
Інформація  

про виконання в 2013р. заходів Програми реформування, розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-2015рр.  
 

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 
Споживання електроенергії на 

зовнішнє освітлення міста та на 

світлофорні об’єкти 
  

 

 
Споживання електроенергії на 

зовнішнє освітлення міста 
ДКГтаБ 6689996 кВт*год 2655,385 

 
Енергозабезпечення світлофорних 

об’єктів  

КП «СМЕД ОДР» 
ДЕТтаЗ 372075 кВт*год 444,780 

1.2 
Поточний ремонт об’єктів та 

елементів благоустрою 
   

 

- поточний ремонт покриттів 

міських доріг, у т.ч.:   

    асфальтобетонних 

    щебеневих 

   поверхнева обробка 

    брукованих 

    відремонтовано швів 

 

 

 

ДКГтаБ 

 

 

51865,4 м2 

13760,0 м2 

7100,0 м2 

412,0 м2 

27609,0 мп 

 

 

 

 

10500,257 

 
- поточний ремонт покриттів  

тротуарів 
1285,8 м2 285,276 

 
- поточний ремонт   

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 

ДЖГ 30,426 тис. м2 3776,259 

 
-встановлення та заміна дорожніх 

знаків КП «СМЕД ОДР» 

ДЕТтаЗ 

309 шт 97,652 

 
-відновлення дорожньої розмітки 

КП «СМЕД ОДР» 
142 км - поздовжня 

16500 м2 - поперечна 
730,000 

 
обслуговування світлофорних 

об’єктів КП «СМЕД ОДР» 
82 шт. 1263,000 

 

придбання супутніх матеріалів, 

необхідних для капітального  

ремонту світлофорів  

КП «СМЕД ОДР» 

Кабельно – 

провідникова 

продукція - 970 м; 

контролер дорожній 

з комплектом - 1 шт.; 

табло для відліку 

часу – 4 шт.; 

плата КДУ – 2 шт. 

98,000 

1.3 

Утримання в належному стані 

об’єктів та елементів 

благоустрою міста 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

 

Утримання в належному стані 

об’єктів та елементів благоустрою 

міста: 

ДКГтаБ 

  

 
Придбання протиожеледних 

матеріалів 

Сіль 6189,5 т, 

бішофіт 33т, 

відсів 2265т 

3963,036 

 

 Відлов безпритульних тварин       2390 особин 207,870 

 Водопостачання 
 

ДКГтаБ 

1281 м3 10,545 

 Газопостачання 18165 м3 50,728 

 Санітарна очистка 2669 м3 199,631 

 Прибирання площ та скверів 99,568тис.м2 535,854 

 
Утримання громадських 

вбиралень 
3 вбиральні 66,749 

 Прибирання зелених зон 510,169тис.м2 371,680 

 Прибирання вулиць 2330,211тис.м2 21880,113 

 Прибирання парків 
 

2 парка 953,771 

 
Благоустрій  кладовищ та 

меморіалів 
7 кладовищ та 2 

меморіала 
1612,915 

 

Технічне обслуговування та 

утримання мереж зовнішнього 

освітлення 

довжина мереж 

зовнішнього 

освітлення 816,0км, 

та 19985 шт. 

світлоточок 

4719,261 

 Технічна експлуатація фонтанів 7 об’єктів  322,280 

 
Технічне обслуговування мереж 

зливової каналізації 
24,44 км 118,926 

 
Прибирання площ та скверів 

(сквер Козицького) 

ВК ВМР 

10514 м2 82,120 

 
Утримання громадських 

вбиралень 
2 вбиральні 14,265 

 
Прибирання вулиць (Набережна 

Рошен) 
6633 м2 99,319 

 

Утримання в належному стані 

міжквартальних проїздів. 

