
Інформація  

про виконання в 2016р. заходів Програми реформування, розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-2017 рр.  

 

 
І. ЗАХОДИ  З УТРИМАННЯ   ТА РЕМОНТУ  ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО  

ГОСПОДАРСТВА 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

1 
Комунальне господарство 

та благоустрій міста 
  

 

1.1 Технічне обслуговування, 

ремонт та утримання 

технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом ДЕТтаЗ,  

КП 

«Вінницька 

СМЕД ОДР» 
 

- 
 

4981,805 

1.2 

Нанесення та відновлення 

дорожньої розмітки 

 190 км 

повздовжньої 

розмітки 

  

19 тис. м2 

поперечної 

розмітки 

1829,450 

1.3 

 

Технічне обслуговування та 

утримання мереж 

зовнішнього освітлення 

 

 

 

 
17124,925 

Технічне обслуговування та 

утримання мереж зовнішнього 

освітлення 

ДКГтаБ, 

МКУП 

«Міськсвітло» 

мережі зовнішнього 

освітлення - 872,6 км, 

світлоточки - 22459 

шт. 

17078,785 

Технічне обслуговування та 

утримання мереж зовнішнього 

освітлення набережної «Рошен» 

та площі Єропейської 

 

виконавчий 

комітет, відділ 

у справах 

молоді та 

туризму, 

КП 

«Подільський 

туристично-

інформаційний 

центр» 

світлоточки – 57 шт. 

 

 
46,140 

1.4 

 

Поточний ремонт та технічне 

обслуговування мереж 

зливової каналізації 
  399,987 

Поточний ремонт мереж 

зливової каналізації 
ДКГтаБ,  

КП «Вінницьке 

шляхове 

управління» 

23,92 км 

170,0 

Технічне обслуговування мереж 

зливової каналізації 
229,987 

1.5 

 Поточний ремонт тротуарів 

на об’єктах благоустрою 

ДКГтаБ,  

КП «Вінницьке 

шляхове 

управління» 

3,544 тис.м2 

 

830,022 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

1.6 
Очистка річок, прибережних 

смуг русел малих річок та 

водоймищ 

ДКГтаБ,  

КП «Вінницьке 

шляхове 

управління» 

19,3 тис. м2 

 

201,40 

1.7 

 
Утримання вулиць   28413,46 

Прибирання зелених зон ДКГтаБ,  

КП «Вінницьке 

шляхове 

управління» 

423,165 тис.м2 
 

28413,46 
Прибирання вулиць 2220,645 тис.м2

 

1.8 

 

 

Озеленення міста   

 

9439,441 

 

Знесення та обрізка дерев 

ДКГтаБ, 

МКП 

«Вінниця-

зеленбуд» 

1988 шт. 1123,883 

Інші уходні роботи з озеленення, 

у т.ч.: 

 

посадка квітів –  

викошування трави –  

 

 

 

199,092 тис. шт. 

3857,729 тис. м2
 

8241,693 

Утримання зелених насаджень 

та зелених зон набережної 

«Рошен» та площі Європейської 

виконавчий 

комітет, відділ 

у справах 

молоді  

та туризму, КП 

«Подільський 

туристично-

інформаційний 

центр» 

17429,75 м2 73,865 

1.9 Утримання парків, площ та 

набережної р. Південний Буг 
 

 
 

 
3287,626 

Прибирання парків 
ДКГтаБ, 

МКП 

«Вінницязелен

буд» 

82,4 га 1992,0 

Прибирання площ та скверів 20,554 тис.м2 666,864 

Прибирання пішохідних зон 

набережної «Рошен» та площі 

Європейської 

виконавчий 

комітет відділ 

у справах 

молоді  

та туризму, КП 

«Подільський 

туристично-

інформаційний 

центр» 

34295 м2 628,762 

1.10 

 

 

 

Утримання кладовищ та 

меморіалів 
  3383,109 

Утримання кладовищ 
ДКГтаБ, 

КП «Комбінат 

комунальних 

підприємств» 

7 об’єктів 
 

3197,837 
Утримання меморіалів 1 об’єкт 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

