
фізичні одиниці
вартість, 

тис.грн

1 Комунальне господарство та благоустрій міста

 1.2. Нанесення та відновлення дорожньої розмітки

236 км повздовжньої 

розмітки  22,1 тис.м2 

поперечної розмітки

2930,282

Технічне обслуговування та утримання мереж 

зовнішнього освітлення

Технічне обслуговування та утримання мереж 

зовнішнього освітлення

ДКГтаБ, МКУП 

«Міськсвітло»

Мережі зовнішнього 

освітлення- 894,17 км, 

світлоточки - 24114 шт

30570,727

Технічне обслуговування та утримання мереж 

зовнішнього освітлення набережної «Рошен» та 

площі Єропейської

Виконавчий комітет, 

відділ у справах 

молоді та туризму,КП 

"Подільський 

туристотично-

інформаційний 

центр"

57 світлоточок 108,632

Поточний ремонт та технічне обслуговування 

мереж зливової каналізації

Поточний ремонт мереж зливової каналізації 210,264

Технічне обслуговування мереж зливової каналізації
189,736

1.5.
Поточний ремонт тротуарів на об’єктах 

благоустрою

ДКГтаБ, КП 

«Вінницьке шляхове 

управління»

3342 м2 1471,500

1.6.
Очистка річок, прибережних смуг русел малих 

річок та водоймищ

ДКГ таБ,КП 

«Вінницьке шляхове 

управління»

19436 м2 240,000

1.7. Утримання вулиць

ДКГтаБ, КП 

«Вінницьке шляхове 

управління»

162 вулиці, загальною 

площею – 2 570 206 м2
39313,020

1.8. Озеленення міста

Озеленення міста, з них: 15379,447

Знесення та обрізка дерев 3508 шт. 1939,473

посадка дерев та кущів 1387 шт. 494,290

посадка квітів 220498 шт. 1866,5060

Придбання топіаріїв для посадки на площі 

"Європейській"
1шт 70,0000

Утримання зелених насаджень та зелених зон 

набережної «Рошен» та площі Європейської
17429,75 м2 49,483

Утримання парків, площ та набережної р. 

Південний Буг

Утримання парків, площ
ДКГтаБ, МКП 

«Вінницязеленбуд»
2 парки, 875 037м2 3135,157

1.3.

 1.1.
Технічне обслуговування, ремонт та утримання 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом ДЕТтаЗ, КП 

«Вінницька СМЕД 

ОДР»

Утримання 96 

світлофорних об’єктів
6673,814

 1.4. ДКГтаБ, КП 

«Вінницьке шляхове 

управління»
26,684 км

виконавчий комітет, 

відділ у справах 

молоді та туризму, 

КП «Подільський 

туристично-

інформаційний 

центр»

1.9.

ДКГтаБ, МКП 

«Вінниця-зеленбуд»

Інформація 

про виконання в 2018р. 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

№ 

п/п
Зміст заходу Виконавець

Виконання (фактичні видатки)

Прибирання площ та скверів
ДКГтаБ, КУП 

«ЕкоВін»

 10 площ та скверів – 

122 341 м2
1188,976

Прибирання набережної «Рошен» та площі 

Європейської

виконавчий коміте 

відділ у справах 

молоді та туризму, 

КП «Подільський 

туристично-

інформаційний 

центр»

34296 м
2 1063,125

Утримання кладовищ та меморіалів

Утримання кладовищ та меморіалів

ДКГтаБ, КП 

«Комбінат 

комунальних 

підприємств»

10 кладовищ загальною 

площею 93,52 га
4907,555

Утримання меморіалу Слави на площі Європейській  

виконавчий комітет, 

відділ у справах молоді 

та туризму,                                                                       

КП «Подільський 

туристично-

інформаційний центр»

1 об’єкт 121,863

Утримання громадських вбиралень  

Утримання  вбиралень

ДКГтаБ, КП 

«Комбінат 

комунальних 

підприємств»

3-и  вбиральні та 14 

біотуалетів
96,612

Утримання  громадської вбиральні на площі 

Європейській

виконавчий комітет, 

відділ у справах 

молоді та туризму,                                                                       

КП «Подільський 

туристично-

інформаційний 

центр»