пішохідних проходів, зелених зон, 

які межують з житловим фондом 

ДЖГ 110,08 тис.м2 539,073 

1.4 

Очистка річок, прибережних 

смуг русел малих річок та 

водоймищ 

ДКГтаБ 
 

21,675 м.п.. 119,492 

1.5 Інші роботи з благоустрою міста    

 

Проведення інвентарізації 

існуючих мереж зливової 

каналізації ДМГ 

36,7км 

 

97,397 

 
Розробка схеми розвитку мереж 

зливової каналізації 

Розроблено схему 

розвитку мереж зливової 

каналізації 

 

98,915 

 
поточний ремонт колодязів питної 

води 
ДКГтаБ 

 

47 шт.. 98,972 

 очищення колодязів питної води 21 шт. 19,999 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

 
поточний ремонт інших елементів 

благоустрою 
46 об’єкт 117,501 

 
поточний ремонт елементів 

зливової каналізації 
23,92 км 199,420 

 знесення дерев 714шт 663,147 

 обрізка крони  дерев 1667шт  116,864 

 уходні роботи з озеленення 

    -посадка квітів- 

174,791тис шт; 

-посадка дерев, 

кущів – 574шт; 

-покіс трави – 

2982,790м2 

4039,263 

 уходні роботи з озеленення ВК ВМР 
Покіс трави 17148 

м2  
11,096 

 знесення та обрізка дерев 
ДЖГ 

978дерев 1074,436 

 придбання посипочних матеріалів 1348  тон  199,800 

1.6 

Транспортування померлих з 

місць подій до судово-медичного 

моргу 

ДКГтаБ 
786 виїздів на місце 

пригод 

 

749,779 

1.7 

Поточний ремонт вулично-

дорожньої мережі міста з 

впровадженням системи 

велосипедного руху 

ДЕТтаЗ - 

 

 

- 

1.8 

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  виконкомом 

міської ради 

ДКГтаБ  21,365 

1.9 Благоустрій парків міста ДКГтаБ  317,599 

2 Житлове господарство    

2.1 

Проведення поточного ремонту 

житлового фонду міста 

ЖЕП міста 

 

роботи 

проводилися 

за рахунок  

коштів 

житлово-

експлуатацій-

них 

підприємств 

Ремонт м’яких покрівель  81096,8м2 

Ремонт шиферних покрівель 8310,8м2 

Скління вікон сходових клітин 4595,8м2 

Ремонт та заміна трубопроводів 

теплопостачання  
10368,5 п.м 

Ремонт та заміна трубопроводів ГВП 10161,0п.м 

Ремонт та заміна трубопроводів ХВП  
10064,2п.м 

 

Ремонт та заміна трубопроводів 

каналізації  

10570,3 п.м 

 

Ремонт та заміна запірної арматури  
16456 шт 

 

Ремонт електрощитових  1055 шт 

Ремонт під'їздів  737 шт 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

2.2 

Влаштування аншлагів та 

номерних знаків на житлових 

будинках  

ДЖГ, 
ЖЕП міста 

- - 

2.3 

Поточний ремонт   та утримання 

маневрового житлового фонду, 

відповідно до Положення про 

маневровий фонд міської ради, 

затвердженого виконкомом 

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  

«АДС», ЖЕП  

міста 

 

аварійне 

обслуговування  

житлового фонду  

загальною площею 

4,7 млн.м2 

 

 

 

1000 

 

2.5 

Відселення сімей з будинків 

комунальної  власності 

територіальної громади міста, 

непридатних для проживання, 

поселення їх в готелі за рішенням 

виконкому та оплата   вартості 

проживання відселених сімей   

відділ з питань 

надзвичайних 

ситуацій, 

мобілізаційної 

і оборонної 

роботи та 

режиму 

секретності 

Тимчасове відселення 

мешканців з будинку 

внаслідок пожежі та 

оплата їх проживання в 

готелі 

28,355 

2.6 

Проведення конкурсу «Житловий 

комплекс зразкового утримання» 

відповідно до затвердженого 

Положення 

 

 

 

 

ДЖГ один конкурс 

 

 

52,2 

 

 

 
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,тепло

постачальні 

підприємства 

 

 

 

- 

 

 

тепло 

постачальні 

підприємства 

 

 

 

3.2 

 

Дотація теплопостачальним 

підприємствам міста на покриття  

різниці в тарифах на постачання 

теплової енергії для населення 

 

 

ДЕТтаЗ, 

департамент 

фінансів 

- 

 

 

 

- 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

3.3 Впровадження засобів обліку та 

регулювання споживання води та 

теплової енергії в житлових 

будинках територіальної громади 

міста 

ДЕТтаЗ, 

ДЖГ, 
теплопостачальн

і підприємства 

Придбано лічильники 

для встановлення за 

адресами: 

 вул. Сонячна № 9, 

11 (1шт.) 

