
Інформація  

про виконання в 2015р. 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 
  4422,594 

 
Споживання електроенергії на 

зовнішнє освітлення міста 
ДКГтаБ 6422,4 тис кВт/год 3782,0 

 
Енергозабезпечення світлофорних 

об’єктів  

КП «СМЕД ОДР» 
ДЕТтаЗ 371910 кВт*год 640,594 

1.2 
Поточний ремонт об’єктів та 

елементів благоустрою 
  15828,288 

 

Поточний ремонт та утримання 

технічних засобів регулювання 

дорожним рухом (встановлення, 

ремонт та заміна інформаційних 

дорожніх знаків,зупинок градського 

транспорту на вул.міста Вінниця 

ДМГ  118,919 

 

- поточний ремонт покриттів 

міських доріг, у т.ч.:   

    асфальтобетонних 

    щебеневих 

    брукованих 

    відремонтовано швів 

 

 

 

ДКГтаБ 

34,307 тис.м2 

 

30,983 тис.м2 

  3,221 тис.м2 

  0,103 тис.м2 

11838,0 мп 

 

8355,344 

 
- поточний ремонт покриттів  

тротуарів 
3,51 тис.м2 646,134 

 
- поточний ремонт   

асфальтобетонного покриття 

прибудинкових територій 

ДЖГ 17,9 тис. м2 4189,535 

 
-встановлення та заміна дорожніх 

знаків КП «СМЕД ОДР» 

ДЕТтаЗ 

393 шт. 171,895 

 
обслуговування світлофорних 

об’єктів КП «СМЕД ОДР» 
84 шт. 1971,378 

 

придбання матеріалів, для ремонту 

світлофорних об’єктів 

кабельна продукція, 

електроматеріали, 

ПММ, спецодяг 

емаль, дорожні 

контролери та ін. 

375,083 

1.3 

Утримання в належному стані 

об’єктів та елементів 

благоустрою міста 
  46034,142 

 
-відновлення дорожньої розмітки 

КП «СМЕД ОДР» 
ДЕТтаЗ 

179,4 км - поздовжня 

16500 м2 - поперечна 
1445,649 

 
Придбання протиожеледних 

матеріалів 
ДКГтаБ 

сіль 4606,0 т 

відсів 1410,0 т 

3260,310 

119,85 



2 

 

№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

 Відлов безпритульних тварин 

ДКГтаБ 

2561 особин 265,039 

 Санітарна очистка 3440,0 м3 310,116 

 Прибирання площ та скверів 20,554 тис.м2 644,312 

 Прибирання зелених зон 423,165тис.м2 
25911,224 

 Прибирання вулиць 2220,645тис.м2 

 Прибирання парків 82,4 га 1930,620 

 

Благоустрій  кладовищ та 

меморіалів та утримання 

громадських вбиралень 

7 кладовищ 

1 меморіал 

3 вбиральні 
2765,057 

 

Технічне обслуговування та 

утримання мереж зовнішнього 

освітлення 

довжина мереж 

зовнішнього 

освітлення 822,8км, 

та 20352 шт. 

світлоточок 

7394,634 

 Технічна експлуатація фонтанів 8 об’єктів 415,100 

 
Технічне обслуговування мереж 

зливової каналізації 
23,92 км 173,805 

 
Водопостачання та водовідведення 

фонтану та системи поливу 

ВК ВМР 

1195 м3 10,466 

 Газопостачання  Меморіалу Слави 16736 м3 149,419 

 
Технічне обслуговування системи 

газопостачання Меморіалу  Слави 
 3,911 

 
Прибирання площ та скверів 

(площа Європейська) 
19014 м2 278,945 

 
Утримання громадських 

вбиралень 
2 вбиральні 87,265 

 
Прибирання вулиць (Набережна 

Рошен) 
15281 м2 244,595 

 

Технічне обслуговування та 

утримання мереж зовнішнього 

освітлення(Набережна Рошен) 

 9,084 

 Технічна експлуатація фонтанів 1 об’єкт 45,603 

 
Поточний ремонт зовнішнього 

освітлення 
 36,332 

 
Ремонт системи поливу (площа 

Європейська) 
 1,807 

 

Утримання в належному стані 

міжквартальних проїздів. 