Утримання меморіалу Слави на 

площі Європейській   

виконавчий 

комітет, відділ 

у справах 

молоді та 

туризму,                                                                       

КП 

«Подільський 

туристично-

інформаційний 

центр» 

1 об’єкт 185,272 

1.11 

 

 

Утримання громадських 

вбиралень 
   160,929 

Утримання  вбиралень 

ДКГтаБ, 

КП «Комбінат 

комунальних 

підприємств» 

12 вбиралень 56,708 

Утримання  громадської 

вбиральні на площі 

Європейській 

виконавчий 

комітет, відділ 

у справах 

молоді та 

туризму,                                                                       

КП 

«Подільський 

туристично-

інформаційний 

центр» 

1 вбиральня 104,221 

1.12 

 
Утримання зон відпочинку 

ДКГтаБ, 

КП «Комбінат 

комунальних 

підприємств»  

40,94 тис м2 273,919 

1.13 

 

Прибирання об’єктів 

благоустрою  

ДКГтаБ, 

КУП «ЕкоВін» 
6 об’єктів 1322,411 

1.14 
Санітарне очищення міста 

ДКГтаБ, 

КУП «ЕкоВін» 
2678 м3 409,707 

1.15 Поточний ремонт  

інших об’єктів та елементів 

благоустрою 

  16415,647 

Поточний ремонт покритя доріг, 

у тому чисті:  

ДКГтаБ  

 

 

14073,715 
асфальто-бетонних 46,462 тис м2 

щебеневих 18,66 тис м2 

брукованих 0,82 тис м2 

відремонтовано швів  30,8 км 

Поточний ремонт  

інших об’єктів  благоустрою 
60 об’єктів 1842,573 

Встановлення і заміна дорожніх 

знаків на вулицях м.Вінниці 
ДЕТтаЗ 

385 од. 185,507 

Поточний ремонт аварійного 

обладнання світлофорних об’єктів 
- 48,848 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

 Організація дорожнього руху на 

території центру адміністративних 

послуг по вул. Брацлавській 
ДЕТтаЗ 

- 47,243 

Встановлено світлофор на 

перехресті вулиць Немирівське 

шосе-Учительська 
1 об’єкт 199,999 

- Поточний ремонт об’єктів 

благоустрою (фарбування 

лавок на площі Європейській, 

ремонт оглядового майданчика 

на набережній «Рошен») 

виконавчий 

комітет, відділ 

у справах 

молоді та 

туризму, 

КП 

«Подільський 

туристично-

інформаційний 

центр» 

2 об’єкта 17,762 

1.16 

 

 

 

 

 

Утримання в належному стані 

інших об’єктів та елементів 

благоустрою міста 

 

 

 
 6634,519 

Технічна експлуатація фонтанів 

(Майдан Незалежності, Майдан 

Небесної Сотні, вул. Пирогова, 

вул. Зодчих, ЦПКіВ ) 

ДКГтаБ 

8 об’єктів 
 

497,819 
 

Придбання солі 6677 т 5875,915 

Придбання відсіву 2350 т 199,750 

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 61,035 

1.17 

 
Транспортування померлих з 

місць подій до судово-

медичного моргу 

ДКГтаБ, 

КП «Комбінат 

комунальних 

підприємств» 

638 виїздів на місце 

пригод 
1048,50 

1.18 

 

Поточний ремонт вулично-

дорожньої мережі міста з 

впровадженням системи 

велосипедного руху 

ДКГтаБ, 

ДЕТтаЗ 
 –   –  

1.19 

 

Організація та проведення 

похорону мешканців міста, 

які зробили значний внесок у 

його розвиток, за рахунок 

коштів міського бюджету в 

ДКГтаБ  –   –  
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

сумі, що не перевищує 60,0 

тис.грн. на одну особу, 

відповідно до  Порядку, 

затвердженого  виконавчим 

комітетом міської ради 

2 Житлове господарство     

2.1 Поточний ремонт 

конструктивних елементів 

будинку, 

внутрішньобудинкових  систем 

водопостачання, 

водовідведення, опалення, 

електропостачання, зливової 

каналізації та технічних 

пристроїв будинку 

  

