
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 24.12.2021 № 784        16 сесія 8 скликання  
             м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 24.12.2020 р. №130   

«Про затвердження Програми реставрації  

об’єктів культурної спадщини 

на територіях населених пунктів,  

що входять до складу Вінницької міської  

територіальної громади, на 2021-2023 роки» 

(зі змінами) 

 

 

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», ст. 26,                          

п. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 6 ч. 2 ст. 6 

Закону України «Про охорону культурної спадщини»  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до розділу 1.7 «Заходи Програми» додатку до рішення  

міської ради                      від 24.12.2020 р. № 130 «Про затвердження Програми 

реставрації об’єктів культурної спадщини на територіях населених пунктів, що 

входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-2023 

роки», (зі змінами),  виклавши його в новій редакції згідно з додатком                             

до даного рішення. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради               з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони природи (Іващук А. Я.) та  з питань житлово-комунального  

господарства та комунальної  власності (Бабій П. В.).  

 

 
 

 

Міський голова                                                                                       С. Моргунов



 

 
Додаток 

до рішення міської ради 

від 24.12.2021 № 784 
 

 

            1.7. Заходи Програми реставрації об’єктів культурної спадщини 

на територіях населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки 

 
 тис. грн. 

№ Перелік заходів/ проектів програми 

Термін 

виконання 

заходу/ 

проекту, з 

розбивкою 

по роках 

Виконавці/ 

замовники 

(відповідальним 

виконавцем і 

координатором  є 

департамент 

архітектури та 

містобудування) 
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Фінансування в розрізі років 

реалізації програми 

 

 

 

Очікуваний результат 

2021 2022 2023 

1 

Реставрація пам’ятки архітектури 

місцевого значення «Житловий будинок» 

по вул. Соборній, 75  в м. Вінниці 

(охоронний номер 369-М),  в т.ч. проектні 

роботи 

2021 р. 

Департамент 

міського 

господарства 

Кошти 

бюджету 

ВМТГ 

220,0 220,0 - 

 

 

- 

Оновлена пам’ятка архітектури 

початку ХХ ст. в рядовій 

забудові головної історичної 

містобудівної осі міста – 

вулиці Соборної 

2 

Реставрація пам’ятки архітектури 

місцевого значення «Житловий будинок» 

по вул. Соборній, 81  в м. Вінниці 

(охоронний номер 354-М), 

 в т.ч. проектні роботи 

2023 р. 

Департамент 

міського 

господарства 

Кошти 

бюджету 

ВМТГ 

738,480 

 
- - 

 

 

738,480 

 

Відтворена пам’ятка 

архітектури 1930-х років у 

рядовій забудові головної 

історичної містобудівної осі 

міста – вулиці Соборної 

3 

Реставрація пам'ятки архітектури 

місцевого значення «Житловий будинок 

залізничників» по вул. Замостянській, 27                 

в м. Вінниці (охоронний номер 392-М),                            

в т.ч. проектні роботи 

2021- 

2023 рр. 

Департамент 

міського 

господарства 

Кошти 

бюджету 

ВМТГ 

11 884,037 2 500,00 7 067,972 

 

 

2 316,065 

 

 

Оновлений історичний 

архітектурно-містобудівний 

акцент кінця 1940-х років 

4 

Реставрація  пам’ятки архітектури 

місцевого значення «Особняк капітана 

Длуголенцького» по вул. Магістратській, 

66 у м. Вінниці (охоронний номер 23-М),                         

в т. ч. проектні роботи 

2021- 

2023 рр. 

Департамент 

культури, 

Вінницька дитяча 

художня школа 

Кошти 

бюджету 

ВМТГ 

15 731,076 681,0 6 400,0 8 650,076 

Оновлення цікавого 

архітектурного акценту в 

рядовій забудові історичної 

вулиці Магістратської; 

поліпшення умов навчання для 

обдарованих дітей 



5 

Реставрація пам’ятки архітектури 

місцевого значення «Палац» по                                

вул. С. Петлюри, 15   у м. Вінниці 

(охоронний номер 6-Вн), в т. ч. проектні 

роботи 

 

2022- 

2023 рр.     