1 вбиральня 175,528

1.12. Утримання зон відпочинку ДКГтаБ,

3-и  зони відпочинку, 

загальною площею 

40940 м2

320,182

1.13. Утримання штучних споруд ДКГтаБ, КП «ККП» 10 мостових споруд 1 082,146

1.14. Прибирання  об’єктів благоустрою
ДКГтаБ, КУП 

«ЕкоВін»

49 об’єктів, загальною 

площею- 135 622 м2 
2 104,162

1.15. Санітарне очищення міста
ДКГтаБ, КУП 

«ЕкоВін»
3462 м3 680,027

1.16.
Технічний нагляд за поточним ремонтом об’єктів 

благоустрою

ДКГтаБ, КУП 

«ЕкоВін»
875,387

1.17.
Поточний ремонт інших об’єктів та елементів 

благоустрою

Поточний ремонт доріг: 

асфальто-бетонних 96 711  м2

щебеневих 16 411  м2

відремонтовано швів 12,7 км

Поточний ремонт колодязів 249 колодязів 509,204

Інші види ремонтних робіт понад 60 об'єктів 7 114,238

Встановлення і заміна дорожніх знаків на вулицях м. 

Вінниці
ДЕТтаЗ

встановлено 247 

дорожніх знаків 199,643

ДКГтаБ 

44 181,884

1.11.

1.9.

1.10.



фізичні одиниці
вартість, 

тис.грн

№ 

п/п
Зміст заходу Виконавець

Виконання (фактичні видатки)

Поточний ремонт об’єктів благоустрою (монтаж 

тротуарної плитки, ремонт мережі водопроводу, 

ремонт мережі електропостачання)

виконавчий комітет, 

відділ у справах 

молоді та туризму, 

КП «Подільський 

туристично-

інформаційний 

центр»

3 об’єкта 143,284

Утримання в належному стані інших об’єктів та 

елементів благоустрою міста

Технічна експлуатація фонтанів (Майдан 

Незалежності, Майдан Небесної Сотні, вул. 

Пирогова, вул. Зодчих, ЦПКіВ)  

11 фонтанів, систем 

поливу та дренажних 

систем водовидалення

836,193

Утримання вулиць
Площа прибирання –     

1 077 554 м2
8 249,903

Придбання протиожеледних матеріалів
11360 т. солі, 1200 т. 

відсіву, 46 т. бішофіту
19 415,025

Утримання в належному стані об’єктів благоустрою – 

фонтан та система поливу на площі Європейській та 

Меморіалі Слави

виконавчий комітет, 

відділ у справах 

молоді та туризму, 

КП «Подільський 

туристично-

інформаційний 

центр»

2 об’єкти 61,747

1.19.
Транспортування померлих з місць подій до 

судово-медичного моргу
ДКГтаБ, КП «ККП»

667 виїздів на місця 

пригод
1 384,114

1.20.

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі 

міста з впровадженням системи велосипедного 

руху

ДКГтаБ, ДЕТтаЗ, 

Вінницька "СМЕД 

ОДР"

1.21.
Поточний середній ремонт автомобільних доріг 

державного значення
ДМГ, ДКГтаБ, ДКБ

1.22.

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 Житлове господарство 

Поточний ремонт конструктивних елементів 

будинку, внутрішньобудинкових  систем 

водопостачання, водовідведення, опалення, 

електропостачання, зливової каналізації та 

технічних пристроїв будинку

119 будинків
3 412,964

Ремонт м’яких покрівель 44338 м
2

Ремонт шиферних покрівель 2082 м
2

Скління вікон сходових клітин 3844 м
2

Ремонт та заміна трубопроводів теплопостачання 6921 п.м

Ремонт та заміна трубопроводів ГВП 7975 п.м

Ремонт та заміна трубопроводів ХВП 6621 п.м

Ремонт та заміна трубопроводів каналізації 6285 п.м

Ремонт та заміна запірної арматури 8648 шт.

Ремонт електрощитових 929 шт.

Ремонт під'їздів 179 шт.

2.2.
Влаштування аншлагів та номерних знаків на 

житлових будинках
ДЖГ

2.1.

ДЖГ та ЖЕП міста, 

співвласники 

багатоквартирних 

будинків

роботи 

проводилися 

за рахунок 

коштів на 

утримання  

багатоквартир

них будинків

1.18.