роботи 

проводилися 

за рахунок  

коштів 

житлово-

експлуатацій

них 

підприємств 

Ремонт м’яких покрівель 

ЖЕП міста 

49827,8 м2 

Ремонт шиферних покрівель 4267 м2 

Скління вікон сходових клітин 4498,8 м2 

Ремонт та заміна трубопроводів 

теплопостачання 
6351 п.м 

Ремонт та заміна трубопроводів 

ГВП 
6615 п.м 

Ремонт та заміна трубопроводів 

ХВП 
6771 п.м 

Ремонт та заміна трубопроводів 

каналізації 
6136 п.м 

Ремонт та заміна запірної 

арматури 
10500 шт. 

Ремонт електрощитових 662 шт. 

Ремонт під'їздів 351 шт. 

2.2 Влаштування аншлагів та 

номерних знаків на житлових 

будинках 
ДЖГ 919 шт. 142,989 

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  –   –  
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

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» 

 

аварійне 

обслуговування  

житлового фонду  

загальною площею 

4,593 млн.м2 

 

 

 

 

885,000 

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 

 –   –  

2.6 Проведення конкурсу 

«Житловий комплекс 

зразкового утримання» 

відповідно до Положення 

затвердженого виконавчим 

комітетом міської ради 

ДЖГ  –   –  

2.7 Утримання в належному стані 

прибудинкових  територій, 

міжквартальних проїздів, 

пішоходних проходів, зелених 

зон, які межують з житловим 

фондом 

ДЖГ 110472 м2
 516,134 

2.8 Поточний ремонт 

прибудинкових територій, 

міжквартальних проїздів, 

пішоходних проходів 

ДЖГ 16806,52 м2
 4809,072 

2.9 Роботи з озеленення  на 

прибудинкових територіях 
ДЖГ 

 знесено  565 дерев 

обрізано 1000 дерев 

видалено 100 пнів 
3860,891 

3 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 

 –   –  
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

3.2 Дотація теплопостачальним 

підприємствам міста на 

покриття  різниці в тарифах на 

постачання теплової енергії для 

населення 

ДЕТтаЗ, 

департамент 

фінансів  –   –  

3.3 Впровадження засобів обліку та 

регулювання споживання води 

та теплової енергії в житлових 

будинках територіальної 

громади міста 

ДЕТтаЗ, ДЖГ, 
теплопостачальні 

підприємства  –   –  

4 

Загальні заходи по галузі 

«Житлово-комунальне 

господарство» 

 

 

 

4.1 Надання фінансової підтримки 

комунальним підприємствам 

житлово-комунального 

господарства  в зв’язку з  їх  

створенням, відповідно до 

Порядку, затвердженого 

міською радою 

 

 

ДМГ, ДКГтаБ, 

ДЖГ, ДЕТтаЗ 

 –   –  

4.2 Проведення аудиторських 

перевірок фінансово-

господарської діяльності 

комунальних підприємств  

житлово-комунального 

господарства та їх оплата за 

рахунок коштів міського 

бюджету 

ДМГ, ДКГтаБ, 

ДЖГ, ДЕТтаЗ 
 –   –  

4.3 Забезпечення виконання заходів, 

пов’язаних з припиненням 

діяльності комунальних 

підприємств  житлово-

комунального господарства 

ДМГ, ДКГтаБ, 

ДЖГ, 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 

ДМГ, ДКГтаБ, 

ДЖГ, ДЕТтаЗ 
 –   –  

 

4.5 

 

Фінансова підтримка (дотація) 

на покриття збитків 

комунальним підприємствам 

галузі «Житлово-комунальне 

господарство» відповідно  до 

Порядку, затвердженого 

міською радою 

 

 

 

 

 

 

ДЖГ МКП «ЖЕК №16» 750,000 

ДЕТтаЗ 

 

КП "ВТК"(на покриття 

збитків від надання послуг 

пасажирським громадським 

автомобільним 

транспортом) 

