
Інформація

про виконання в 2017р . заходів Програми реформування, розвитку та утримання житлово- 
комунального господарства м.Вінниці на 2012-2018 рр.

І. ЗАХОДИ З УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТУ ЖИТЛОВО -  КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

№ п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

К омунальне господарство т а
1 благоустрій м іст а

1.1.
Технічне обслуговування, ремонт та 
утримання технічних засобів 
регулювання дорожнім рухом

ДЕТтаЗ, КП 
«Вінницька 

С М ЕД  ОДР»

У тримання 93 
світлофорних 

о б ’єктів
6703,897

1.2.
Нанесення та відновлення дорожньої 
розмітки

235,7 км 
повздовж ньої 

розм ітки 20,6 тис.мЗ 
поперечної розмітки

2028,454

1.3. Технічне обслуговування та утримання 
мереж зовнішнього освітлення 25968,385

Технічне обслуговування та утримання 
мереж зовніш нього освітлення ДКГтаБ, М К У П  

«М іськсвітло»

М ереж і зовніш нього 
освітлення- 894,17 
км, світлоточки - 
23290 шт

25841,257

Технічне обслуговування та утримання 
мереж зовніш нього освітлення набереж ної 
«Рошен» та площ і Є ропейської

Виконавчий 
комітет, відділ у 
справах молоді 
та  туризму,КП 
"Подільський 
туристотично- 
інформаційний 

центр"

57 світлоточок 127,128

1.4. Поточний ремонт та технічне 
обслуговування мереж зливової 
каналізації

380,000

П оточний рем онт мереж  зливової 
каналізації

ДКГтаБ, КП 
«Вінницьке 

ш ляхове 
управління»

229,924

Технічне обслуговування мереж  зливової 
каналізації

24,440 км
150,076

1.5.
Поточний ремонт тротуарів на об’єктах 
благоустрою

ДКГтаБ, КП 
«Вінницьке 

шляхове 
управління»

4592 м2 1478,7940

1.6.
Очистка річок, прибережних смуг русел 
малих річок та водоймищ

Д КГ таБ,К П  
«Вінницьке 

ш ляхове 
управління»

26251 м2 217,700

1.7. Утримання вулиць

ДКГтаБ, КП 
«Вінницьке 

ш ляхове 
управління»

219 вулиць, 
загальною  площ ею  -  

2 885647 м2
27798,080



№ п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

1.8. Озеленення міста 11994,602
О зеленення міста, з них:

ДКГтаБ, М КП
« В І Н Н И Ц Я -

зеленбуд»

11900,000
знесення та обрізка дерев 3812 шт. 1426,212
посадка дерев та кущ ів 2464 шт. 1534,530
посадка квітів 202 167 шт. 1610,0510
У тримання зелених насадж ень та зелених 
зон набереж ної «Рош ен» та площ і 
Європейської

Виконавчий 
комітет, відділ у 

справах молоді та 
туризму, КП 
«Подільський 
туристично- 

інформаційний 
центр»

17429,75 м3 94,602

1.9. Утримання парків, площ та набережної 
р. Південний Буг 4201,5180

У тримання парків, площ
Д КГтаБ, М КП  

«Вінниця- 
зеленбуд»

2 парки,
825,761тис.м2, 10 
площ та скверів -  

120,304 м2

3300,000

П рибирання набереж ної «Рошен» та площ і 
Європейської

Виконавчий 
коміте відділ у 

справах молоді та 
туризму, КП 
«Подільський 
туристично- 

інформаційний 
центр»

34296 м2 901,518

1.10. Утримання кладовищ та меморіалів 3727,8290

У тримання кладовищ  та меморіалів

Д КГтаБ, КП  
«Комбінат 

комунальних 
підприємств»

9 шт. загальною
площ ею  929,800 тис.

2
М

3600,000

У тримання меморіалу Слави на площ і 
Європейській

Виконавчий 
комітет, відділ у 

справах молоді та 
туризму,

КП «Подільський 
туристично- 

інформаційний 
центр»

1 о б ’єкт 127,829

1.11. Утримання громадських вбиралень 231,5030

У тримання вбиралень

ДКГтаБ, КП 
«Комбінат 

комунальних 
підприємств»

3 вбиральні та 11 
біотуалетів

77,377

У тримання гром адської вбиральні на 
площ і Європейській

Виконавчий 
комітет, відділ у 

справах молоді та 
туризму,

КП «Подільський 
туристично- 

інформаційний 
центр»

1 вбиральня 154,126



№ п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

1.12. Утримання зон відпочинку ДКГтаБ,
3-й зони відпочинку, 
загальною  площ ею  

40940 м2

291,377

1.13. Прибирання об’єктів благоустрою
Д КГтаБ, КУП 

«ЕкоВін»

43 о б ’єкти, 
загальною  площ ею  

86262 м2
1 720,668

1.14. Санітарне очищення міста ДКГтаБ, КУП 
«ЕкоВін» 3156 м3 548,087

1.15.