ДКГтаБ



фізичні одиниці
вартість, 

тис.грн

№ 

п/п
Зміст заходу Виконавець

Виконання (фактичні видатки)

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

ДЖГ

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

ДЖГ, МКП 

«Аварійно-

диспетчерська 

служба»

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

ДЖГ,відділ з питань 

надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної і 

оборонної роботи та 

режиму секретності 

міської ради

2.6.

Проведення конкурсу «Житловий комплекс 

зразкового утримання» відповідно до Положення 

затвердженого виконавчим комітетом міської 

ради

ДЖГ 9 будинків 226,000

2.7.

Утримання в належному стані прибудинкових  

територій, міжквартальних проїздів, пішоходних 

проходів, зелених зон, які межують з житловим 

фондом

ДЖГ 126 406 м
2 658,171

2.8.
Поточний ремонт прибудинкових територій, 

міжквартальних проїздів, пішоходних проходів
ДЖГ 146 дворів 6802,762

знесено 1480 дерев

обрізано 3000 дерев

видалено 750 пнів

висаджено 1000 дерев

2.10.

Виконання робіт з гідропневматичної, 

гідромеханічної, гідрохімічної промивки 

інженерних систем житлових будинків

ДЖГ, житлово-

експлуатаційні 

підприємства міста

2.11.

Здійснення технічного нагляду за якістю та 

обсягами робіт при проведенні поточного ремонту 

конструктивних елементів будинку, 

внутрішньобудинкових систем водопостачання, 

водовідведення, опалення, електропостачання, 

зливової каналізації та технічних пристроїв 

будинку, в тому числі на умовах 

співфінансування, в цілому по об’єкту за рахунок 

коштів міського бюджету

ДЖГ 87,036

3.
Загальні заходи по галузі "Житлово-комунальне 

господарство" 

3.1.

Надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам житлово-комунального 

господарства  в зв’язку з  їх  створенням, 

відповідно до Порядку, затвердженого міською 

радою

ДМГ, ДКГтаБ, ДЖГ, 

ДЕТтаЗ

3.2.

Проведення аудиторських перевірок фінансово-

господарської діяльності комунальних 

підприємств житлово-комунального господарства 

та їх оплати за рахунок коштів міського бюджету

ДМГ, ДКГтаБ, ДЖГ, 

ДЕТтаЗ

2.9.
Роботи з озеленення  на прибудинкових 

територіях
ДЖГ 8619,854



фізичні одиниці
вартість, 

тис.грн

№ 

п/п
Зміст заходу Виконавець

Виконання (фактичні видатки)

3.3.

Забезпечення виконання заходів, пов’язаних з 

припиненням діяльності комунальних 

підприємств  житлово-комунального 

господарства. В окремих випадках надання 

фінансової підтримки на погашення 

заборгованості по виплаті заробітної плати, ЄСВ 

та податків і зборів

ДМГ, ДКГтаБ, ДЖГ, 

ДЕТтаЗ

3.4.

Впровадження  засобів обліку та регулювання 

споживання води та теплової енергії в житлових 

будинках  територіальної громади міста

ДЕТтаЗ, ДЖГ, 

теплопостачальні та 

водопостачальні 

підприємства

3.4.

Впровадження  засобів обліку та регулювання 

споживання води та теплової енергії в житлових 

будинках  територіальної громади міста

ДЕТтаЗ, ДЖГ, 

теплопостачальні та 

водопостачальні 

підприємства

КП ВМР «Вінницяміськ                

теплоенерго"
61100,000

КП "Вишенька               

міськтеплоенерго"
73,715

ДКГтаБ КУП «ЕкоВін» 2500,000

3.6.

Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що 

затверджувалися або погоджувалися рішенням 

органів виконавчої влади, національними 

комісіями, що здійснюють державне регулювання 

у відповідній сфері та розміром економічно 

обгрунтованих витрат на їх виробництво за 

рахунок субвенції з державного та обласного 

бюджетів

 ДКГтаБ, ДЕТтаЗ

3.7.
Виготовлення технічної документації на житлові  

будинки, будівлі, споруди
 ДЖГ 7 об'єктів 197,550

3.8.

