»
• організація заходів до 355-ї річниці від дня заснування міста
• фестиваль «В обіймах зелені»
• висадка алеї сакур до 25-річниці дипломатичних відносин     

Японія-Україна
• висадка алеї троянд (ГО «Родина Кольпінга на Україні»)



• конкурс Принцеса клубів та Юний джентльмен
• дитячий фестиваль «Дрібнота»
• ярмарок-фестиваль "Питні меди";
• ярмарок-фестиваль "Свято винограду та вина";
• виставка-ярмарок робіт народних майстрів "Прикарпатський

вернісаж";
• фестиваль "Станіславська мармуляда";
• чемпіонат України з плавання на відкритій воді;
• фестиваль-змагання зі спортивної риболовлі 
• Міжнародний захід "Фестиваль культур Global Village" (AITSEC);



• молодіжний фестиваль "Купальська ніч";
• кіно під відкритим небом
• музичний табір-репетиція «Грає все» (організатри Savka-band)
• фестиваль "Мелодії парку" (21 захід)



Зустріч в посольстві Японії 
та відкриття Алеї сакур



Продовження висадки сакур мешканцями 
міста



Заходи з нагоди святкування Дня міста



Влаштування майданчика для петанку
(за кошти ініціаторів)



Пейнтбол та велоперегони



Свято для людей з обмеженими 
можливостями



Висадка алеї троянд



Святкування Дня батька



Фестиваль «Дрібнота»



Фестиваль «Дрібнота»



Фестиваль «Дрібнота»



Відкриття урбаністичного фестивалю
«Сеанс міського сканування»



Мелодії парку

Фестиваль «Дрібнота»Фестиваль «Дрібнота»Фестиваль «Дрібнота»Фестиваль «Дрібнота»



Фестиваль «В обіймах зелені»



Фестиваль «В обіймах зелені»



Розробка концепції розвитку парку