Поточний ремонт інших об’єктів та 
елементів благоустрою 39 239,5640

Поточний рем онт доріг:

Д КГтаБ

34 029,6380
асфальто-бетонних 95,807тис м2
щ ебеневих 19,840тис м2
відремонтовано швів 19,02км
П оточний рем онт колодязів 212 ш т 398,2370

Інші види рем онтних робіт 4 343,7130
В становлення і зам іна дорож ніх знаків на 
вулицях м. В інниці

ДЕТтаЗ
328 од. 199,8310

В становлення світлофорного 
об ’єкту(бю дж ет гром адських ініціатив)

1шт 183,8020

Поточний рем онт о б ’єктів благоустрою  
(монтаж тротуарної плитки, рем онт 
мережі водопроводу, рем онт мережі 
електропостачання)

В иконавчий 
комітет, відділ у 
справах молоді 
та туризму, КП 
«П одільський 
туристично- 

інформаційний 
центр»

4 о б ’єкта 84,3430

1.16. Утримання в належному стані інших 
об’єктів та елементів благоустрою міста

19 222,500

Технічна експлуатація ф онтанів (М айдан 
Н езалеж ності, М айдан Н ебесної Сотні, 
вул. П ирогова, вул. Зодчих, ЦПКіВ

Д КГтаБ

8 фонтанів, систем 
поливу та дренаж них 

систем
водовидалення)

622,397

У тримання вулиць
П лощ а прибирання -  

1 056 163 м2
7 484,6660

У тримання ш тучних споруд 10 од. 447,436
П ридбання протиож еледних матеріалів 10530 т 10 605,676
Утримання в належ ному стані о б ’єктів 
благоустрою  -  фонтан та систем а поливу 
на площі Європейській та М еморіалі 
Слави

Виконавчий 
комітет, відділ у 
справах молоді 
та туризму, КП 
«Подільський 
туристично- 

інформаційний 
центр»

2 о б ’єкти 62,325

1.17.
Транспортування померлих з місць 
подій до судово-медичного моргу

ДКГтаБ, КП 
«Комбінат 

комунальних 
підприємств»

682 виїзди на місце 
пригод

1 127,555



№ п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

1.18.
Поточний ремонт вулично-дорожньої 
мережі міста з впровадженням системи 
велосипедного руху

Д КГтаБ, Д ЕТтаЗ 1 348,5 м2

враховано в складі 
робіт з поточного 
ремонту доріг та 
тротуарів

1.19.

Організація та проведення похорону 
мешканців міста, які зробили значний 
внесок у його розвиток, за рахунок 
коштів міського бюджету в сумі, що не 
перевищує 60,0 тис.грн. на одну особу, 
відповідно до Порядку, затвердженого 
виконавчим комітетом міської ради

ДКГтаБ - -

2 Ж итлове господарство
2.1. Поточний ремонт конструктивних 

елементів будинку, 
внутрішньобудинкових систем 
водопостачання, водовідведення, 
опалення, електропостачання, зливової 
каналізації та технічних пристроїв 
будинку

Ремонт м ’яких покрівель 42190 м2
Ремонт ш иферних покрівель

Д Ж Г та Ж ЕП  
міста

3843 м2
Роботи проводилися за 

рахунок коштівСкління вікон сходових клітин 2972 м2
Ремонт та зам іна трубопроводів 
теплопостачання

6584 п.м
міського бюджету та 

коштів житлово-

Ремонт та зам іна трубопроводів ГВП 8455
експлуатаційних 

підприємств, з них: 
кошти міськогоРемонт та зам іна трубопроводів ХВП 7840

Ремонт та зам іна трубопроводів 
каналізації

Д Ж Г та Ж ЕП  
міста

6388 п.м бюджету -

Ремонт та зам іна зап ірної арматури 8984 2015,417
Ремонт електрощ итових 844
Ремонт під'їздів 284 шт.