вул. Пирогова № 157, 

161, 161а (1 шт.) 
- 

 

 

58,439 

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   

 27,422 

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 

ДЖГ 
Премійовано 

 3 підприємства 
175,0 

 

 

4.5 

Фінансова підтримка (дотація) на 

покриття збитків комунальним 

підприємствам галузі «Житлово-

комунальне господарство» 

відповідно  до Порядку, 

затвердженого міською радою 

 

 

 

 

 

 

 

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, ДЕТтаЗ 
- - 

4.6 

Придбання нової техніки, основних 

засобів, спеціального обладнання, 

малоцінних необоротних 

матеріальних активів, необоротних 

матеріальних активів спеціального 

призначення для підприємств 

житлово-комунального господарства 

ДЖГ Придбано меблі та 

обладнання для 

облаштування прозорого 

офісу в ТОВ «ЖЕО» по 

Козицького,1, придбано 

3 прибиральних машини, 

2 мотопомпи, 2 

прочисних машини, 4 

електростанції 

 

 

 

751,099 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

 

 

 

 

 

4.7 

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 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4.8 

Проведення реєстрації, сплати 

податків і зборів, взяття на облік 

та зняття з обліку техніки, 

придбаної для підприємств 

житлово-комунального 

господарства 

 

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

4.9 

Створення  каналів зв’язку  для 

впровадження інформаційної 

мережі в системі  житлово-

комунального господарства міста 

ДКГтаБ,  

ДЕТтаЗ 
 

- 

 

- 

ДЖГ - - 

4.10 

Поповнення статутного капіталу 

комунальних підприємств 

житлово-комунального 

господарства шляхом виділення 

коштів з міського бюджету, в 

тому числі бюджету розвитку, на 

придбання техніки, обладнання, 

інших необоротних та оборотних 

активів 

ДКГтаБ 

 

«ЕКОВІН», «ККП», 

«Зеленбуд», «ШУ» 

«Міськсвітло»,  
5991,487 

ДЖГ 

МКП «АДС», МКП «ЖЕК 

№5», МКП «ЖЕК №6», 

МКП «ЖЕК №7», МКП 

«ЖЕК №12», МКП «ЖЕК 

№14», МКП «ЖЕК №15», 

МКП «ЖЕК №16» 

 

 

2978,5 

 

 

 

 

ДЕТтаЗ 

 

КП«ВТТУ» на приріст 

обігових коштів 
6000,0 

КП «ВТТУ» на 

придбання основних 

засобів  

 

200,0 

КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоен

ерго» на приріст 

обігових коштів 

3000,000 

КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоен

ерго» на придбання 

основних засобів  

1091,400 

 

4.11 

Проведення конкурсу «Кращий 

працівник галузі «житлово-

комунальне господарство», 

відповідно до Положення, 

затвердженого рішенням 

виконкому міської ради 

 

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ 

- - 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

 

4.12 

Проведення місцевого відкритого 

дизайнерського конкурсу на 

кращу проектну пропозицію 

ландшафтного дизайну об’єктів 

благоустрою, відповідно до 

програми та умов конкурсу, 

затверджених рішенням 

виконкому міської ради 

 

ДМГ,  ДЖГ, 

ДЕТтаЗ, 

ДКГтаБ 

 

 

 

- 

 

- 

 

4.13 

Забезпечення працівників 

Інспекції по контролю за 

благоустроєм та санітарним 

станом  м. Вінниці, за рахунок 

коштів міського бюджету, 

форменим одягом встановленого 

зразка,  що затверджується 

міською радою 

ДМГ - 

 

 

 

- 
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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 

   

 

вибірковий капітальний ремонт 

проїзної частини вулиць  

(вулиці: Чкалова,Червонохрестівська,  

Михайличенка,Верещагіна.Київська) 

ДКБ 

28301 м2 

1863 п.м. 

2853,28 

 

 

вибірковий капітальний ремонт 

проїзної частини вулиць  

(вулиці: Литвиненка,Козицького,  

Центральний міст, вул..К.Маркса) 

9600 м2 

931 п.м 

 

3595,144. 
в. т.ч. 

держбюджет- 

2227,744 

 
реконструкція вулиць: Грушевського, 

Артинова, Писарєва, Медведєва, 

Порика 

9809 м2-нижній шар 

7232 м2- верхній шар 

2263 п.м. 

