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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 капітальний ремонт 4 автобусів, капітальний ремонт 51 та середній ремонт 
28 тролейбусів. Трамвайним депо проведено капітальний ремонт 12 од. та середній 
ремонт 26 од. трамвайних вагонів.

В 2019 році виконані роботи по зборці 4 тролейбусів «VinLine».
Протягом 2019 року завершено капітальний ремонт контактної мережі міського 

електротранспорту:
По тролейбусу:

Пр. Коцюбинського (вул. Нансена-пл. Героїв Чорнобиля) - 550 м.п.
Пр.Коцюбинського (вул. Нансена -пл. Перемоги) -  350м.п.
Вул. Брацлавська (вул. Замостянська-вул. Некрасова) -  430м.п.
Вул. Брацлавська (готель П.Буг -вул.Нансена) -  200м.п.
Вул. Лебединського (зуп. 3. Ткаченко -  вул. М.Шимка) -  400м.п.
Вул. Келецька ( зуп. Юності -  p/к Вишенька) -  480 м.п.

По трамваю:
- Пр. Коцюбинського (центр, міст - вул. Нансена) - 307 м.п.
- Вул. Янгеля - 1092 м.п.
- Вул. Пирогова (вул. Гоголя -  лікарня Пирогова) - 520 мп.
- Вул. Хм.шосе (вул. Воїнів Інтернаціоналістів -  p/к Барське шосе) - 210 м.п.
- Вул. Пирогова (зуп Заболотного -  вул Скалецького ) -  305 мп.
- p/к Барське шосе -  зуп Барське шосе -  100 м.п
- поворот Барське шосе -  Хм. шосе (хід в місто) -  90 м.п.
Виконано капітальний ремонт тягової підстанції №3.

По трамвайній колії виконано:
- Реконструкцію трамвайних колій по вул. Замостянській (2 черга) -787,5 м.п.
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- Заміну трамвайних колій на широко площинні плити по вул. Соборній (крива в 
районі Мс Donalds) в двох напрямках руху в м. Вінниці -  70 м.п.

- Реконструкцію трамвайних колій на перехресті вул.Хмельницьке шосе з 
вулицею Воїнів Інтернаціоналістів в м. Вінниця -  54,5 м.п.

- Капітальний ремонт кривих трамвайної колії біля перехрестя вул.Хмельницьке 
шосе з вул. Воїнів Інтернаціоналістів в м. Вінниця -  127,5 м.п.

- Капітальний ремонт кривих трамвайної колії біля перехрестя вул. Хмельницьке 
шосе (від пр. Юності до зуп. Студенська в обох напрямках) -182 м.п.

- Капітальний ремонт кривої в районі муніципального ринку (біля спортивного 
клубу) -  31,35 м.п.

- Середній ремонт трамвайної колії по Хмельницькому шосе (крива між 
вул. Блока і вул. Писарєва в напрямку Бар. шосе) в м. Вінниця -  350 м.п.

- Середній ремонт трамвайної колії на перехресті вул. Некрасова з 
вул. Стрілецькою -  70,2 м.п.

- Середній ремонт трамвайної колії по Хмельницькому шосе (перехрестя 
з вул. 600-річчя) -  35 м.п.

- Заміну 4 колійних плит на вул. Соборній
На даний час фахівцями Вінницького національного технічного університету 

проведена та представлена науково-дослідна робота на тему: «Розробка та реалізація 
інтерактивної моделі оптимізації виробничої системи міських пасажирських 
перевезень м. Вінниці».

Під час презентації Вінницьким національним технічним університетом 
науково-дослідної роботи на тему: «Розробка та реалізація інтерактивної моделі 
оптимізації виробничої системи міських пасажирських перевезень м. Вінниці» були 
надані додаткові пропозиції щодо оптимізації виробничої системи міських 
пасажирських перевезень м. Вінниці, які будуть враховані Вінницьким Національним 
технічним університетом.

Одночасно доповідаємо, що протягом 2019 року КП «СМЕД ОДР» було 
придбано та встановлено 180 панелей з розкладом руху, з них 70 панелей нового 
зразка. Крім того, протягом вересня місяця 2019 року комунальним підприємством 
«Вінницька транспортна компанія» замінено папір, на якому друкують розклад руху 
громадського транспорту.

З повагою 
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