2.2.
Влаштування аншлагів та номерних 
знаків на житлових будинках

Д Ж Г 171,2

2.3.

Поточний ремонт та утримання (оплата 
житлово-комунальних послуг) 
маневрового фонду Вінницької міської 
ради, відповідно до Положення про 
маневровий фонд Вінницької міської 
ради, затвердженого виконавчим 
комітетом міської ради

Д Ж Г - -

2.4.

Виконання робіт по аварійному 
обслуговуванню 
внутрішньобудинкових мереж 
житлового фонду, що є у комунальній 
власності територіальної громади міста 
та їх оплата за рахунок коштів міського 
бюджету

ДЖ Г, м к п  
«Аварійно- 

диспетчерська 
служба»

аварійне 
обслуговування 

ж итлового фонду 
загальною  площ ею  

4,593 млн.м2

1414,75



№ п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

2.5.

Відселення сімей з будинків 
комунальної власності територіальної 
громади міста, непридатних для 
проживання, поселення їх в готелі за 
рішенням виконавчого комітету міської 
ради та оплата вартості проживання 
відселених сімей

Д Ж Г,відділ з 
питань

надзвичайних 
ситуацій, 

м обілізаційної і 
оборонної 
роботи та 

режиму 
секретності

- -

2.6.

Проведення конкурсу «Житловий 
комплекс зразкового утримання» 
відповідно до Положення 
затвердженого виконавчим комітетом 
міської ради

Д Ж Г - -

2.7.

Утримання в належному стані 
прибудинкових територій, 
міжквартальних проїздів, пішоходних 
проходів, зелених зон, які межують 3 
житловим фондом

Д Ж Г 126 406 м2 883,7330

2.8.
Поточний ремонт прибудинкових 
територій, міжквартальних проїздів, 
пішоходних проходів

Д Ж Г 199 дворів 5279,57800

2.9.
Роботи з озеленення на прибудинкових 
територіях

Д Ж Г
знесено 802 дерева, 
обрізано 1400 дерев, 

видалено 200 пнів
6598,98

2.10.

Виконання робіт з гідропневматичної, 
гідромеханічної, гідрохімічної 
промивки інженерних систем житлових 
будинків (за окремим рішенням 
виконавчого комітету)

ДЖ Г, житлово- 
експлуатаційні 
підприємства 

м іста

59 систем 330,000

1 Енергозабезпечення

3.1.

Впровадження на котельнях приладів 
автоматизованого обліку енергоносіїв 
підвищеного класу точності, засобів 
обліку та регулювання споживання 
тепла на базі комп’ютерного 
забезпечення

ДЕТтаЗ,
теплопостача

льні
підприємства

- -

3.2.

Дотація теплопостачальним 
підприємствам міста на покриття 
різниці в тарифах на постачання 
теплової енергії для населення

ДЕТтаЗ,
департам ент

фінансів

КП  В М Р
«В інницяміськтеплое

нерго

2791,585

(за рахунок 
субвенції 3 
державного 

бюджету)

ДП
«Теплокомуненерго 

М аяк» ПрАТ 
«В інницький завод 

«М аяк»

11780,688

(за рахунок 
субвенції 3 

державного 
бюджету)

3.3.

Впровадження засобів обліку та 
регулювання споживання води та 
теплової енергії в житлових будинках 
територіальної громади міста

ДЕТтаЗ, ДЖ Г, 
тепло

постачальні
підприємства

- -



№ п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

£.
Загальні заходи по галузі «Житлово-
комунальне господаоство»

4.1.

Надання фінансової підтримки 
комунальним підприємствам житлово- 
комунального господарства в зв’язку з їх 
створенням, відповідно до Порядку, 
затвердженого міською радою

ДМ Г, ДКГтаБ, 
ДЖ Г, ДЕТтаЗ

- -

4.2. Проведення аудиторських перевірок 
фінансово-господарської діяльності 
комунальних підприємств житлово- 
комунального господарства та їх оплата за 
рахунок коштів міського бюджету

ДМ Г, ДКГтаБ, 
ДЖ Г, Д ЕТтаЗ

- -

4.3. Забезпечення виконання заходів, 
пов’язаних з припиненням діяльності 
комунальних підприємств житлово- 
комунального господарства

ДМ Г, ДКГтаБ, 
ДЖ Г, ДЕТтаЗ

- -

4.4.