9409,926 
в. т.ч. 

міський 

бюджет – 

1309,5 

 реконструкція вулиці Ф.Кона  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДКГтаБ 

310,0 м2 98,707 

 

капітальний ремонт покриття вулиць: 

(Пирогова,109, Хмельницьке шосе 

(онкодиспансер),С.Щедріна, 

Українська, співфінансування у 

мікрорайонах приватного сектору)) 

 

9584,0 м2
 

 
1591,245 

 
капітальний ремонт перехресть:  

(Пирогова-Гніванське шосе, Пирогова-

Зодчих, Свердлова-Козицького) 

 

1080,0 м2 
 

983,596 

 

- капітальний ремонт тротуарів : 

(Першотравнева, Кропивницького, 

Артинова, Інтернаціональна, 

Театральна, Осипенко, Острозького) 

3231,0 м2 516,823 

 

1.2 

Реконструкція та капітальний 

ремонт прибудинкових територій 

 

 
 

 

 

 капітальний ремонт прибудинкових 

територій 
ДЖГ 19,8331 тис.м2 3657,069 

1.3 Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

зовнішнього освітлення міста з 

застосуванням енергозберігаючих 

світильників 

  

 

 реконструкція  мереж зовнішнього 

освітлення міста ( в т.ч. проектні 

роботи)  

ДМГ 
14 об’єктів , 

  -332світлоточок 1684,71984 

ДКГтаБ - - 

1.4 
Реконструкція  та капітальний 

ремонт мостових споруд 
ДМГ, ДКБ 

ДКГтаБ, 
- 

 

- 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

1.5 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний  ремонт територій 

кладовищ та споруд на них 

ДМГ, ДКБ 

ДКГтаБ, 
- 

 

- 

     1.6 Будівництво колумбарію 
ДМГ, ДКБ 

ДКГтаБ, 
- - 

1.7 

Реконструкція автоматизованої 

системи керування дорожнім 

рухом (АСКДР) на вулицях міста 

ДКБ 
 

- - 

1.8 

Будівництво,  реконструкція та 

капітальний ремонт 

берегоукріплень та зон 

відпочинку біля води 

   

 реконструкція зони відпочинку біля 

води "Центральний",  

капітальний ремонт зони 

відпочинку біля води "Гонти") 

ДКГтаБ 2 об’єкта 464,171 

1.9 

Влаштування, реконструкція та 

капітальний ремонт зупинок 

громадського транспорту 

  
 

 
капітальний ремонт зупинок 

громадського транспорту 
ДКГтаБ 8 шт. 128,371 

1.10 Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт дитячих та 

спортивних майданчиків 
  

 

 будівництво дитячих та спортивних 

майданчиків (в т.ч. проектні 

роботи) 
ДМГ 

    6шт-
багатофункціональних 

дитячих та спортивних 

комплексів, 19 шт – 

дитячих майданчиків 

2638,881 

 капітальний ремонт спортивних 

майданчиків 
ДЖГ 9шт 720,921 

 

1.11 

Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт  зливової 

каналізації  

  
 

 реконструкція мережі зливової 

каналізації по 

вул.Станіславського,21 

(в т.ч. проектні роботи) 

ДМГ 211п.м 

 

 

278,36955 

 

1.12 

Будівництво, реконструкція та 

капітальний  ремонт пам’ятників 

та пам’ятних знаків  

ДКГтаБ - 
 

- 

1.13 Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт меморіалів, 

парків, скверів міста  

  
 

 реконструкція Меморіалу-

поховання страчених 

військовополонених 1941-1943 рр. 