пішохідних проходів, зелених зон, 

які межують з житловим фондом 

ДЖГ 
106962 м2 

 
530,999 

1.4 

Очистка річок, прибережних 

смуг русел малих річок та 

водоймищ 

ДКГтаБ 
 

19,3 тис. м2 137,676 

1.5 Інші роботи з благоустрою міста   12634,057 

 
Озеленення об’єктів благоустрою 

міста : 
ВК ВМР 

 

 

 

 

 площа Європейська 8781,75 м2 53,829 

  Набережна Рошен 8648 м2 21,945 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

 

Поточний ремонт та 

відновлювальні роботи об’єктів на 

площі Європейській 

ВК ВМР 

 

29,295 

 "Європейський сад"  15,542 

 

Заміна бетонних урн для сміття на 

пластикові (для забезпечення 

антитерористичної безпеки 

 

 

26,519 

 Відновлення лавок  3,215 

 
поточний ремонт колодязів питної 

води 

ДКГтаБ 

 

58 шт. 
182,840 

 очищення колодязів питної води 65 шт. 

 
поточний ремонт інших елементів 

благоустрою 
55 об’єктів 1844,217 

 
поточний ремонт елементів 

зливової каналізації 
23,92 км 150,357 

 знесення та обрізка дерев 3371 шт. 1422,244 

 уходні роботи з озеленення 

у т.ч.  

посадка квітів –  

183,55 тис. шт.; 

викошування трави – 

2572,26 тис. м2 

6146,873 

 знесення та обрізка дерев 
ДЖГ 

знесено  557дерев 

обрізано 1527 дерев 

видалено 435 пнів 

1989,643 

 придбання посипочних матеріалів 1316  тон 211,96 

 видалення дерев 

ДЕТтаЗ 

49,57 м3 101,000 

 

поточний ремонт та утримання технічних 

засобів регулювання дорожнім рухом  

(встановлення, ремонт та заміна 

інформаційних дорожніх знаків зупинок 

громадського транспорту на вулицях 

м.Вінниці) 

 

 

Знаки – 238 од. 

Панелі – 149 од. 
235,578 

 Обрізка дерев ДМГ  199,0 

1.6 

Транспортування померлих з 

місць подій до судово-медичного 

моргу 

ДКГтаБ 
629 виїздів на місце 

пригод 

 

1014,749 

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 - - 

1.9 Благоустрій парків міста ДКГтаБ - - 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

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  51694,2м2 

Ремонт шиферних покрівель 6179,4 м2 

Скління вікон сходових клітин 4548,6 м2 

Ремонт та заміна трубопроводів 

теплопостачання  
6363,1 п.м 

Ремонт та заміна трубопроводів ГВП 6369,3 п.м 

Ремонт та заміна трубопроводів ХВП  
6533,9 п.м 

 

Ремонт та заміна трубопроводів 

каналізації  

6018 п.м 

 

Ремонт та заміна запірної арматури  
10134 шт 

 

Ремонт електрощитових  677 шт 

Ремонт під'їздів  349 шт 

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 

 

 

 

870,028 

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 

- - 

2.6 

Проведення конкурсу «Житловий 

комплекс зразкового утримання» 

відповідно до затвердженого 

Положення 

 

 

 

 

ДЖГ - 

 

 

- 

 

 

 
3 Енергозабезпечення      
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

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 

Погашення 

заборгованості з різниці 

в тарифах на теплову 

енергію для населення за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету у 

2015 році отримували 

КП ВМР «Вінницяміськ-

теплоенерго» та ДП 

«Теплокомуненерго 

Маяк» ПАТ «Маяк» 

 

 

 

60 462,789 

3.3 Впровадження засобів обліку та 

регулювання споживання води та 

теплової енергії в житлових 

будинках територіальної громади 

міста 

ДЕТтаЗ, 

ДЖГ, 
теплопостачальн

і підприємства 

За кошти міського 

бюджету впровадження 

засобів обліку не 

здійснювалось, за кошти 

теплопостачальних 

підприємств – 8 од. 