 

 

18000,000 

 

КП «Аеропорт 

Вінниця» 

582,695 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

4.6 Виготовлення  технічної 

документації на житлові 

будинки, будівлі, споруди 

ДКГтаБ, ДЖГ, 

ДЕТтаЗ, ДМГ 

  –   –  

4.7 Розроблення містобудівного 

обгрунтування, встановлення 

меж територій, виготовлення 

землевпорядної документації 

ДМГ, ДКГтаБ, 

ДЖГ, ДЕТтаЗ 

 –   –  

4.8 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 

 

 –   –  

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 
 

ДМГ, ДКГтаБ, 

ДЖГ, ДЕТтаЗ 

 –   –  

4.10 

 

 

Проведення реєстрації, сплати 

податків і зборів, взяття на 

облік та зняття з обліку 

техніки, придбаної для 

підприємств житлово-

комунального господарства 

ДМГ, ДКГтаБ, 

ДЖГ, ДЕТтаЗ 

 –   –  

4.11 

 

 

Створення  каналів зв’язку  

для впровадження 

інформаційної мережі в системі  

житлово-комунального 

господарства міста 

ДМГ, ДКГтаБ,  

ДЖГ, ДЕТтаЗ 
 

 –   –  
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

4.12 Поповнення статутного 

капіталу комунальних 

підприємств житлово-

комунального господарства 

шляхом виділення коштів з 

міського бюджету (бюджету 

розвитку) 

 

 

 

ДМГ 

КП ВМР 

«Вінницяміськтепло-

енерго» 
75768,097 

КП ВМР 

«Муніципальна 

поліція» 
201,593 

ДКГтаБ 

 

КП "Вінницьке 

шляхове управління", 

МКУП "Міськсвітло", 

МКП "Вінниця-

зеленбуд", 

КП "Комбінат 

комунальних 

підприємств" КУП 

«ЕкоВін» 

  

КУП "ЕкоВін" 
 

 

 

 

12410,70 

ДЖГ МКП «ЖЕК №16» 90,000 

 

 

 

ДЕТтаЗ 

КП «ВТК» 43754,340 

КП ВМР «Вінниця-

міськтеплоенерго» 17170,977 

КП «Вінницьке СМЕД 

ОДР» 483,133 

КП «Аеропорт 

Вінниця» 9000,000 

4.13 

 

 

 

Проведення конкурсу «Кращий 

працівник  галузі «Житлово – 

комунальне господарство»,  

відповідно  до Положення, 

затвердженого  рішенням 

виконавчого комітету міської 

ради 

 

ДМГ, ДКГтаБ, 

ДЖГ, 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 

ДМГ, ДКГтаБ, 

ДЖГ 
 –   –  
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ІІ. 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 міста 
  

 

1.1 

 

 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт  вулиць, 

майданів та перехресть 

  

 

56143,547 

 

Реконструкція вулиць 

(Реконструкція вул. Василя 

Порика (від вул. 600- річчя до  

просп. Юності) 

ДКГтаБ 12041,5 м2 5467,065 

Капітальний ремонт покриття 

вулиць (співфінансування у 

мікрорайонах приватного сектору) 
(вул. Маяковського (від вул. 

Московської до вул. Ломоносова); 

вул. Ватутіна (від зупинки "вул. 

Лугова" до вул. Чехова); 

вул. Київська (від малого містка 

до об'їзного шосе); дорожнє  

покриття зі сторони просп. 

Юності до ЗОШ №25;  

пров. Литовський; вул. 

Немирівське шосе (від вул. 

Чехова до нової межі міста 

Вінниці); пров.. І. Миколайчука 

(від вул. І. Миколайчука до вул. Д. 

Галицького); вул. С.- Ценського (в 

районі автобази олійножирового 

комбінату); пров. 2-й 

Хмельницького шосе; вул. Івана 

Миколайчука (від вул. 

Костянтиновича до пров. Івана 

Миколайчука); вул. Миколи 

Ващука (вул.Квятека) поблизу 

шкіл №34 та №35; проїзд з вул. 