Преміювання кращих підприємств галузі 
«Житлово-комунальне господарство», 
визначених під час проведення оцінки 
результатів їх роботи відповідно до 
Порядків, затверджених виконкомом 
міської ради

ДМ Г, ДКГтаБ, 
ДЖ Г, ДЕТтаЗ

- -

4.5.

Фінансова підтримка (дотація) на 
покриття збитків комунальним 
підприємствам галузі «Житлово- 
комунальне господарство» відповідно 
до Порядку, затвердженого міською 
радою

ДЕТтаЗ

КП "ВТК" (на 
покриття збитків від 

надання послуг 
пасажирським 
громадським 

автомобільним 
транспортом 
загального 

користування)

23540,000

4.6.
Виготовлення технічної документації на 
житлові будинки, будівлі, споруди

ДКГтаБ, ДЖ Г, 
ДЕТтаЗ, Д М Г

- -

4.7.

Розроблення містобудівного 
обгрунтування,встановлення меж 
територій, виготовлення землевпорядної 
документації

ДМ Г, ДКГтаБ, 
ДЖ Г, Д ЕТтаЗ

- -

4.8.

Придбання нової техніки, основних 
засобів, спеціального обладнання, 
малоцінних необоротних матеріальних 
активів, необоротних матеріальних 
активів спеціального призначення для 
підприємств житлово-комунального 
господарства

ДМ Г, ДКГтаБ, 
ДЖ Г, ДЕТтаЗ

- -

4.9. Фінансова підтримка на придбання нової 
техніки, інших основних засобів, 
контейнерів, урн, спеціального обладнання 
(основних засобів, малоцінних необоротних 
матеріальних активів, необоротних 
матеріальних активів спеціального 
призначення) для комунальних 
підприємств галузі «Житлово-комунальне 
господарство», відповідно до Порядку, 
затвердженого міською радою

ДМ Г, ДКГтаБ, 
ДЖ Г, Д ЕТтаЗ

- -



№ п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

4.10. Проведення реєстрації, сплати податків і 
зборів, взяття на облік та зняття з обліку 
техніки, придбаної для підприємств 
житлово-комунального господарства

ДМ Г, ДКГтаБ, 
ДЖ Г, ДЕТтаЗ

- -

4.11.

Створення каналів зв’язку для 
впровадження інформаційної мережі в 
системі житлово-комунального 
господарства міста

ДМ Г, ДКГтаБ, 
ДЖ Г, Д ЕТтаЗ

- -

Д М Г

КП  ВМ Р
«Вінницяміськтепло-

енерго»
121240,899

К П В М Р
«М уніципальна

поліція»
418,090

Поповнення статутного капіталу 
комунальних підприємств житлово- 
комунального господарства шляхом 
виділення коштів з міського бюджету 
(бюджету розвитку)

КП "Вінницьке 
шляхове управління"

31081,614

МКУП "Міськсвітло" 4912,080

4.12.
Д КГтаБ

МКП "Вінниця- 
зеленбуд" 4390,093

КП "Комбінат 
комунальних 
підприємств"

4532,238

КУП «ЕкоВін» 14814,133
КП «ВТК» 61164,040

Д ЕТтаЗ
КП «Вінницьке СМЕД 

ОДР» 851,500

КП «Аеропорт 
Вінниця» 2142,065

4.13.

Проведення конкурсу «Кращий працівник 
галузі «Житлово -  комунальне 
господарство», відповідно до положення, 
затвердженого рішенням виконавчого 
комітету міської ради

ДМ Г, ДКГтаБ, 
ДЖ Г, ДЕТтаЗ

- -

4.14.

Проведення місцевого відкритого 
дизайнерського конкурсу на кращу 
проектну пропозицію ландшафтного 
дизайну об’єктів благоустрою, відповідно 
до програми та умов конкурсу, 
затверджених рішенням виконавчого 
комітету міської ради

ДМ Г, ДКГтаБ, 
Д Ж Г

- -

II. ЗАХОДИ З РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

№ п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

1
Комунальне господарство та  
благоустрій міст а

1.1. Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт вулиць, майданів 
та перехресть

233660,575

Будівництво вулиць (вул. Тимофіївська, 
Бортняка, В ерхарна), в т.ч. П К Д

Д КГтаБ
3-й об 'єкта 

загальною  площ ею 
19321 м2

14961,317



№ п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

Реконструкція вулиць 
(виготовлення П К Д )

