
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ЕНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ

вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21050 http://vmr.gov.ua/
Тел.: 8(0432) 59-50-44, 59-52-66, 59-51-37 59-52-64 E-mail: dtz@vmr.gov.ua

______________№ ______________________
На №_____________________________

Міському голові 
Моргу нову С.А.

Доповідна записка 

Шановний Сергій Анатолійович !

На виконання Комплексної програми розвитку міського пасажирського 
транспорту на 2018-2023 роки департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської 
ради доповідає наступне.

З метою оновлення рухомого складу міського пасажирського транспорту та 
забезпечення його ефективної роботи КП «Вінницька транспортна компанія» 
виконано ремонт 11 автобусів, капітальний ремонт 30 та середній ремонт 
50 тролейбусів. Трамвайним депо проведено модернізацію 2 од., капітальний ремонт 
8 од. та середній ремонт 20 од. трамвайних вагонів.

Придбано у лізинг 1 електроавтобус пристосований для перевезення осіб з 
інвалідністю.

Виконані роботи з реконструкції трамвайних колій по вул. Замостянській з 
використанням широкоплощиних плит -  1,0 км.

Також виконані роботи з ремонту трамвайних колій вул. Ак. Янгеля -  910 м.п., 
перехрестя вул. Батозька -  Стрілецька -  50 м.п., вул. Стрілецька -  350 м.п. Проведено 
ремонт контактної мережі тролейбуса: вул. Пирогова -  0,96 км., вул. Київська- 2,6 км., 
контактна мережа трамваїв: Хмельницьке шосе -  0,7 км., вул. Келецька -  0,58 км., вул. 
Пирогова -  0,44 км. Технічне переоснащення кабельної мережі 10 кВ:
Р П 10-Т П 6-0 ,55  км.

Крім того, в рамках реконструкції мосту по вул. Чорновола було замінено 25 опор 
та 1200 метрів контактної мережі.

На сьогоднішній день, на замовлення міської ради фахівцями Вінницького 
національного технічного університету проводиться науково-дослідна робота на 
тему: «Розробка та реалізація інтерактивної моделі оптимізації виробничої системи 
міських пасажирських перевезень м. Вінниці».

Метою даного дослідження є покращення ефективності міських пасажирських 
перевезень автомобільним та електротранспортом м. Вінниці, зменшення шкідливих 
викидів та підвищення економічної ефективності за рахунок збільшення обсягів 
перевезення автомобільним транспортом загального користування та
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електротранспортом, розробка інтерактивної моделі оптимізації виробничої системи 
міських пасажирських перевезень м. Вінниці.

Одночасно доповідаємо, що протягом 2018 року КІІ «Вінницька спеціалізована 
монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» поновлено 
270 панелей з розкладом руху на зупинках громадського транспорту.

З повагою

Директор департаменту Михайло Варламов
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