(Шталаг 329) по Чехова 

ДКГтаБ 1 об’єкт 

 

 

5,018 

1.14 Будівництво та капітальний 

ремонт  колодязів питної води 
 - 

- 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 капітальний ремонт  колодязів питної 

води 
ДКГтаБ 11 шт 44,16 

1.15 
Реконструкція набережної 

р.Південний Буг ДКГтаБ - - 

1.16 Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт  інших об’єктів 

та елементів благоустрою 

  
 

 інші капітальні роботи об’єктів та 

елементів благоустрою 
ДЖГ 1 об’єкт 84,554 

 капітальні роботи по очищенню 

П'ятничанського озера 
ДКГтаБ 609,0 м3 41,910 

 - капітальний ремонт зеленої зони по 

проспекту Коцюбинського 
ДКГтаБ об’єкт  84,1 

 капітальний ремонт зеленої зони по 

вулиці Хмельницьке шосе біля штучної 

водойми (черепаха) 
ДКГтаБ об’єкт 

 

248,757 

 - капітальний ремонт зеленої зони по 

проспекту Юності 
ДКГтаБ об’єкт 23,156 

 - капітальний ремонт вертикального 

озеленення 
ДКГтаБ 102 конструкції 407,049 

 Капітальний ремонт бутової підпірної 

стінки, що відокремлює пішохідний 

тротуар вул.Козицького від 

прибудинкової території будинків 81, 

83, 89 

ДКГтаБ об’єкт 121,109 

 Встановлення модульної 

сміттєсортувальної станції на території 

полігону побутових відходів біля 

с.Стадниця - будівництво 

ДКГтаБ 

встановлено 

модульну 

сміттєсортувальну 

станцію 

5206,053 

 Будівництво  притулку для 

безпритульних тварин по вул.Гонти (в 

т.ч.проектні роботи) 
ДКГтаБ проектні роботи 85,782 

 завершення будівництва мийно-

прибирального корпусу КП «ВТТУ» 

ДЕТтаЗ 

 164,634 

 Реконструкція проїзної частини дороги 

по просп. Коцюбинського (від 

пл.Перемоги до залізничного вокзалу) з 

влаштуванням трамвайної колії ( в 

т.ч.проектні роботи) 

Проведено 

державну 

експертизу 

проекту 

68,457 

 Реконструкція підпірної стінки на 

території тролейбусного депо  
об’єкт  150,155 

1.17 Влаштування майданчиків  для 

стоянки автотранспорту 
ДЖГ 

5 дворів 

 65 паркомісць 

304,148 

1.18 Будівництво сміттєпереробного 

заводу та створення комплексу по 

знешкодженню побутових 

відходів 

ДКГтаБ - 

 

- 

1.19 Рекультивація існуючого  та 

будівництво нового полігону для 

захоронення побутових відходів 

ДКГтаБ - 

 

- 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

1.20 Забезпечувати здійснення 

технічного нагляду за якістю та 

обсягами робіт, при реалізації 

проектів з будівництва, 

реконструкції та капітального 

ремонту на умовах спів 

фінансування в цілому по об’єкту 

за рахунок коштів міського 

бюджету 

ДМГ,ДЖГ, 

ДКГтаБ, 

ДЕТтаЗ 
- 

 

 

 

- 

2 Житлове  господарство    

2.1 

Модернізація (реконструкція) та 

капітальний ремонт житлового 

фонду 

ДЖГ  
 

9332,471 

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 
вул..Скалецького,29 
вулЛенінградська.28 

 

 

 
1518,58848 

 капітальний ремонт будівель: ( по 

вул.Грушевського,17 

600-річчя, 30 

Соборна, 59 

Ленінградська, 28 

50-річчя Перемоги, 26) 

ДЖГ 

5 об’єктів 

 

 

 

2402,767 

 Реконструкція  будівель (по вул. 

Козицького, 1, Келецька, 65) 
2 об’єкти 

2.3 Модернізація (реконструкція)  та 

капітальний ремонт ліфтів 

житлового фонду 

  
 

 модернізація (реконструкція) ліфтів 

житлового фонду  (в т. ч. проектні 

роботи) 
ДМГ ПКД 5,737 

 капітальний ремонт ліфтів 

житлового фонду 
ДЖГ 11 ліфтів 586,44656 

2.4 Модернізація (реконструкція)  та 

капітальний ремонт систем 

теплозабезпечення житлових 

будинків з застосуванням 

енергозберігаючого обладнання 

  

 

 модернізація (реконструкція) 

систем теплозабезпечення для 

житлових будинків 

(в т.ч. проектні роботи) 

ДМГ ПКД 

 

 

11,400 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

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 
Будинок по вул. 

Володарського.35 

 

 

 

 
301,122 

2.8 Реконструкція  та капітальний 

ремонт інженерних мереж,  стиків 

та покрівель житлових будинків 

 

 
 

 

 - реконструкція  та капітальний   

   ремонт інженерних мереж   

- стиків  

- покрівель житлових будинків 

ДЖГ 

 

7854 м/п 

31854  м/п 

13671 кв.м. 