Д КГтаБ

П К Д  на 3-й об'єкта 557,173

Капітальний рем онт тротуарів
9 об'єктів загальною  

площ ею  24 543,52м2
18922,452

Капітальний рем онт вулиць
10 об'єктів 

загальною  площ ею  

207 730,4 м2
133440,075

Капітальний рем онт вулиць приватного 
сектору

36 об'єктів 
загальною  площ ею  

95 807 м2
14965,257

Капітальний рем онт перехрестя 
вул.Гніванське ш осе- вул.П ирогова

1 о б ’єкт 1098,074

Реконструкція проспекту К осмонавтів (III 
черга- від вул. Келецької до 
вул.А.Первозванного)

ДКБ

П роїзна частина а.б. - 

12290 м2.
П іш охідний тротуар - 

4937 м2 40597,324 
(з них з Державного 
фонду регіонального 

розвитку - 
36488,248)

М ощ ення бруківкою  

- 3 8 3 3 м 2

В елодоріж ка
-1 3 6 3 м 2

Реконструкція площ і по проспекту 
К осмонавтів (площа Могилка)

П роїзна частина а.б. 

-3 7 1 0 ,3  м2.

9118,903

П іш охідний тротуар 

-  3100 м2

М ощ ення бруківкою  

-7 0 2 ,1 3 8 м 2

П арковки на 67 
маш ин

1.2.
Реконструкція та капітальний ремонт 
прибудинкових територій

31556,307

Капітальний рем онт прибудинкових 
територій

дж г 66 дворів 31556,307

1.3.
Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт об’єктів 
зовнішнього освітлення міста з 
застосуванням енергозберігаючих 
світильників

11929,312

Реконструкція мереж  зовніш нього 
освітлення м іста

д м г

25 об'єктів, 473 
світлоточки, 

виготовлено 1 ПКД на 
об’єкт

4700,544



№ п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

Капітальний рем онт зовніш нього 
освітлення (вул. Немирівське 
иіосе(вул. Чехова-нова м еж а міста, вул.Бучми 
(  від вул.Привокзальної до кінцевої зупинки 
громадського транспорту), вул.Пирогова(від 
вул.Гніванське шосе до просп.Юності), 
просп.Ю ності (від вул.Пирогова до  
вул.А.Первозванного), вул.Гніванське шосе- 
вул.Пирогова, вул.Ватутіна(від вул.Лугової 
до вул.Житомирське шосе), вул. Тимофіївська, 
вул.Бортняка, Л ісопарк (2 черга), парк 
«Дружби народів», по вул.Ватутіна (  біля 
озера Пантелеймонівської церкви), «міні 
Вінниця» в ЦПКіВ ім.Горького, площа 
«Ліверпуль»

Д КГтаБ
13 о б ’єктів, 594 

світлоточки

В складі 
будівництва та 
капітального 

ремонту об'єктів

Капітальний рем онт зовніш нього 
освітлення та дорож нього огородж ення 
по вул. Н емирівське ш осе

Д КГтаБ 3027,38

Капітальний рем онт зовніш нього 
освітлення піш охідних переходів

16 о б ’єктів 46 
світлоточок

4201,388

Зовніш нє освітлення по проспекту 
К осмонавтів (III черга)

ДКБ 126 світлоточок
В складі

реконструкції об’єкта

Зовніш нє освітлення м остової споруди 
через річку П івденний Буг по 
вул.Чорновола

ДКБ 10 світлоточок
В складі 

реконструкції 
об'єкта

1.4. Реконструкція та капітальний ремонт 
мостових споруд ДКБ - 42403,503

Реконструкція м остової споруди через 
річку П івденний Буг по вул. Чорновола

ДКБ
Стан виконання -  
60%

42403,503 
(з них з Державного 
фонду регіонального 
розвитку - 37937,2)

1.5. Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт територій 
кладовищ та споруд на них

5210,834

Будівництво кладовищ а по вул. 
С абарівське ш осе

Д КГтаБ 1 о б ’єкт 5210,834

1.6. Будівництво колумбарію
ДМ Г, ДКГтаБ, 

ДКБ
- -

1.7. Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт берегоукріплень та 
зон відпочинку біля води

1074,505

Капітальний рем онт території біля озера в 
районі П антелейм онівської церкви по 
вул.Ватутіна

Д КГтаБ 1 о б ’єкт 1074,505

1.8.

