
Звіт про виконані роботи  

Департаменту міського господарства Вінницької міської ради  

за 2018 рік  
 

Зміст заходу Виконання  

Реконструкція  мереж зовнішнього освітлення міста  
9 об’єктів – 

294 світлоточки 

Будівництво та реконструкція дитячих та спортивних 

майданчиків  

Збудовано: 7 дитячих та 

спортивних майданчиків 
 

Реконструйовано: 1 

дитячий та спортивний 

майданчик 
 

Розпочато: 1 

багатофункціональний 

спортивний майданчик по 

вул. Зодчих, 40 

Реконструкція мереж зливової каналізації  

 

Реконструйовано:  
по вул. Келецькій, 64, 

64/47а 
 

Розпочато:  

по вул. С. Зулінського, 49 

Ремонтно-реставраційні роботи  пам’ятки архітектури 

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул. Соборній, 50  

(завершення робіт розпочатих в 2017 році) 

Ремонт фасадів  

будинку 

Реконструкція фасаду житлового будинку по вул. Соборній, 

101 (продовжено роботи розпочаті в 2017 році) 
1476 м² 

Реконструкція житлового будинку по вул. Соловйова, 3 

(виготовлення ПКД) 
1 ПКД 

Реконструкція системи гарячого водопостачання для 

мікрорайону «Вишенька» в м.Вінниця. Влаштування 

індивідуальних теплових пунктів (на виконання Меморандуму 

із Швейцарією) (розпочато роботи) 

132 ІТП 

Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням ІТП в 

комунальному закладі "Загальноосвітня школа I-III ступенів   

№ 20 Вінницької міської ради" по вул. Чумацькій, 266  

1 ІТП 

Реконструкція мережі водопроводу: 

- по вул. Замковій, 19-23; 

- по вул. Первозванного,6, просп. Космонавтів,79. 

2 об’єкти –  

0,385 км 

Реконструкція каналізаційного колектору Д=800мм по вул. 

Князів Коріатовичів  

1 каналізаційна  

камера 

Реконструкція мережі каналізації по пров. Гонти, 14  

(завершено роботи розпочаті в 2017 році) 
1 КНС 

Реконструкція водопровідної насосної станції по вул. 

Чехова,б/н 
1 ВНС 



2 

 

Зміст заходу Виконання  

Будівництво мереж водопроводу та каналізації в приватному 

секторі 
15 об’єктів 

6,522 км  

Будівництво каналізаційної насосної станції:  

-  по вул. Чумацькій; 

-  по вул. Луговій; 

-  по вул. Кривоноса. 

3 об’єкти –  

3 КНС 

Будівництво мереж водопроводу та каналізації до 

індустріального парку по Немирівському шосе, 213 

(виготовлення ПКД) 

3 ПКД 

Реконструкція мережі електропостачання до житлових 

будинків: 

- по вул. Рєпіна,18; 

- по вул. Жуковського,10; 

- по вул. Б. Ступки,21; 

- по вул. Сергеєва-Ценського,14 (завершення робіт 

розпочатих в 2017 році) 

4 об’єкти –  

1,156 км та 1 ТП 

 

 

 

 

 

 