Розроблення містобудівного обгрунтування, 

встановлення меж територій, виготовлення 

землевпорядної документації

ДМГ, ДКГтаБ, ДЖГ, 

ДЕТтаЗ

3.9.

Придбання нової техніки, основних засобів, 

спеціального обладнання, малоцінних 

необоротних матеріальних активів, необоротних 

матеріальних активів спеціального призначення 

для підприємств житлово-комунального 

господарства

 ДМГ, ДКГтаБ, ДЖГ, 

ДЕТтаЗ
 

3.10.

Фінансова підтримка (на придбання нової 

техніки, інших основних засобів, контейнерів, урн, 

спеціального обладнання (основних засобів, 

малоцінних необоротних матеріальнипх активів, 

необоротних  матеріальних активів, необоротних 

матеріальних активів спеціального призначення) 

для комунальних підприємств галузі "Житлово-

комунальне господарство, відповідно до Порядку, 

затвердженого міською радою

3.11.

Проведення реєстрації, сплати податків і зборів, 

взяття на облік та зняття з обліку техніки, 

придбаної для підприємств житлово-

комунального господарства

ДМГ, ДКГтаБ, ДЖГ, 

ДЕТтаЗ

3.5.

Фінансова підтримка (дотація) на покриття 

збитків комунальним підприємствам галузі 

"Житлово-комунальне господарство відповідно 

до Порядку, затвердженого міською радою

ДЕТтаЗ



фізичні одиниці
вартість, 

тис.грн

№ 

п/п
Зміст заходу Виконавець

Виконання (фактичні видатки)

ДМГ
КП ВМР «Вінницяміськ           

теплоенерго»
145942,600

КП "Вінницьке шляхове 

управління"
255,715

МКП 

"Вінницязеленбуд"
2447,345

КП "ККП" 1072,449

КУП «ЕкоВін» 13696,937

КП «ВТК» 49423,620

КП «Вінницьке СМЕД 

ОДР»
2730,000

КП «Аеропорт 

Вінниця»

1852,300

3.13.

Проведення конкурсу «Кращий працівник  галузі 

«Житлово – комунальне господарство», 

відповідно до положення, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету міської ради

ДМГ, ДКГтаБ, ДЖГ, 

ДЕТтаЗ

3.14.

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

ДМГ, ДКГтаБ, ДЖГ

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн

1
Комунальне господарство та благоустрій міста

Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт  вулиць, майданів та перехресть

Будівництво вулиць ДКГтаБ
3 об'єкти, площа -               

11400 м2.
11741,457

Реконструкція вулиць ДКГтаБ, ДФРР
1 об'єкт, площа -                 

11 600 м2.
80110,766

Капітальний ремонт тротуарів
6 об'єктів, площа -        

16 128 м2. 
11272,505

Капітальний ремонт вулиць 
8 об'єктів, площа -        

96024 м2.
118971,577

Капітальний ремонт вулиць приватного сектору ДКГтаБ, мешканці 29 об'єктів 28 562 м2 19681,484

Капітальний ремонт перехресть ДКГтаБ 1 об'єкт 711,402

Реконструкція проспекту Космонавтів (Могилка) ДКБ
 завершення робіт по 

об'єкту
1877,428

1.2.
Реконструкція та капітальний ремонт 

прибудинкових територій

Капітальний ремонт прибудинкових територій ДЖГ 37 дворів 29 430,166

Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт об’єктів зовнішнього освітлення міста з 

застосуванням енергозберігаючих світильників

Реконструкція  мереж зовнішнього освітлення міста 
8 об'єктів. 294 

світлоточки
3367,991

1.1.
ДКГтаБ

1.3.

ДМГ

ІІ. ЗАХОДИ З РЕФОРМУВАННЯ  ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

  № 

п/п
Зміст заходу Виконавець

Виконання (фактичні видатки)

3.12.