 

- 

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 
- 

 

 

 

 

 

- 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

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 - - 

 

 

4.5 

Фінансова підтримка (дотація) на 

покриття збитків комунальним 

підприємствам галузі «Житлово-

комунальне господарство» 

відповідно  до Порядку, 

затвердженого міською радою 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТтаЗ 

Надано фінансову 

підтримку КП «ВТК» (на 

покриття збитків від 

діяльності 

автомобільного 

транспорту) та КП 

«Аеропорт Вінниця» 

6349,848 

4.6 

Придбання нової техніки, основних 

засобів, спеціального обладнання, 

малоцінних необоротних 

матеріальних активів, необоротних 

матеріальних активів спеціального 

призначення для підприємств 

житлово-комунального господарства 

 

 

 

ДЕТтаЗ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

191,500 

 Придбання дорожніх контролерів 2 шт. 99,000 

 
Придбання новорічної ілюмінації для 

трамваїв та тролейбусів 

25 комплектів для 

трамвая та 50 комплектів 

для тролейбуса 

92,500 

 

 

 

 

 

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 

ДМГ 
 КП ВМР 

"Вінницямісьтеплоенерго"  

 

16737 ,0 

ДКГтаБ 

 

«ЕКОВІН», «ККП», 

«Зеленбуд», «ШУ» 

«Міськсвітло», «ККП» 
23897,819 
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№ 

п/п 
Зміст заходу  Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці 
вартість, 

тис.грн 

придбання техніки, обладнання, 

інших необоротних та оборотних 

активів ДЖГ 

МКП «АДС», МКП «ЖЕК 

№5», МКП «ЖЕК №6», 

МКП «ЖЕК №7», МКП 

«ЖЕК №12», МКП «ЖЕК 

№15», МКП «ЖЕК №16», 

МКП «Вінницяміськліфт» 

 

 

2469,972 

ДЕТтаЗ Поповнено статутні 

капітали наступних 

підприємств, в тому 

числі: 

64 978,938 

  ДЕТтаЗ КП «ВТК» 15 047,168 

КП ВМР «Вінниця-

міськтеплоенерго» 
45 500,410 

КП «Вінницьке СМЕД 

ОДР» 
1 484,860 

КП «Аеропорт Вінниця» 2 946,500 

 

4.11 

Проведення конкурсу «Кращий 

працівник галузі «житлово-

комунальне господарство», 

відповідно до Положення, 

затвердженого рішенням 

виконкому міської ради 

 

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ 

- - 

 

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 

  35467,722 

 
Вибірковий капітальний ремонт 

вулиць: 

ДКБ 

  

 

Центральний міст, вул. Міліційна, вул. 

Литвиненка, вул. К.Маркса(від 

Нем.шосе до вул. Фурманова), 

вул.Баженова, пров.К.Маркса,  

вул.К.Маркса (від вул.Фурманова до 

вул.Ватутіна), вул. Інтернаціональна, 

вул. Осипенко, вул. Кропивницького 

дорога-16388м2                                     

тротуар –9691м2 
10002,705 

 Реконструкція вулиць:   

 

вул. Медведєва, вул. Писарєва, вул. 

Стельмаха, вул. Р.Скалецького,  

вул.Шевченка 
 

дорога - 15372м2 

тротуар –5780м2 

 

 

9681,263 

 реконструкція вулиці Ф.Кона  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДКГтаБ 

2400,0 м2 1113,011 

 

капітальний ремонт покриття 

вулиць : 
 (П.Морозова,Громова, Пархоменка, 

Складська, Стеценка, Гонти, Збишка, 

Корнійчука, Нагірна,  Винниченка, 

Бузький Узвіз  тощо, співфінансування 

у мікрорайонах приватного сектору) 

31702,0 м2 8285,79 

 

капітальний ремонт перехресть  
(Гоголя-Пирогова, Київська-Чорновола, 

Чорновола-Громова, Чехова-Немирівське 

шосе, Сабарівське шосе-Академічний, 8 

Березня-Маяковського-Г.Успенського) 

2118,0 м2 1822,376 

 

- капітальний ремонт тротуарів  
(40-річчя Переиоги, 50-річчя Перемоги, 

600-річчя, 8 Березня, Блюхера, Богуна, 

Першотравнева, Пирогова, Гладкова, 

Свердлова, Соборна, Хлібна 

Коцюбинського) 

8141,0м2 4562,577 

 

1.2 

Реконструкція та капітальний 

ремонт прибудинкових територій 

 

 
 

 

7125,287 

 капітальний ремонт прибудинкових 

територій 
ДЖГ 19,361 тис.м2 7125,287 

1.3 Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів 

зовнішнього освітлення міста з 

застосуванням енергозберігаючих 

світильників 

  

 

 

4074,715  
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 Реконструкція  мереж зовнішнього 

освітлення міста ( в т.ч. проектні  

роботи) 
ДМГ 

9 об'єктів , 498 

світлоточок 
4074,715  

1.4 
Реконструкція  та капітальний 

ремонт мостових споруд 
ДМГ, ДКБ 

ДКГтаБ, 
- 

 

