
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 22.05.2020 № 2272        52 сесія 7 скликання  
             м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 22.12.2017р.  № 1020 «Про  

затвердження Програми реставрації  

об’єктів культурної спадщини на  

території м. Вінниці на 2018-2020  

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 5 «Заходи Програми» додатку до рішення  

міської ради  від 22.12.2017 р. № 1020 «Про затвердження Програми 

реставрації об’єктів культурної спадщини на території м. Вінниці на 

2018-2020 роки» зі змінами,  виклавши його в новій редакції відповідно 

до додатка 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 (Дан О. Ю.).  

 

 

        

 

Міський голова                                                                                    С. Моргунов



Додаток 

до рішення міської ради 

від 22.05.2020 № 2272 
 

1.  Заходи Програми                                                                        тис. грн. 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Загальна 

вартість 

об’єкту 
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Виконання робіт,  

в тому числі: 

Координатор 
Виконавець 

(замовник) 2018 рік 

(факт) 

2019 рік 

(факт) 

2020 рік 

    (план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Реставраційні роботи пам’ятки архітектури  

місцевого значення «Літній театр» в  ЦПКіВ             

ім. Горького по вул. Хлібній, 1 в м. Вінниці 

(охоронний номер  352–М)  (в т .ч. проектні 

роботи)       

95 000,000  182,529 

 

 

  

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

Департамент капітального 

будівництва 

2 Реставраційні роботи історичного будинку 

гімназії  (будівлі Технічного ліцею) по  

вул. Монастирській, 4 в м. Вінниці   

(в т.ч. проектні роботи) 

4 552,890  340,871 

 

 

5,535 
 

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

Департамент капітального 

будівництва 

3 Реставрація будівлі (термомодернізація) 

комунального закладу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів-гімназія №2 Вінницької міської 

ради – пам’ятка архітектури місцевого значення 

«Жіноча гімназія» (охоронний номер 225-М)  

по вул. Соборній, 94 в м. Вінниці» 

24 134,147 251,068  

 

 

 

4 400,000 
14 653,000 

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

Департамент капітального 

будівництва 

4 

Реставраційні роботи пам'ятки 

архітектури місцевого значення «Готель 

«Франсуа» по вул. Соборній, 50 

в м. Вінниці (охоронний номер 222 - М) 

(в т. ч. проектні роботи) 

4 133,476 89,850 2 204,852 

 

 

995,990 

 

 

842,784 

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

 

 

 

2 190,836 89,850 2 100,986 

   

Департамент міського 

господарства 

 

1 942,640 

  

103,866 

 

995,990 

 

842,784 

Департамент соціальної 

політики, 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста 

Вінниці 



5 

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 

20 242,087   

 

449,866 
67,000 

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

 

 

Департамент міського 

господарства 

6 

Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки історії 

національного значення «Садиба письменника і 

громадського діяча М. М. Коцюбинського»  

по вул. І. Бевза, 15 в м. Вінниці (охоронний 

номер 020001 – Н) (в т. ч. проектні роботи) 

2 520,865 

 
399,105  

 

 

12,329 621,760 

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

Департамент культури,  

Вінницький літературно-

меморіальний музей М. М. 

Коцюбинського 

7 

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 

(співфінансування за рахунок коштів 

міського бюджету) 

9 642,100 2 039,900 1 380,000 

 

 

 

 

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

Департамент 

будівництва, 

містобудування та 

архітектури Вінницької 

облдержадміністрації 

8 

Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки 

архітектури місцевого значення «Особняк»  

по вул. Пушкіна, 11 у м. Вінниці (охоронний  

номер 365-М) 

3 323,947 3 254,585  69,362  

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

Виконавчий комітет міської 

ради, КП «Інститут 

розвитку міст» 

 Всього 163 549,512 6 034,508 4 108,252 5 933,082 16 184,544  
 

 

 

 

 

 

                       Міський голова                                                                                                                      С.Моргунов  
 



Департамент архітектури та містобудування 

Горбань Оксана Геннадіївна 

Начальник відділу культурної спадщини та дизайну 

 
 

 
 

 

 

 