Д.Нечая до пров. Д.Нечая; вул. 

Пирогова; вул. Ботанічної; вул. 

Немирівське шосе (вул. Чехова - 

нова межа міста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДКГтаБ 108231,4 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38382,092 

 

Капітальний ремонт перехресть 

(вул. Замостянська - просп. 

Коцюбинського (зі сторони 

РАЦСу) з розширенням; 

вул. Київська - вул. Сергія 

Зулінського з розширенням; 

просп. Юності - вул. Пирогова 

(музей-садиба М.І. Пирогова) з 

розширенням та паркувальними 

місцями) 

ДКГтаБ 5841,7 м2 3381,610 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 Капітальний ремонт тротуарів 

(вул. Театральна (від вул. 

Грушевського до вул. 

Магістратської); вул. Келецька 

(парна сторона); вул. Соборна 

(від вул. Театральної до вул. 

Івана Шиповича); вул. Миколи 

Амосова (від вул. Писарєва до 

вул. Данила Галицького) з 

паркувальними місцями; 

пров. 2 -й Хмельницького шосе; 

вул. 8 Березня (від площі 

Северина Наливайка до пров. 8 

Березня); вул. Данила Галицького 

(від вул. Келецької до вул. Миколи 

Амосова); вул. Д. Нечая (від вул. 

Брацлавської до вул. Гліба 

Успенського); вул. Князів 

Коріатовичів (від вул.Соборної 

до вул. Міліційної); вул. Пирогова 

(від просп. Юності до вул. 

Гніванське шосе); вул. Тараса 

Сича (від ЗОШ № 11 до вул. 

Московської); вул. Соборна (від 

вул. Миколи Оводова до вул. 

Магістратської); просп. Юності 

(від 1 пров. Юності до буд. №260 

по вул. Пирогова); вул. Соборній 

(вул. Хлібна - вул. Театральна) 

парна сторона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДКГтаБ 17558,1 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8547,098 

 

Капітальний ремонт площ 

(площі Привокзальної (Героїв 

Сталінграду), площі Героїв 

Чорнобиля (проектні роботи) 

 

 

ДКГтаБ 
2630 м2 

 

 

365,682 

1.2 Реконструкція та капітальний 

ремонт прибудинкових 

територій 
  

 

13014,252 

Капітальний ремонт 

прибудинкових територій 
ДЖГ 

 

17747,6 м2 

 

13014,252 

 

1.3 

 
Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

зовнішнього освітлення міста з 

застосуванням 

енергозберігаючих 

світильників 

  15740,347 

Будівництво та реконструкція  

мереж зовнішнього освітлення 

міста  

ДМГ 
20 об’єктів –  

718 світлоточок,  
7061,427 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 Капітальний ремонт зовнішнього 

освітлення (вул. Порика, 

перехрестя Юності - Пирогова, 

вул. Київська; пр-т. 

Юності,Немирівське шосе) 

ДКГтаБ 
399 шт. 

світлоточок 
8678,92 

1.4 Реконструкція  та капітальний 

ремонт мостових споруд 
ДМГ, ДКГтаБ, 

ДКБ  
 –   –  

1.5 Будівництво, реконструкція та 

капітальний  ремонт територій 

кладовищ та споруд на них 

  1094,588 

Капітальний ремонт територій 

кладовищ (по вул. Привокзальна; 

по вул. О. Кобилянської; 

біля с. Лука- Мелешківська)  

ДКГтаБ 1262 м2
 1094,588 

     1.6 
Будівництво колумбарію 

ДМГ, ДКГтаБ, 

ДКБ 
 –   –  

1.7 Будівництво,  реконструкція та 

капітальний ремонт 

берегоукріплень та зон 

відпочинку біля води 

  1946,537 

Капітальний ремонт зон відпочинку 

(в рамках «Бюджету громадських 

ініціатив»)  

- «Благоустрій пляжу біля озера в 

районі олійножирового комбінату» 

(капітальний ремонт зони 

відпочинку біля озера між вул. 