Влаштування, реконструкція та 
капітальний ремонт зупинок 
громадського транспорту

2966,974

Капітальний рем онт зупинок 
громадського транспорту

ДКГтаБ 64 о б ’єкта 2966,974

1.9.
Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт дитячих та 
спортивних майданчиків

12748,490



№  п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

Будівництво дитячих та спортивних 
майданчиків

д м г
24 дитячих та 

спортивних 
майданчиків

10799,282

Будівництво спортивного майданчика для 
ігрових видів спорту на розі вул. 
Волош кова - С ергєєва-Ц енського - на 
реалізацію  проекту "За здоров’ям - на 
сучасний спортивний майданчик" -  
перемож ця конкурсу проектів в рам ках 
«Бюджету гром адських ініціатив м. 
В інниці»

д м г 1 о б ’єкт 964,958

Будівництво поля для гри в міні футбол по 
вул.Н екрасова,40 (на території 
комунального закладу "Загальноосвітня 
ш кола 1-111 ступенів №  32 В інницької 
м іської ради ) - на реалізацію  проекту 
"Здорова дитина-м айбутнє країни" -  
перемож ця конкурсу проектів в рамках 
«Бюджету гром адських ініціатив м. 
В інниці»

д м г 1 о б ’єкт 984,250

1.10.
Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт зливової 
каналізації

9689,616

Реконструкція мереж  зливової каналізації 
(по вул. Зулінського,21, по вул.Князів 
Коріатовичів (врайоні КНС),по  
вул.Київській, 130,132, по вул. М.Кошки7- 
9, по вул. М арії Литвиненко-Вольгемут. 1- 
19 та прилеглих вулиць,по пров. 1-ому 
Пирогова,32-36,по вул.К.Василенка (від 
вул.бОО-річчя до вул.Л.Чайкіної)

д м г 7 о б ’єктів, 7159,515

Капітальний рем онт зливової каналізації:

-по вул. Келецькій (з виносом  
зливоприймальників за меж і проїзної 
частини)

- по вул. Хмельницьке шосе (з виносом 
зливоприймальників за меж і проїзної 
частини)

- по вул. Немирівське шосе (від вул. 
Лебединського до вул. Чехова) (з виносом  
зливоприймальників за меж і проїзної 
частини)

Д КГтаБ 5 о б ’єктів 2530,101

- вул. 1905 року (в районі будинку №17)

-Люблінський - вул. Замкова

1.11.
Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт пам’ятників та 
пам’ятних знаків

Д КГтаБ - -



№  п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

1.12. Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт меморіалів, парків, 
скверів міста

16894,850

К апітальний ремонт:

- зони благоустрою по вул. Хлібна в 
районі "Планетарію"(міні Вінниця);
- зони благоустрою по вул. А.Медвідь, 2а;

-зони благоустро по вул.Соборна,51;
- території в парку «Дружби народів»; Д КГтаБ 7 о б ’єктів 16894,850

- зони благоустрою по вул.Хм.шосе зі 
сторони лісопарку;
- зеленої зони на майдані Незалежності;

- зеленої зони на перехресті вул.Київська- 
Зулінського.

1.13. Будівництво та капітальний ремонт 
колодязів питної води

121,203

Капітальний рем онт колодязів Д КГтаБ 7 шт. 121,203
1.14. Реконструкція набережної р.Південний 

Буг
ДКГтаБ - -

1.15. Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт інших об’єктів та 
елементів благоустрою

22671,452

Капітальний рем онт підпірних 
стінок{пр.Юності, вул.Келецька, ЦПКіВ  
ім. Горького )

3 підпірні стінки 2945,060

Капітальний рем онт турнікетного 
огородж ення по місту(вул. Келецька, 
пр. Коцюбинського, вул. Київська, Хм. 
Ш осе )

4 о б ’єкта 885,616

Капітальний рем онт інш их елементів 
благоустрою  (виготовлення П КД) Д КГтаБ

зпкд 90,376

Капітальний рем онт інж енерних мереж  по 
вул.Бучми

1 о б ’єкт 5313,835

Будівництво огорож і навколо Ц П КіВ ім. 
М .Г орького

3796,225

Будівництво берегоукріплення 3 очисткою 
річки Пятничанки (виготовлення ПКД)

1 о б ’єкт 150,000

Будівництво огорож і від вул.К иївської до 
котельні по вул.Зулінського

322,132

Реконструкція трам вайної колії по 
вул.Келецькій

ДКБ 388 м.п. 9168,208

1.16. Влаштування майданчиків для 
стоянки автотоанспооту

2121,637

Влаш тування майданчиків для стоянки 
автотранспорту на прибудинкових 
територіях