- 

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 

 

- 

Незавершена  

реконструкція 

передана  в 

2013р.на 

баланс  КП 

«Вінницький 

інформаційний 

центр» 

1.8 

Будівництво,  реконструкція та 

капітальний ремонт 

берегоукріплень та зон 

відпочинку біля води 

   

1.9 

Влаштування, реконструкція та 

капітальний ремонт зупинок 

громадського транспорту 

  

 

939,425 

 
капітальний ремонт зупинок 

громадського транспорту 
ДКГтаБ 21 шт. 939,425 

1.10 Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт дитячих та 

спортивних майданчиків 
  5414,452 

 будівництво дитячих та спортивних 

майданчиків (в т.ч. проектні 

роботи) 
ДМГ 

22 дитячих та 

спортивних 

майданчика 
5414,452  

 

1.11 

Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт  зливової 

каналізації  

  2175,744 

 Реконструкція мереж зливової 

каналізації, в тому числі: 

ДМГ 

 

 
1516,980 

 

 Реконструкція зливової каналізації по 

вул.Аграрній 
48 м,  

а/б покриття-1462кв.м 

533,31315 

 

 Реконструкція мережі каналізації по 

вул.Свердлова,67-109 
127м 

 

215,73095 

 

 Реконструкція зливової каналізації по 

вул.Київській 
102м 

 

260,28552 
 

 Реконструкція зливової каналізації по 

вул.Садова 

177м,  

а/б покриття- 1462 

кв.м 

476,21705 
 

 Реконструкція зливової каналізації в 

районі вул.Форпостної 

коригування ПКД 

 
14,81434 

 

 Реконструкція зливової каналізації по 

вул.Г.Аробея-пров.Пугачова 
коригування ПКД 

 
7,67178 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 Реконструкція зливової каналізації 

по вул.Пирогова(розворотке кільце 

трамвая) 

ДМГ 

 

коригування ПКД 

 
7,67178 

 

 капітальний ремонт зливової 

каналізації по вул. Келецька з 

винесенням зливоприймальних 

решіток за межі проїзної частини 

ДКГтаБ 54 решітки 658,764 

 

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  

ДКГтаБ - - 

1.14 Будівництво та капітальний 

ремонт  колодязів питної води 
 - 

84,490 

 капітальний ремонт  колодязів 

питної води 
ДКГтаБ 16 шт. 84,490 

1.15 
Реконструкція набережної 

р.Південний Буг 
ДКГтаБ - - 

1.16 Будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт  інших 

об’єктів та елементів благоустрою 

  18550,928 

 інші капітальні роботи об’єктів та 

елементів благоустрою 
ДЖГ 4 об’єкти 1746,526 

 Реконструкція проспекту 

Космонавтів 

(1 черга від  просторової площі з 

літаком до вул. В.Порика) 
ДКБ 

бруківка- 2293 м2
 

дорога –6995,3 м2
 

тротуар -3521,5 м2
 

велодоріжка- 673,5 м2
 

9705,355 

 - капітальний ремонт пішохідного та 

дорожнього огородження по просп. 

Юності, Д.Нечая 

ДКГтаБ 

292,0 мп 120,235 

 - капітальний ремонт вбиралень: 

ЦПКіВ ім.Горького 
2 шт. 894,484 

 - капітальний ремонт елементів 

благоустрою в МПКіВ "Дружби 

народів" 
об’єкт 18,213 

 - капітальний ремонт мереж 

водопостачання, водовідведення та 

електроживлення в ЦПКіВ ім. 

Горького 

об’єкт 235,319 

 - капітальний ремонт об’єктів 

озеленення (Барське шосе,Гонти, 

Пирогова, Соборна, Майдан 

Незалежності, Козицького) 

40 дерев,  

1292,0 м2-газонів, 10 

к-тів вертикального 

озеленення 

2059,768 

 - капітальний ремонт площ  
(Європейська, С.Наливайка) 

2 об’єкти 731,266 

 капітальний ремонт покриття 

велодоріжок  (Пирогова,  Юності) 
3860,0 м2 2545,122 

 -капітальні роботи по очистці річок 

та озер 
1914,0 м3 400,698 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

 -капітальний ремонт сходів по вул. 