Волошковою (А.Іванова) та 

вул.Блюхера (Чумацька); 

- «Родинне озеро – Тяжилів» 

(капітальний ремонт зони 

відпочинку біля озера в мікрорайоні 

«Тяжилів») 

- «Сквер ОЖК (облаштування 

сквера)» (капітальний ремонт скверу 

по вул.А.Іванова) 

ДКГтаБ 3 об’єкти 1946,537 

1.8 Влаштування, реконструкція 

та капітальний ремонт зупинок 

громадського транспорту 

  4436,365 

Капітальний ремонт 

зупинок громадського 

транспорту 

ДКГтаБ 59 шт. 4436,365 

1.9 Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт дитячих та 

спортивних майданчиків 
  9710,393 

Будівництво дитячих та спортивних 

майданчиків  

ДМГ 

 

25 майданчиків 5515,390 

Будівництво поля із штучним 

покриттям для гри в футбол по 

вул.Малиновського,7 (територія 

гуманітарної гімназії №1 ім.М.І. 

Пирогова)  

1 об’єкт 809,227 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 Будівництво спортивного 

майданчика для ігрових видів 

спорту по вул.Максима Шимка,3 

(на території Загальноосвітньої 

школи I-IIIступенів №12 

Вінницької міської ради ) - на 

реалізацію проекту "За здоров'ям 

- на сучасний спортивний 

майданчик" (в рамках «Бюджету 

громадських ініціатив») 

ДМГ 

 

 

 

 

1 об’єкт 972, 212 

 

Капітальний ремонт дитячо-

спортивного майданчика 
ДЖГ 1 об’єкт 

 

37,064 

 

Реконструкція бігових доріжок  

легкоатлетичного стадіону 

МДЮСШ  № 1 по вул. Хлібна,1 в 

м. Вінниці 

ДКБ 6082,0 м² 2376,50 

 

1.10 

Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт  зливової 

каналізації  

  5733,538 

Реконструкція мереж зливової 

каналізації (по вул. Пирогова 

(розворотне кільце трамвая, по 

вул. Генерала Арабея, пров. 

Пугачова, в районі вул. 

Форпостної, по вул. Лермонтова, 

155, 157) 

ДМГ 1319 м п. 3879,013 

Реконструкція зливової 

каналізації по вул. Верхарна 

 

ДКГтаБ 

670 м п. 1317,281 

Капітальний ремонт мереж 

зливової каналізації  

(по вул. Зодчих, зон відпочинку 

пляжів «Гонти», «Хімік») 

278 м п. 537,244 

 

1.11 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний  ремонт 

пам’ятників та пам’ятних 

знаків  

ДКГтаБ  –   –  

1.12 Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт 

меморіалів, парків, скверів 

міста  

  1447,504 

Капітальний ремонт зони 

благоустрою по вул. 

Хмельницьке шосе зі сторони 

лісопарку 

ДКГтаБ 1 об’єкт 1447,504 

1.13 Будівництво та капітальний 

ремонт  колодязів питної води 
  81,096 

Капітальний ремонт 

колодязів 
ДКГтаБ 15 шт. 81,096 

1.14 Реконструкція набережної р. 

Південний Буг 
ДКГтаБ  –   –  
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

1.15 Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт  інших 

об’єктів та елементів 

благоустрою 

  69901,305 

Капітальний ремонт інших 

об’єктів благоустрою 
ДЖГ 6 об’єктів 231,637 

Капітальний ремонт дорожнього 

огородження Староміського 

мосту, Центрального мосту, по 

вул. Барське шосе та по місту  

ДКГтаБ 

 

1282  м п. 1771,110 

Капітальний ремонт об’єктів 

озеленення (посадка дерев) 
141 дерево 207,877 

Капітальний ремонт в'їзного 

знаку по вул. Хмельницьке шосе 
1 об’єкт 259,728 

Капітальний ремонт підпірних 

стінок (вул. Миколи Оводова, по 

вул. Данила Нечая (біля ЗОШ 

№22); по вул. Келецька (від 

проспекту Юності до вул. 

Миколи Ващука) 

3 об’єкти 512,546 

Капітальний ремонт вул. 

