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Місто Долина – центр 
Долинського району

Відповідно до нині діючого законодавства та адміністративно-

територіального устрою:

Місто районного значення

Адміністративний центр Долинського району

Населення – 20,5 тис. чол. 

Площа – 20,2 км2

Доходи місцевого бюджету –55,5 млн.грн.(2015р)

Основні бюджетоутворюючі сектори:

•підприємства нафтогазового комплексу;

•малий та середній бізнес;

•харчова і легка промисловість.

Місто – промисловий, діловий і культурний центр регіону з 

розвиненою інфраструктурою, високим інвестиційним потенціалом
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Географічне

розташування
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Стратегія Долинського 
субрегіону

Стратегічні цілі

А. Економічно розвинена територія з потужним сучасним промисловим
комплексом та екологічно чистим сільським господарством
• диверсифікація економічного профілю Долиниського субрегіону

• стимулювання економічної активності у сільських територіях

• розвиток людських ресурсів

Б. Територія з розвиненим туристично-оздоровчим комплексом та
високим рівнем туристично-оздоровчих послуг
• створення бальнеологічного курорту «Стара Долина»

• інтеграція місцевих туристичних продуктів у регіональні  туристичні продукти 

• промоція туристичного потенціалу субрегіону

В. Територія розвиненої інфраструктури та високого стандарту соціальних
послуг
• розвиток інженерної інфраструктури

• забезпечення високої якості публічних послуг

• підвищення енергоефективності
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Стратегічний орієнтир

Метою Плану дій сталого енергетичного розвитку
міста Долина на 2011-2020 роки є:

«Скорочення сумарних обсягів викидів СО2 в місті на
21%, порівняно з базовим рівнем 2010 року до
величини, що не перевищуватиме 71360 тонн, за
рахунок впровадження заходів в житловій,
комунальній, бюджетній сферах міста, промисловості,
компобуті та житловому секторі»

Цільові сектори впровадження заходів протягом 2011-20 рр.:
• Житловийфонд (будівлі, генерація енергії).
• Бюджетна і комунальна інфраструктура (будівлі, генерація енергії)
• Транспорт (система внутрішньоміської мобільності).
• Промисловість та підприємництво (будівлі, технологічні системи,

генерація і транспортування енергії).
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Будівництво сонячної 
електростанції на умовах ДПП у м. 
Долина

Метою інвестиційного проекту є:

• пожвавлення соціально-економічного розвитку
Долинського субрегіону;

• сприяння розвитку сектора генерації енергії з
відновлюваних джерел за рахунок спорудження
сонячної електростанції з застосуванням
інструментів державно-приватного партнерства

На першому етапі передбачається збудувати сонячну електростанцію
потужністю 1 МВт.

Вартість будівництва сонячної станції близько 1,2 млн. євро.

Загальна площа земель комунальної власності для використання під
будівництво орієнтовно 50 га.
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Розширення кластерної мережі 
теплозабезпечення об’єктів 
бюджетної сфери м. Долина

Метою інвестиційного проекту є:

• скорочення споживання природного газу та перехід
бюджетних установ на альтернативні види палива;

• зниження впливу зовнішніх факторів (зростання
тарифів на природний газ чи зменшення обсягів
постачання газу) та підвищення енергетичної
незалежності м. Долина.

Проектом передбачається збудувати чотири котельні, встановити
твердопаливні котли. Орієнтовний обсяг постачання теплової енергії 1723
Гкал/рік.

Вартість будівництва котелень близько 5,1 млн. грн.



Дякую за увагу!

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Проспект Незалежності 5, 
м. Долина, Івано-Франківська область, 
Україна - 77503
http://rada.dolyna.info

Тел. роб.: +38 (03477) 27030
E-mail:        rada@dolyna.info