 

2866,718 

2452,766 

2621,201 

 реконструкція інженерних мереж 

житлових будинків по вул. 

Чорновола(в т.ч. проектні роботи) 

ДМГ 

54м 97,84372 

 Реконструкція системи 

електропостачання житлового 

будинку по вул.Коцюбинського,78 

(в т.ч.проектні роботи) 

552кВт 139,05282 

2.9 Реконструкція кварталів 

застарілого житлового фонду 

ДМГ, ДЖГ, 

ДКБ 
- - 

2.10 

Реконструкція   житлових та 

нежитлових приміщень 

комунальної власності 

територіальної громади міста для 

створення маневрового фонду   та 

його капітальний ремонт 

відповідно до Положення про 

маневровий фонд міської ради 

ДЖГ - - 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

2.11 

Проведення капітального 

ремонту  житлових будинків, в 

яких створені ОСББ у разі 

ліквідації чи офіційного визнання 

банкрутом  колишнього власника 

будинку (за окремим  рішенням 

виконкому) 

ДЖГ - - 

2.12 

Участь колишнього власника 

(міської ради) у проведенні 

першого капітального ремонту 

житлових будинків  після 

передачі їх  на баланс  ОСББ 

(відповідно до ст.24 Закону 

України  «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку») 

ДЖГ 2 будинки 197,6806 

2.13 

Впровадження автоматизованої 

системи управління  житлово-

комунальним господарством 

м.Вінниці 

ДМГ  
947,57851 

 

2.14 Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт 

контейнерних майданчиків 

ДКГтаБ, 

ДКБ 
- - 

ДЖГ - - 

2.15 Забезпечувати здійснення 

технічного нагляду за якістю та 

обсягами робіт, при реалізації 

проектів з будівництва, 

реконструкції та капітального 

ремонту на умовах спів 

фінансування в цілому по об’єкту 

за рахунок коштів міського 

бюджету 

ДМГ,ДЖГ, 

ДКГтаБ, 

ДЕТтаЗ 

- 

 

 

 

 

- 

3 Енергозабезпечення    

3.1 

Дольова участь виконкому в 

реконструкції мереж водопроводу 

та каналізації, які передаються  

від фізичних осіб до комунальної 

власності  територіальної 

громади міста відповідно до 

Порядку, затвердженого міською 

радою 

  

 

3.2 

Будівництво та реконструкція 

мереж водопостачання та 

водовідведення 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 

Реконструкція мереж водопроводу та 

каналізації відповідно до рішення 

виконкому від 23.12.04р.№2714 (в 

т.ч. проектні роботи) 

ДМГ 

227м 94,1975 

 

Реконструкція мереж водопроводу та 

каналізації відповідно до рішення 

виконкому від 26.03.10р.№2727 (в 

т.ч. проектні роботи) 

49м 113,36 

 

Реконструкція мереж водопроводу та 

каналізації ЦТП та котелень КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго" згідно з 

рішенням міської ради від 

19.02.2010р. №2675 ( в т.ч проектні 

роботи) 

ПКД 5,924 

 

Реконструкція мереж  

водопостачання по вул.Іванова, 

згідно з рішенням міської ради від 

30.11.2012р. №1051 (в т.ч проектні 

роботи) 

ДМГ 

830 м 668,90318 

 

Реконструкція каналізаційного 

колектору Dу 300 мм в районі 

житлового будинку №128 по 

вул.Київській (в т.ч.проектні роботи) 

55м 232,320 

 

Будівництво КНС по. 