джг 4 о б ’єкта 885,693

Капітальний рем онт паркувальної зони по 
вул.бОО-річчя

Д КГтаБ
35 паркувальних 

місць
1235,944

1.17.
Будівництво сміттєпереробного заводу 
та створення комплексу по 
знешкодженню побутових відходів

Д КГтаБ 14027,263



№ п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

Будівництво комплексу по знешкодженню 
побутових відходів (на території Людавської 
сільської ради Жмеринського району 
Вінницької області)

ДКГтаБ Стан виконай ня-22%

14027,263 
(з них кошти 

державного бюджету 
- 4037,477)

1.18.
Рекультивація існуючого та 
будівництво нового полігону для 
захоронения побутових відходів

ДКГтаБ - -

1.19.

Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт вулично-дорожньої 
мережі міста, які пов’язані з 
впровадженням системи велосипедного 
РУХУ

Капітальний рем онт тротуарів з 
влаш туванням велосипедних доріж ок

ДКГтаБ 17 о б ’єктів 12,67 км
В складі будівництва 

та капітального 
ремонту об'єктів

1.20. Здійснення технічного нагляду за 
якістю та обсягами робіт при реалізації 
проектів з будівництва, реконструкції 
та капітального ремонту на умовах 
співфінансування в цілому по об’єкту за 
рахунок коштів міського бюджету

ДМ Г, ДКГтаБ, 
ДКБ, ДЕТтаЗ, 

Д Ж Г
- -

1.21. Капітальний ремонт об’єктів 
благоустрою прибудинкових територій 
житлових будинків, що обслуговуються 
підприємствами різних форм власності 
та ОСББ, які приєднались та підписали 
Меморандум про співпрацю та 
взаєморозумінняПорядком проведення 
капітального ремонту 
багатоквартирних житлових будинків 
та об’єктів благоустрою прибудинкових 
територій М .В ІН Н И Ц І

Д Ж Г 7 о б ’єктів 2766,970

2 Ж итлове господарство
2.1. Модернізація (реконструкція) 

житлового фонду
ДМГ, ДЖГ, 

співвласники 
багатоквартирних 

будинків

4002,856

Реконструкція фасаду ж итлового будинку 
по вул. Соборній, 101 (розпочато 
роботи)

1872 м2 1779,553

М одернізація (реконструкція) ліфтів 
ж итлового фонду:

Д М Гвул.Коцюбинського, 78
вул.С.Зупінського, 41 4 ліф та 2223,303
вул.М.Литвиненко-Вольгеймут, 32 
(1 під'їзд)
вул.Ш евченка, 31(1 під ’їзд)



№ п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

2.2.

Модернізація (реконструкція) та 
капітальний ремонт будинків, будівель 
та споруд комунальної власності 
територіальної громади міста, які 
знаходяться на балансі департаментів 
та комунальних підприємств житлово- 
комунального господарства міста

ДМ Г, дж г, 
Д КГтаБ, ДКБ

38 382,769

Капітальний рем онт будинків Д Ж Г 271 будинок 34961,614
Реконструкція трансф орм аторних 
підстанцій:

ДМ Г

3 т п 2648,586- №231 по вул. С. Зупінського;
- № 633 по вул.Д.Нечая;
- № 729 по вул.М.Рильського.

Капітальний рем онт приміщ ень 
комунальної форми власності:

3 о б ’єкта 481,813вул. Довж енка; 28;
вул. І.Миколайчука, 19;
вул. 600-річчя, 21

Реконструкція системи теплозабезпечення 
мікрорайону від котельні по 
вул.С .Зулінського,9 в м .Вінниця. 
Влаш тування індивідуальних теплових 
пунктів (на виконання М еморандуму із 
Щ вейцарією ) (заверш ення робіт)

Д М Г 24 ІТП 136,576

Реконструкція системи гарячого 
водопостачання для м ікрорайону 
«Виш енька» в м .Вінниця. В лаш тування 
індивідуальних теплових пунктів (на 
виконання М еморвндуму із Ш вейцарією ) 
(розпочато роботи)

9ІТ П 154,180

2.3. Влаштування та капітальний ремонт 
систем протипожежного захисту 
будинків підвищеної поверховості

дж г - -

2.4. Прийняття в комунальну власність 
об’єктів соціальної інфраструктури 
(житлових будинків, гуртожитків та 
інших) та проведення їх капітального 
ремонту

дж г - -

2.5. Проведення, за рішенням виконкому 
міської ради, капітального ремонту 
житлових будинків (квартир) 
комунальної власності територіальної 
громади міста, які внаслідок 
непередбачених обставин техногенного 
та природного характеру (пожеж, 
вибухів, затоплень тощо) потребують 
ремонту

дж г - -

2.6. Реконструкція кварталів застарілого 
житлового фонду

дж г - -



№ п/п Зміст заходу Виконавець
Виконання (фактичні видатки)

фізичні одиниці вартість, тис.грн

2.7.