Поповнення статутного капіталу комунальних 

підприємств житлово-комунального господарства 

шляхом виділення коштів з міського бюджету 

(бюджету розвитку)

ДКГтаБ

ДЕТтаЗ



фізичні одиниці
вартість, 

тис.грн

№ 

п/п
Зміст заходу Виконавець

Виконання (фактичні видатки)

Будівництво  мереж зовнішнього освітлення міста 1 об'єкт 251,934

Капітальний ремонт зовнішнього освітлення в складі 

робіт з будівництва та капітального ремонту вулиць 

11 об'єктів 481 

світлоточка

в складі 

будівництва та 

капітального 

ремонту 

об’єктів

Капітальний ремонт зовнішнього освітлення  та 

дорожнього огородження по вул. Немирівське шосе 1 об’єкт 192,683

Капітальний ремонт зовнішнього освітлення 

пішохідних переходів
16 світлоточок 244,068

Зовнішнє освітлення по проспекту Космонавтів 

(пр.Могилка)
 12 світлоточок

в складі 

реконструкції 

об’єкта

Нове будівництво системи підсвітлення нижньої 

частини споруди через р. Південний Буг по вул. 

Чорновола 

світлодіодна стрічка - 

680 м.п, 48 світлоточок
1800,000

1.4.
Реконструкція  та капітальний ремонт мостових 

споруд
ДКБ 

Реконструкція мостової споруди через річку 

Південний Буг по вул. Чорновола 
ДКБ 30334,965

Будівництво, реконструкція та капітальний  

ремонт територій кладовищ та споруд на них

Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе ДКГтаБ 11 секторів 11602,161

  1.6 Будівництво колумбарію ДМГ, ДКГтаБ, ДКБ

1.7.

Будівництво,  реконструкція та капітальний 

ремонт берегоукріплень та зон відпочинку біля 

води

ДМГ, ДКГтаБ

Влаштування, реконструкція та капітальний 

ремонт зупинок громадського транспорту
ДМГ, ДКГтаБ

Капітальний ремонт зупинок громадського 

транспорту
ДКГтаБ 30 об’єктів 2258,643

1.9.
Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт дитячих та спортивних майданчиків

Будівництво дитячих та спортивних майданчиків 
ДМГ, ОСББ, 

мешканці

7 об’єктів та 

виготовлено 4 ПКД, 

розпочато роботи на 1 

об’єкті

6574,660

Реконструкція дитячих та спортивних майданчиків ДМГ 1 об’єкт 127,949

Капітальний ремонт дитячих та спортивних 

майданчиків 
ДЖГ 1 об’єкт 326,440

1.10.
Будівництво, реконструкція  та капітальний 

ремонт  зливової каналізації 

Реконструкція мереж зливової каналізації ДМГ
1 об’єкт завершений, 1 

об’єкт розпочатий
1837,200

Капітальний ремонт зливової каналізації ДКГтаБ
2 об’єкти , протяжність 

212 м.п. 
1306,858

1.11.
Будівництво, реконструкція та капітальний  

ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків 
ДКГтаБ

Будівництво, реконструкція  та капітальний 

ремонт меморіалів, парків, скверів міста 

Капітальний ремонт зон благоустрою ДКГтаБ 6 зон благоустрою 4751,757

1.5.

1.8.

1.12.

ДКГтаБ

ДКБ

ДМГ



фізичні одиниці
вартість, 

тис.грн

№ 

п/п
Зміст заходу Виконавець

Виконання (фактичні видатки)

1.13.
Будівництво та капітальний ремонт  колодязів 

питної води

Капітальний ремонт колодязів ДКГтаБ 4 колодязі 136,374

1.14. Реконструкція набережної р. Південний Буг ДКГтаБ

1.15.

Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт  інших об’єктів та елементів благоустрою

Капітальний ремонт об’єктів озеленення 1 об’єкт 297,311

Капітальний ремонт турнікетного огородження 11 об'єктів 1458,178

Капітальний ремонт паркану біля будинку   вул. 