Литвиненка 
об’єкт 33,094 

 -капітальний ремонт підпірних 

стінки по вул. Келецька 
101,0 м2 60,848 

1.17 Влаштування майданчиків  для 

стоянки автотранспорту 
  2142,567 

 Влаштування майданчиків для стоянки 

транспорту  
ДЖГ 

17 дворів 

 176 паркомісць 
1329,0 

 Влаштування майданчиків для стоянки 

транспорту (Пушкіна, Хмельницьке 

шосе) 
ДКГтаБ 2458,0 м2 813,567 

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 - 

 

- 

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 

  
 

8324,041 

 

Модернізація (реконструкція) та 

капітальний ремонт житлового 

фонду 

ДЖГ 113 будинків 

 

8324,041 

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 

 - 

 
 

 

29325,101 

 Реконструкція  частини приміщень по 

вул. Вінниченка,5 під центр 

«Гармонія» 

ДКБ 1 об’єкт 
7717,655 

 Реконструкція приміщень 

ДНЗ по вул. В.Порика,5 ДКБ 1 об’єкт 

19095,184  

 

 

 Реконструкція  будівель (по вул. 

Квятека, 16, пров.К.Маркса, 44) 
ДЖГ 3 об’єкти 2512,262 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

2.3 Модернізація (реконструкція)  та 

капітальний ремонт ліфтів 

житлового фонду 

  3783,744 

 Модернізація (реконструкція) 

ліфтів житлового фонду  (в т. ч. 

проектні роботи) 
ДМГ 

2 ліфта, 5 ПКД 

 

520,353 

 

 капітальний ремонт ліфтів 

житлового фонду 
ДЖГ 53 шт. 3263,391 

2.4 Модернізація (реконструкція)  та 

капітальний ремонт систем 

теплозабезпечення житлових 

будинків з застосуванням 

енергозберігаючого обладнання 

  

 

 

440,225 

 

 Модернізація (реконструкція) 

систем теплозабезпечення для 

житлових будинків (в т.ч. проектні 

роботи)   

ДМГ 
3 шт 

 

 

69,92878 

 

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 - 

 

 

 

 
- 

2.8 Реконструкція  та капітальний 

ремонт інженерних мереж,  стиків 

та покрівель житлових будинків 

 

 
 15753,594 

 - реконструкція  та капітальний   

   ремонт інженерних мереж   

- стиків  

- покрівель житлових будинків 

ДЖГ 

 

10361 м/п 

33038  м/п 

7339 кв.м. 

 

7839,631 

4778,711 

2643,293 

 Реконструкція зовнішньої  мережі 

електропостачання до  житлового 

будинку по вул. Келецька, 52 (в т.ч. 

проектні роботи) 

ДМГ 
335м 

 

491,959 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

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 - - 

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 вул. Москаленка, 39 101,619 

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 20 об’єктів 2885,962 

2.13 

Впровадження автоматизованої 

системи управління  житлово-

комунальним господарством  

ДЖГ - 
- 

 

2.14 Будівництво, реконструкція  та 

капітальний ремонт 

контейнерних майданчиків 

ДКГтаБ, 

ДКБ 
ДЖГ 

 
1461,156 

 

 капітальний ремонт контейнерних 

майданчиків. ДЖГ 12 шт. 

 

1461,156 

 

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  
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

від фізичних осіб до комунальної 

власності  територіальної 

громади міста відповідно до 

Порядку, затвердженого міською 

радою 

3.2 

Будівництво та реконструкція 

мереж водопостачання та 

водовідведення 
  1484,323 

 

Реконструкція мережі каналізації по 

вул.А.Іванова (від будинку № 73 до 

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

ДМГ 

асфальтування 

 

279,903 

 

 

Будівництво мережі каналізації по 

вул.С.Ценського, вул.Немирівське 

шосе (по території ТЕЦ-1 та ПАТ 

"Вінницький ОЖК"  вул. Немирівське 

шосе,26 ( в т.ч.проектні роботи) 

асфальтування 

 

77,730 

 

 

Реконструкція теплових мереж, 

котелень,систем теплозабезпечення, 

мереж водопостачання, насосних 

станцій підвищення тиску води та 

інших інженерних мереж (в т.ч. 