Грушевського(від 

вул.Театральної до входу в 

ЦПКіВ ім.Горького) 

(влаштування болардів) 

1 об’єкт 284,919 

Капітальний ремонт ділянки 

майдану Незалежності 

(влаштування флагштоку) 

1 об’єкт 33,698 

Капітальний ремонт турнікетного 

огородження 455 п. м 320,723 

Капітальний ремонт по очистці 

малих річок та озер: 
гідротехнічної споруди з очисткою 

ложа ставка по вул. Ватутіна;  

берегоукріплення з очисткою ложа 

ставка по вул. Комарова; 

Тяжилівського озера по вул. 

Луговій;  

гідротехнічної споруди ставу 

П'ятничанського на р. П'ятничанка. 

4 об’єкти 2420,391 

Будівництво огорожі навколо 

ЦПКіВ ім. Горького 180 м.п 783,709 

Будівництво притулку для 

безпритульних тварин на 

вул.Гонти (незавершене 

будівництво) 

1 об’єкт 

(незавершене 

будівництво) 

1871,436 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 Реконструкція проспекту 

Космонавтів в м. Вінниці  

(ІІ черга від вул. Порика до вул. 

Келецька)  

ДКБ 

 

 

Незавершена 

реконструкція 
28917,600 

- мощення бруківки  5903 м² 

- дорожнє покриття  9070 м² 

- тротуар  6933 м²  

- велодоріжка  854 м² 

Реконструкція трамвайної колії 

на площі Гагаріна в м.Вінниці  960 п. м 

 

32285,931 
- дорожнє покриття  7548 м² 

- мощення тротуару  486 м² 

- мощення трамвайної колії 2443 м² 

1.16 

 

Влаштування майданчиків  для 

стоянки автотранспорту 
  3049,348 

Влаштування майданчиків  для 

стоянки автотранспорту:  

- по вул. Пирогова; 

- по вул. Хмельницьке шосе (в 

районі будинку №88); 

- біля будівлі МКЛ №3 по пров. 

1-ому Українському; 

- по вул. Брацлавській ,85. 

ДКГтаБ 6827,3 м2
 

 

 

 

 

3049,348 

1.17 Будівництво сміттєпереробного 

заводу та створення комплексу 

по знешкодженню побутових 

відходів 

ДКГтаБ 
коригування 

проекту 

 
324,020 

 

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 

  2491,969 

Капітальний ремонт тротуарів з 

влаштуванням велосипедних 

доріжок  

(вул. Пирогова (від просп.Юності 

до вул. Гніванське шосе);  

просп. Юності (від вул. Андрія 

Первозванного) до вул. Пирогова) 

ДКГтаБ  4864 м2 2491,969 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

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 

ДМГ, ДКГтаБ, 

ДКБ, ДЕТтаЗ 
- - 

2 Житлове  господарство    
2.1 Модернізація (реконструкція) 

та капітальний ремонт 

житлового фонду 

  44734,048 

Реконструкція фасаду житлового 

будинку по вул. Соборній, 22 

ДМГ 

Площа фасаду – 

355 м² 
1474,187 

Капітальний ремонт фасаду 

(торцевої стіни) будівлі по вул. 

Соборній, 50 

Площа фасаду –

278 м² 
395,256 

Реконструкція 

внутрішньобудинкових 

інженерних мереж в підвальному 

приміщенні житлового будинку 

1 будинок 80,703 

Реконструкція 

внутрішньобудинкових 

інженерних мереж в підвальних 

приміщеннях житлових будинків  

(на виконання Меморандуму із 

Швейцарією) 

6 будинків 2225,482 

Капітальний ремонт житлового 

фонду 

ДЖГ, 

співвласники 

багатоквартирн

их будинків 

350 буд. 

