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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 2016 році було проведено ряд робіт 
по відновленню інфраструктури 

об’єктів



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

ДО ПІСЛЯ
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Капітальний ремонт громадської 
вбиральні на міському озері
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Капремонт літньої естради
ДО      ПІСЛЯ



Капремонт літньої естради
ДО ПІСЛЯ
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Капремонт приміщень для технічного 
персоналу
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Капремонт приміщень 
для технічного персоналу

ДО ПІСЛЯ



Підприємством проводилася зрізка аварійних та 
сухостійних дерев на усіх об’єктах

обслуговування



Ремонт шлюзу і переливу на 
«Лебединому» озері в парку

ДО ПІСЛЯ
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ДО ПІСЛЯ



Крім того було виконано наступні роботи:
• Влаштовано пішохідні доріжки в парку по вул.Молодіжна
• Встановлено лавки та смітники на Німецькому озері
• Проведено поточний ремонт громадських вбиралень в парку
• Здійсненено капітальний ремонт приміщення для птиці (лебедятник)
• Проведено ремонт та влаштування сходів на міському озері (зі сторони

Пд.бульвару)
• Оновлення бази прокатних засобів на міському озері (5 човнів, 3

катамарани)
• Проведено водолазне обстеження підводної частини гідроспоруд

міського озера



• Виготовлено паспорти водних об’єктів (міське озеро, каскад озер в
міському парку)

• Виготовлено проект прочистки русла р.Млинівки з влаштуванням
бетонних лотків та переливу для покращення гідрологічного режиму
міського озера

• Виготовлено технічні паспорти на усі споруди, що знаходяться на
балансі підприємства

• Виготовлені кадастрові плани земельних ділянок для обслуговування
водних об’єктів з метою подальшого виготовлення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне
користування

• Розроблена документація по встановленню меж земельної ділянки
(міський парк), подано на присвоєння кадастрового номеру



Заходи, спрямовані на формування 
туристичної привабливості міста та заходи у 

сфері дозвілля



23 серпня 
розпочав свою 

роботу 
оглядовий 

майданчик на 
міській ратуші

Побачити наше місто, як на долоні, вже встигло
12 910 відвідувачів



З майданчика відкриваються неймовірні 
краєвиди…



Новорічно-різдвяний ярмарок увійшов у 
п’ятірку найкращих по Україні



Відкрито інформаційно-туристичний 
центр



Заходи, співорганізаторами яких було 
підприємство

• Чемпіонат України з плавання на відкритій воді
• Змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я» ( ОЦФЗН «Спорт для

всіх»)
• Конкурс-фестиваль популярної музики «Карпатські соловейки»

(Приватний культурно-спортивний центр «Гулин»)
• Культурно-соціальний проект – благодійний «АРТ-Пікнік» («Арт-

кідс груп»)
• Профорієнтаційний інтерактивний захід для дітей «Місто

професій» (Міжнародний бізнес клуб Community Club)



• Спортивно-масові заходи з нагоди Дня фізичної культури (Коледж
фізичного виховання )

• Фестиваль-змагання зі спортивної риболовлі (спільнота рибалок
«Франківський спінінгіст»)

• «Перший міський Екодень для дорослих і дітей» (АТП 0928)
• Міжнародний захід «Фестиваль культур» (AIЕSEC)
• Молодіжний фестиваль «Купальська ніч» (Департамент кльтури)
• Танцювальний захід для старшого покоління «Сорі, внучки»

(Платформа соціальних інновацій «Трансформація»)
• Благодійний концерт та частування для безхатьків (Спільнота

Святого Егідія)
• Відкриття пластового року



• Фестиваль «Мелодії парку» (Департамент культури - 21 захід)
• Концерт польської музики та танцю в рамках святкування днів

польської культури в Україні (Центр польської культури та діалогу)
• Фан-зона футболу (департ. молодіжної політики і спорту)
• Два чемпіонати області з легкоатлетичного кросу (департ.

молодіжної політики і спорту)
• Спортивні змагання до дня захисту дітей (департ. молодіжної

політики і спорту)
• Спортивні естафети до Дня батька (департ. молодіжної політики і

спорту)
• Перегони на веломобілях (школярі і діти з особливими

потребами) (департ. молодіжної політики і спорту)


