пров.Лермонтова та напірної мережі 

каналізації до вул.Першотравневої (в 

т.ч.проектні роботи) 

ПКД 99,00 

 

Реконструкція мережі каналізації по 

вул.А.Іванова (від будинку № 73 до 

вул.Гладкова) ( в т.ч. проектні 

роботи) 

ДМГ 

ПКД 10,804 

 

Реконструкція зовнішніх мереж 

водопостачання та водовідведення 

житлового будинку по 

вул.Примакова,5а (в т.ч.проектні 

роботи) 

174м 276,767 

 

Будівництво мережі каналізації по 

вул.С.Ценського, вул.Немирівське 

шосе (по території ТЕЦ-! Та ПАТ 

"Вінницький ОЖК" вул.Немирівське 

шосе,26 ( в т.ч.проектні роботи) 

ПКД 21,858 

 

Будівництво мережі каналізації по 

вул.І.Богуна,25 ( в т.ч.проектні 

роботи) 
ПКД 9,171 

 

Будівництво мережі каналізації по 

вул.С.Лазо,1-19, вул.Салтикова 

Щедріна,117-123на території 

Вінницького обласного 

ендокринологічного диспансеру по 

вул.Мічуріна,32  ( в т.ч.проектні 

роботи 

ПКД 51,306 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 

3.3 

Будівництво  мереж 

водопостачання та 

водовідведення в мікрорайонах 

приватної забудови 

  

 

 Будівництво мережі каналізації  по 

вулиці Цимлянській 

ДМГ 

243 м 207,506 

 Будівництво мережі каналізації  по 

вулиці І.Богуна,пров.Герцена і 

пров.Богуна 

290 м 488,91297 

 Будівництво мережі каналізації  по 

вул. Зарічна,77-115 
155 м 200,157 

 Будівництво мережі каналізації  по 

вулиці Петровського,1,2, 

пров.Петровського2, 

пров.Московського 

1118 м 702,873 

 Будівництво мережі каналізації  по 

вул. Петровського та вул.Жовтневій 
493 м 322,796 

 Будівництво мережі водопроводу 

вул.Комарова,23 до пров.Комарова 
ПКД 20,10480 

 Будівництво мережі каналізації 

вулиць мікрорайону "Старе місто" 

(квартальні комітети "Зоряний", 

"Лівобережний", "Царина", 

"Поділля" ) - 2 етап 

556 м 554,16826 

 Будівництво мережі каналізації 

вулиць мікрорайону "Старе місто" 

(квартальні комітети "Зоряний", 

"Лівобережний", "Царина", 

"Поділля" ) - 3 етап 

1107 м 2409,23555 

3.4 

Будівництво та реконструкція 

водопровідних та каналізаційних 

насосних станцій  

ДМГ, ДКБ  - 
 

- 

3.5 
Реконструкція водопровідних та 

каналізаційних очисних споруд  
ДМГ, ДКБ  - 

 

- 
3.6 Розробка  та впровадження схем 

перспективного розвитку систем 

водо-, газо-, електропостачання 

та  теплозабезпечення м. Вінниці 

ДМГ, ДКБ - 

 

 

- 

 

3.7 

Будівництво та реконструкція 

котелень з влаштуванням 

обладнання  для комбінованого 

виробництва  теплової і 

електричної  енергії та 

енергетичних установок на основі  

нетрадиційних та 

відновлювальних джерел енергії 

ДМГ, ДКБ - - 

3.8 Будівництво та реконструкція 

теплових мереж 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 Реконструкція теплових мереж 

згідно рішення міської ради від 

19.05.2011 №257 (в т. ч. проектні 

роботи) 

ДМГ 

100м 198,68773 

 Реконструкція теплових мереж 

згідно рішення міської ради від 

25.11.2011№534( в т.ч. проектні 

роботи) 

157м 381,11302 

 Реконструкція теплових мереж, 

котелень,систем теплозабезпечення, 

мереж водопостачання, насосних 

станцій підвищення тиску води та 

інших інженерних мереж (в т.ч. 

проектні роботи)  

216м 644,84698 

 Реконструкція теплових мереж, 

котелень систем теплозабезпечення, 

мереж водопостачання, насосних 

станцій підвищення тиску води та 

інших інженерних мереж (в т.ч. 

проектні роботи) ( на виконання 

Меморандому із Швейцарією) 

51 ІТП 2204,37491 

3.9 Забезпечувати здійснення 

технічного нагляду за якістю та 

обсягами робіт, при реалізації 

проектів з будівництва, 

реконструкції та капітального 

ремонту на умовах спів 

фінансування в цілому по об’єкту 

за рахунок коштів міського 

бюджету 

ДМГ,ДЖГ, 

ДКГтаБ, 

ДЕТтаЗ 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор департаменту           В.Броварник 

 
Корольчук І.Є. 
 

Кушнір С.І. 
 

Пидоченко О.П. 