 

40558,420 

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 

  796,424 

Реконструкція трансформаторної 

підстанції №393 по вул. Б.Ступки 
ДМГ 1 ТП 796,424 

2.3 Модернізація (реконструкція)  

та капітальний ремонт ліфтів 

житлового фонду 

  6766,178 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 
Модернізація (реконструкція) 

ліфтів житлового фонду  
ДМГ 2 ліфти 836,041 

Капітальний ремонт ліфтів 

житлового фонду 

ДЖГ, 

співвласники 

багато-

квартирних 

будинків 

100 ліфтів 

 

 

5930,137 

2.4 Модернізація (реконструкція)  

та капітальний ремонт систем 

теплозабезпечення житлових 

будинків з застосуванням 

енергозберігаючого обладнання 

  

 

 

9891,318 

Реконструкція системи 

теплозабезпечення мікрорайону 

від котельні по вул. Сергія 

Зулінського, 9 в м.Вінниця. 

Влаштування індивідуальних 

теплових пунктів  

(на виконання Меморандуму із 

Швейцарією) 

ДМГ 68 ІТП 8461,262 

Капітальний ремонт систем 

теплозабезпечення житлових 

будинків 

ДЖГ, 

співвласники 

багатоквартирн

их будинків 

1750,5 п.м 1430,056  

2.5 Влаштування та капітальний 

ремонт систем протипожежного 

захисту будинків підвищеної 

поверховості 

ДЖГ  –   –  

2.6 Прийняття в комунальну 

власність об'єктів соціальної 

інфраструктури (житлових 

будинків, гуртожитків та 

інших) та проведення їх 

капітального ремонту 

ДЖГ  –   –  

2.7 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  –   –  
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

2.8 Реконструкція кварталів 

застарілого житлового фонду 
ДМГ, ДЖГ, 

ДКБ 
 –   –  

2.9 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 

  
1304,425 

 

 
Реконструкція нежитлових 

приміщень для маневрового 

фонду 

ДЖГ 2 об’єкти 1304,425 

2.10 Впровадження автоматизованої 

системи управління  житлово-

комунальним господарством  

ДМГ, ДЖГ, 

ДКГтаБ 
 –   –  

2.11 

 

 

Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт 

контейнерних майданчиків 
  928,657 

 
Капітальний ремонт 

контейнерних майданчиків 
ДЖГ 10 шт. 

 

928,657  

 

2.12 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 

ДМГ, ДЖГ, 

ДКГтаБ, 

ДЕТтаЗ 

 –   –  

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 

ДМГ  –   –  

3.2 

 

 

 

 

Будівництво та реконструкція 

мереж водопостачання та 

водовідведення, в тому числі в 

мікрорайонах приватної 

забудови 

  12144,703 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво мереж водопроводу 

та каналізації в приватному 

секторі 

ДМГ 

7 772 м 9909,711 

Реконструкція мереж 

водопроводу та каналізації 

96 м 

1 камера 
476,895 

Реконструкція систем 

водопостачання  

(на виконання Меморандуму із 

Швейцарією) 

1 853 м  1758,097 

3.3 Будівництво та реконструкція 

водопровідних та 

каналізаційних насосних 

станцій  

  4677,790 

Будівництво каналізаційної 

насосної станції  
ДМГ 

2 КНС 2985,318 

Реконструкція каналізаційної 

насосної станції  
1 КНС 1692,472 

3.4 
Реконструкція водопровідних 

та каналізаційних очисних 

споруд 

ДМГ, ДКБ  –   –  

3.5 Розробка  та впровадження 

схем перспективного розвитку 

систем водопостачання та  

теплозабезпечення м. Вінниці 

ДМГ, 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 

  2666,644 

Реконструкція котельні з заміною 

парового котла по вул. 

Маяковського, 132 

ДМГ 

1 котельня 1175,873 

Реконструкція системи 

теплопостачання ЗШ І-ІІІ ст. №11 

по вул. Т.Сича, 38 з 

встановленням котла на біомасі 

1 котельня 1490,771 

3.7 Будівництво та реконструкція 

теплових мереж 
  1099,620 

Реконструкція теплових мереж 

(вул.Т.Сича, вул.Замостянська) 
ДМГ 195 м 1099,620 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

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 

ДМГ, ДЖГ, 

ДКГтаБ, 

ДЕТтаЗ 

 –   –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