Соборна,92, Петлюри
1 об'єкт 1213,548

Капітальний ремонт контейнерного майданчика по 

вул. Л. Толстого
 1 об'єкт 1048,799

Капітальний ремонт інженерних мереж 2 об'єкта 6379,665

Капітальний ремонт громадських вбиралень 1 об'єкти 1422,194

Капітальний ремонт  вхідних груп в центральний 

парк 
2 об'єкти 653,262

Капітальний ремонт по очистці р. Південний Буг 

(інженерні вишукування)
інженерні вишукування 661,433

Будівництво берегоукріплення (експертиза) експертиза проекту 6,971

Будівництво водозабірної свердловини по 

вул.Стрілецька
виготовлено ПКД 210,153

Будівництво притулку для безпритульних тварин по 

вул.Гонти
998,937

Будівництво огорожі навколо ЦПКіВ Протяжність 428 м.п. 3918,227

Реконструкція громадської вбиральні пр.Космонавтів 1 об’єкт 1421,989

Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім. Горького 

по вул. Хлібна,1 
ДКБ 13658,690

1.16.
Влаштування майданчиків  для стоянки 

автотранспорту

Влаштування майданчиків для стоянки 

автотранспорту на прибудинкових територіях
ДЖГ 3 об’єкта 614,582

1.17.

Будівництво сміттєпереробного заводу та 

створення комплексу по знешкодженню 

побутових відходів

ДКГтаБ

Будівництво комплексу по знешкодженню побутових 

відходів (на території Людавської сільської ради 

Жмеринського району Вінницької області)
ДКГтаБ Стан виконання-38% 9995,081

1.18.

Рекультивація існуючого  та будівництво нового 

полігону для захоронення побутових відходів ДКГтаБ

1.19.

Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт вулично-дорожньої мережі міста, які 

пов’язані з впровадженням  системи 

велосипедного руху

Капітальний ремонт тротуарів з влаштуванням 

велосипедних доріжок 
ДКГтаБ

7об’єктів. Влаштування 

велодоріжок -7,5 км.

В складі 

будівництва, 

капітального 

ремонту та 

реконструкції  

об’єктів

1.20.
Реконструкція та капітальний ремонт 

автомобільних доріг державного значення
ДМГ, ДКГтаБ, ДКБ

ДКГтаБ



фізичні одиниці
вартість, 

тис.грн

№ 

п/п
Зміст заходу Виконавець

Виконання (фактичні видатки)

1.21.

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 

 ДЖГ 733,763

1.22.

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 взаєморозуміння, 

згідно з Порядком проведення капітального 

ремонту багатоквартирних житлових будинків та 

об’єктів благоустрою прибудинкових територій  

м.Вінниці (зідно додатку)

ДЖГ 17 об’єктів 1277,048

 Капітальний ремонт літнього театру в дворі 

житлових будинків по вул.Ватутіна,34.36,44, на 

реалізацію проекту  "Відродження літнього театру в 

Тяжилові"(в рамках Бюджету громадських ініціатив)

ДЖГ 1 об’єкт 200,000

2 Житлове  господарство

Модернізація (реконструкція) житлового фонду

ДМГ, ДЖГ, співвласники 

багатоквартирних 

будинків,  МКП 

"Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій

Реконструкція фасаду житлового будинку 

ДМГ, співласники 

багатоквартирних 

будинків

1476 м² та виготовлено 

1 ПКД
3147,791

Заміна пасажирських ліфтів

МКП "Вінницький 

фонд муніципальних 

інвестицій"

10 ліфтів 6115,296

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

ДМГ, ДЖГ, ДКГтаБ, 

ДКБ

Реконструкція системи гарячого водопостачання ДМГ
Підготовка 132 приміщень 

для влаштування ІТП
7752,419

2.3.

Влаштування та капітальний ремонт систем 

протипожежного захисту будинків підвищеної 

поверховості

ДЖГ

2.4.

Прийняття в комунальну власність об’єктів 

соціальної інфраструктури (житлових будинків, 

гуртожитків та інших) та проведення їх 

капітального ремонту

ДЖГ

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

ДЖГ

2.6.
Реконструкція кварталів застарілого житлового 

фонду
ДЖГ

2.1.



фізичні одиниці
вартість, 

тис.грн

№ 

п/п
Зміст заходу Виконавець

Виконання (фактичні видатки)

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

ДЖГ

2.8.
Будівництво, реконструкція та капітальний 

ремонт контейнерних майданчиків
ДЖГ 10 шт 1337,589

2.9.

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 

 ДЖГ 1 199,867

2.10.

Капітальний ремонт багатоквартирних житлових 

будинків, що обслуговуються підприємствами 

комунальної  та інших 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)

ДЖГ, ОСББ, 

співвласники 

багатоквартирних 

будинків

115 будинків 54533,425