Департамент 

культури,  

КП «Центр історії 

Вінниці» 

Кошти 

бюджету 

ВМТГ 

800,0 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

800,00 

 

 

 

 

- 

 

Реставрація найцікавішої 

пам’ятки в стилістиці 

неоренесансну                                  

з пристосуванням під Музей 

історії Вінниці 

 

 

 

6 

Реставрація пам’ятки архітектури 

місцевого значення «Особняк капітана 

Четкова» по вул. Пушкіна, 38 (охоронний 

номер 24-М) 

2022 р. 

Департамент 

архітектури та 

містобудування, 

МКП 

«Вінницький 

муніципальний 

центр 

містобудування          

і архітектури» 

Кошти 

бюджету 

ВМТГ 

2400,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2400,0 

 

 

 

 

- 

 

 

Оновлення яскравого 

містобудівного акценту в 

стилістиці віденської сецесії в 

історичному центрі міста 

7 
Виготовлення облікової документації на 

об’єкти культурної спадщини 

2021-              

2023 рр. 

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

Кошти 

бюджету 

ВМТГ 

234,981 49,990 44,991 140,0 

 

Складання документів, які 

містять інформацію стосовно 

цінності об’єкта культурної 

спадщини, характерних 

властивостей, що становлять 

його історико-культурну 

цінність, етапів розвитку, 

просторових, функціональних 

характеристик, стану 

збереження, а також дані 

проведених досліджень 

8 

Реставрація будівлі (термомодернізація) 

комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія №2 

Вінницької міської ради – пам’ятка 

архітектури місцевого значення «Жіноча 

гімназія» (охоронний №225-М)»                      

по вул. Соборна,94  в м. Вінниці» 

2021- 

2022 рр. 

Департамент 

капітального 

будівництва 

Кошти 

бюджету 

ВМТГ 

5 296,255 3 325,0 1 971,255 - 

Оновлення пам’ятки -  зразка 

муніципального будівництва 

початку ХХ ст.  

9 

Реставрація пам’ятки архітектури 

національного значення «Башта та мур» 

(охоронний номер 55/3) по вул. Мури,  1 в 

м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні 

консерваційні роботи  (субвенція 

обласному бюджету Вінницької області) 

2021 р. 

Управління 

будівництва 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністрації 

Кошти  

бюджету 

ВМТГ 

500,000 500,000 - - 

Проведення коригування 

проєктно-кошторисної 

документації та її експертизи 

10 

Реставрація пам’ятки архітектури 

місцевого значення "Житловий будинок" 

по вул. Соборній, 43 в м. Вінниці 

(охоронний номер 375-М),  

в т. ч. проектні роботи 

2022 р. 

Департамент 

міського 

господарства 

Кошти  

бюджету 

ВМТГ 

758,880 - - 758,880 

Оновлення оформленої з 

використанням традицій 

українського зодчества, 

переосмисленого на 

соціалістичний лад, пам’ятки - 

багатоквартирного житлового 

будинку  -  в стилістиці 



декоративного ар-деко 

(«сталінського ампіру»), яка 

створює (в т. ч.) відповідний 

репрезентативний вигляд 

головної вулиці міста 

11 

Реставрація пам’ятки архітектури 

місцевого значення "Житловий будинок" 

по вул. М.Оводова, 58  

в м. Вінниці (охоронний номер 344-М), 

в т.ч. проектні роботи 

2022 р. 

Департамент 

міського 

господарства 

 Кошти  

бюджету 

ВМТГ 

751,040 - - 751,040 

Оновлення багатоквартирного 

житлового будинку, який 

характеризується майстерністю 

вирішення фасадних композицій    

в стилістиці соцреалізму  

Всього 39 314,749 7 275,990 18 684,218 13 354,541  

  

 

 

Міський голова                                                                                                                 С. Моргунов



Департамент архітектури та містобудування 

Горбань Оксана Геннадіївна 

Начальник відділу культурної спадщини та дизайну 

 
 
 

 

 

 

 