Реконструкція житлових та 
нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста 
для створення маневрового фонду 
Вінницької міської ради та його 
капітальний ремонт відповідно до 
Положення, затвердженого виконавчим 
комітетом міської ради

д ж г - -

2.8.

Впровадження автоматизованої 
системи управління житлово- 
комунальним господарством м.Вінниці

ДМ Г, ДЖ Г, ДКБ - -

2.9.
Будівництво, реконструкція та 
капітальний ремонт контейнерних 
майданчиків

Д Ж Г 16 шт 1709,530

2.10.

Здійснення технічного нагляду за 
якістю та обсягами робіт при реалізації 
проектів з будівництва, реконструкції 
та капітального ремонту на умовах 
співфінансування в цілому по об’єкту за 
рахунок коштів міського бюджету

ДМ Г, дж г, 
Д КГтаБ, ДЕТЗ, 

ДКБ
- -

2.11. Капітальний ремонт багатоквартирних 
житлових будинків, що обслуговуються 
підприємствами різних форм власності та 
ОСББ, які приєднались та підписали 
Меморандум про співпрацю та 
взаєморозуміння, згідно з Порядком 
проведення капітального ремонту 
багатоквартирних житлових будинків та 
об’єктів благоустрою прибудинкових 
територій м.Вінниці (згідно додатку)

ДЖ Г, ОСББ, 
співвласники 

багатоквартирни 
х будинків

41 будинок 12999,994

3 Енергозабезпечення

3.1.

Дольова участь виконавчого комітету 
міської ради в реконструкції мереж 
водопроводу та каналізації, які 
передаються від фізичних осіб до 
комунальної власності територіальної 
громади міста відповідно до Порядку, 
затвердженого міською радою

ДМ Г -

3.2.

Будівництво та реконструкція мереж 
водопостачання та водовідведення, в 
тому числі в мікрорайонах приватної 
забудови

Д М Г 14093,132

Будівництво мереж  водопроводу та 
каналізації в приватному секторі

25 о б ’єктів 7,79 км 
(на 1-ому об'єкті 

розпочаті роботи)
13155,192

Реконструкція напірного каналізаційного 
колектору по вул. Барське ш осе

Д М Г
1 колектор 296,751

Реконструкція мереж і каналізації по пров. 
Гонти, 14 (розпочато роботи)

1 к н с 641,189
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3.3. Будівництво та реконструкція 
водопровідних та каналізаційних 
насосних станцій

д м г 8300,479

Будівництво каналізаційної насосної 
станції:

2 КНС
6603,849

- по вул. Чумацькій ( в т.ч. кошти 3
- по вул. Барське шосе. Ф ОН С- 1950,000)

Будівництво підвищ увальної 
водопровідної насосної станції на розі вул. 
Чумацької -Бучми

д м г 1 ВНС 1036,630

Будівництво мереж і каналізації на 
території приватного сектору 
квартального комітету «Добробут» 
мікрорайону «Старе місто» в м .Вінниці 
(виготовлення П К Д )

1 П КД 660,000

3.4.
Реконструкція водопровідних та 
каналізаційних очисних споруд

ДМ Г, ДКБ - -

3.5.

Розробка та впровадження схем 
перспективного розвитку систем 
водопостачання та теплозабезпечення 
м. Вінниці

ДМ Г, ДЕТтаЗ, 
ДКБ

- -

3.6.

Будівництво та реконструкція котелень 
з влаштуванням обладнання для 
комбінованого виробництва теплової і 
електричної енергії та енергетичних 
установок на основі відновлювальних 
джерел енергії

Д М Г - -

3.7.
Будівництво та реконструкція теплових 
мереж

Д М Г - -

3.8.

Здійснення технічного нагляду за 
якістю та обсягами робіт при реалізації 
проектів з будівництва, реконструкції 
та капітального ремонту на умовах 
співфінансування в цілому по об’єкту за 
рахунок коштів міського бюджету

Д М Г , д ж г , 
Д КГтаБ, Д ЕТтаЗ

- -