проектні роботи) (на виконання 

Меморандуму із Швейцарією) 

мережі 

водопостачання , 

3 ПКД                                                                                

 

1126,690 

 

 

3.3 

Будівництво  мереж 

водопостачання та 

водовідведення в мікрорайонах 

приватної забудови 

 4926м 
 

5817,916 

 

 Будівництво мережі каналізації по 

вул.Комарова,16-50,62-70 

ДМГ 

 

340м 

 

731,912 

 

 Будівництво мережі каналізації по 

вул.Комарова,98а-50 

454м 

 

574,010 

 

 Будівництво мережі каналізації по 

вул.О.Кошевого,вул.Салтикова-Щедріна 

705м 

 

777,795 

 

 Будівництво мережі каналізації по 

провул.Ціолковського, вул. Ціолковського 

454м 

 

472,153 

 

 Будівництво мережі каналізації  по 

вул.Димитрова, вул. Тельмана 

226м 

 

307,959 

 

 Будівництво мережі каналізації  по 

вул.Паліїв Яр, Г. Успенського 

225м 

 

257,676 

 

 
Будівництво мережі каналізації  по по 

вул.С.Лазо та пров. О. Кошевого 

499м 

 

532,814 

 

 
Будівництво мережі водопроводу та 

каналізації   по вул.Залізничній,16-32 

219м 

 

233,033 

 

 

Будівництво мережі каналізації по 

вул.Боженка,вул.Петрксенка,вул.Мічуріна,

1,11,пров. Пестеля,тупику Петрусенка 

мікрорайону "Пятничани" 

1026м 

 

1231,775 

 

 
Будівництво напірної мережі каналізації  

по  вул.Максимовича  

50м 

 

61,679 

 

 

Будівництво мережі каналізації вулиць 

мікрорайону "Старе місто" ( квартальні 

комітети "Зоряний", "Лівобережний", 

"Царина", "Поділля" ) - 3 етап 

728м 

 

 

637,110 
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  № 

  п/п 
Зміст заходу Виконавець 

Виконання (фактичні видатки) 

фізичні одиниці  
вартість, 

тис.грн 

3.4 
Будівництво та реконструкція 

водопровідних та каналізаційних 

насосних станцій  

 - 
 

6869,33235 

 

 

Каналізаційна насосна станція №1 

по вул.Свердлова м.Вінниця-

реконструкція 

ДМГ 
1шт. 

 

6869,33235 

 

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 
  

6808,294 

 

 Реконструкція теплових мереж та 

котелень (в т. ч. проектні роботи) 

ДМГ 

799м, 1 тепловий 

пункт, 11 ПКД 

 

4762,586 

 

 Реконструкція теплових мереж згідно 

рішення міської ради від 

25.11.2011№534( в т.ч. проектні 

роботи) 

71м 

 
357,622 

 

 Реконструкція теплової мережі від ТК2 

до ТК 74 по вул.В.Порика ( в т.ч. 

проектні роботи 

асфальтування 

 
131,720 

 

 Реконструкція теплових мереж, 

котелень систем теплозабезпечення, 

мереж водопостачання, насосних 

станцій підвищення тиску води та 

інших інженерних мереж (в т.ч. 

проектні роботи) ( на виконання 

Меморандуму із Швейцарією) 

Ремонт приміщень                                 

22 ІТП, 69 ПКД 

 

1556,366 

 

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 

- - 
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Показники моніторингу реалізації Програми 
 

 

 

Показники 

2015 рік  

Відповідальні виконавці планові 

показники 

виконання 

Площа  капітально відремонтованих 

та реконструйованих   доріг та 

тротуарів, тис.кв.м 

40,0 

тис.кв.м. 

 

91,59 

тис.кв.м 

департаменти міської ради: 

комунального господарства 

та благоустрою, 

капітального будівництва 

Протяжність збудованих мереж 

водовідведення в мікрорайонах 

приватної забудови, км 
2,7 км 

 

 

4,926км 

департамент міського 

господарства  

Протяжність 

реконструйованих та 

відремонтованих мереж 

зливової каналізації , км 

0,3 км 

 

 

0,454км 

департамент міського 

господарства,  

Кількість встановлених 

енергозберігаючих  світильників 

зовнішнього освітлення міста, шт 300 шт 

 

 

725шт 

департаменти міської ради: 

міського господарства, 

комунального господарства 

та благоустрою, 

капітального будівництва 

Кількість встановлених дитячих та 

спортивних майданчиків , шт   

16 шт 

 

 

22 шт 

департамент міського 

господарства 

 

 

Кількість будинків, в яких 

проведено капітальний ремонт 

конструктивних елементів та 

інженерних мереж , шт 

 

150шт 

 

 

275шт 

департамент житлового 

господарства 
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Гречанюк  С.О. 

 

Осавелюк О.М. 

 

Ткачук С.М. 

 

Огородник Т.І. 

 

ІльніцькаВ.В. 

 

МісецькийВ.Ю. 

 


