
з них 

за рахунок 

інших джерел 

1

 1.1.
Технічне обслуговування, ремонт та утримання 

технічних засобів регулювання дорожнім рухом

Утримання 114 

світлофорних об’єктів
12 377,334

 1.2. Нанесення та відновлення дорожньої розмітки

123 км повздовжньої 

розмітки; 15,31 тис.м2 

поперечної розмітки

3 967,789

1.3.
Технічне обслуговування та утримання мереж 

зовнішнього освітлення
ДКГтаБ, ДМГ 26 334 світлоточки 55 940,218

 1.4.
Поточний ремонт та технічне обслуговування 

мереж зливової каналізації
ДКГтаБ 30 613 п.м 583,182

1.5.
Поточний ремонт тротуарів на об’єктах 

благоустрою
ДКГтаБ 0,000

1.6. Очищення прибережних смуг малих річок ДКГтаБ 19 853 м2 467,440

1.7. Утримання вулиць ДКГтаБ

 загальна площа 

утримання                                            

3 816 703 м2

92 221,054

1.8. Озеленення 20 865,297

 з них:

знесення та обрізка дерев 2 918 шт, 389 м.куб 3 879,675

посадка дерев та кущів 1 052 шт. 1 698,524

посадка квітів 109 446 шт. 2 415,817

1.9.
Утримання парків, площ, скверів та набережної 

р.Південний Буг, в т. ч. громадських вбиралень

ДКГтаБ, 

ДЖГ, ДК

загальна площа парків   

692 543 м2; загальна 

площа площ та скверів                   

162 541 м2

7 866,899

1.10. Утримання кладовищ та меморіалів
18 кладовищ загальною 

площею 1 662 431 м2
8 489,907

1.11. Утримання громадських вбиралень
18 вбиралень та 

біотуалетів
61,668

1.12. Утримання зон відпочинку 3 зони відпочинку 240,778

1.13. Утримання штучних споруд 10 мостових споруд 1 721,044

1.14. Утримання вулиць, площ та скверів ДКГтаБ 0,000

1.15. Санітарне очищення територій ДКГтаБ 3 676 м3 1 350,983

1.16.
Технічний нагляд за поточним ремонтом об’єктів 

благоустрою
ДКГтаБ 692,594

Комунальне господарство та благоустрій

ДЕТтаЗ, 

ДТтаММ

ДКГтаБ, ДЖГ,  

ДК

ДКГтаБ
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1.17.
Поточний ремонт інших об’єктів та елементів 

благоустрою
49 342,742

 з них:

46 807 м2 40 685,601

Поточний ремонт колодязів  306 колодязів 816,143

Інші види ремонтних робіт 425 об'єктів 7 309,998

Встановлення і заміна дорожніх знаків на вулицях 307 дорожніх знаків 531,000

1.18.
Утримання в належному стані інших об’єктів та 

елементів благоустрою 
1 482,029

 з них:

Технічна експлуатація фонтанів 

19 фонтанів, систем 

поливу та дренажних 

систем водовидалення

1 482,029

1.19.
Транспортування померлих з місць подій до судово-

медичного моргу
ДКГтаБ 821 виїзд на місця пригод 3 093,625

1.20.
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі з 

впровадженням системи велосипедного руху

ДКГтаБ, 

ДЕТтаЗ, 

ДТтаММ

0,000

1.21.
Поточний ремонт вулиць і доріг, які є складовими 

автомобільних доріг державного значення
ДМГ, ДКГтаБ 0,000

1.22.

Організація та проведення похорону мешканців 

Вінницької міської територіальної громади, які 

зробили значний внесок у його розвиток, за 

рахунок коштів бюджету Вінницької міської 

територіальної громадиГ, відповідно до  Порядку, 

затвердженого  виконавчим комітетом міської ради

ДКГтаБ 0,000

1.23.

Акарицидна обробка зелених насаджень (трави, 

кущі) на території парків міста: ЦПКіВ та "Дружби 

народів"

ДКГтаБ 0,000

1.24.

Послуги з технічного обслуговування та поточного 

ремонту зовнішніх каналізаційних  та 

водопровідних мереж та каналізаційної насосної 

станції (КНС), що передані з балансу Деснянської 

селищної ради

ДЕТтаЗ, 

ДТтаММ, 

ДМГ

1 послуга                                     

(обслуговування                                                 

за 2022 рік)

261,720

1.25.

Здійснення демонтажу рекламних засобів, які 

розміщені на території ВМТГ з порушенням 

встановлених вимог, не відповідають вимогам 

безпеки, розміщені  без виданого в установленому 

порядку дозволу або продовжують розміщуватись 

після закінчення терміну дії дозволу, перебувають у 

неналежному технічному стані, без укладання 

відповідного договору з виконавчим комітетом 

міської ради

ДАтаМ, 

виконком, 

МКП "АБС"

0,000

ДКГтаБ

ДКГтаБ, 

ДЕТтаЗ,  

ДТтаММ

Поточний ремонт доріг
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2.1.

Поточний ремонт спільного майна 

багатоквартирних будинків (роботи з заміни 

віконних, дверних блоків та ремонт системи 

освітлення з влаштуванням енергозберігаючих 

світильників в місцях загального користування, 

заміна поштових скриньок), управителі або ОСББ 

яких є підписантами Меморандуму про співпрацю 

та взаєморозуміння в сфері надання послуг з 

управління багатоквартирними будинками на 

території населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської територіальної громади, 

відповідно до Порядку проведення ремонту  

багатоквартирних житлових будинківта об’єктів 

благоустрою прибудинкових територій населених 

пунктів, що входять до складу Вінницької міської 

територіальної громади (додаток до Програми)

ДЖГ, 

співвласники 

та управителі 

багатоквартир

них будинків, 

ОСББ

96 будинків 3 008,791 696,074

2.2.
Влаштування аншлагів та номерних знаків на 

житлових будинках
ДЖГ, АОСН 0,000

2.3.

Поточний ремонт та утримання (оплата    житлово-

комунальних послуг, внесків на утримання 

спільного майна в багатоквартирному будинку) 

маневрового  фонду Вінницької міської ради, 

відповідно до Положення про маневровий фонд 

Вінницької міської ради, затвердженого 

виконавчим комітетом міської ради

ДЖГ 0,000

2.4.
Поточний ремонт житлового фонду соціального 

призначення
ДЖГ 0,000

2.5.

Проведення конкурсу "Житловий комплекс 

зразкового утримання" відповідно до Положення, 

затвердженого виконавчим комітетом міської ради

ДЖГ 0,000

2.6.

Утримання в належному стані прибудинкових 

територій до оформлення та передачі земельної 

ділянки співвласникам батоквартирних будинків; 

утримання в належному стані територій спільного 

та загального користування, міжквартальних 

проїздів, пішоходних проходів, зелених зон та 

інших об'єктів благоустрою, які межують з 

житловим фондом

ДЖГ 150 272 м2 4 357,313

2.7.

Поточний ремонт прибудинкових територій до 

оформлення та передачі земельної ділянки 

співвласникам батоквартирних будинків; 

утримання в належному стані територій спільного 

та загального користування, міжквартальних 

проїздів, пішоходних проходів, зелених зон та 

інших об'єктів благоустрою, які межують з 

житловим фондом

ДЖГ 9 320 м2 5 863,680

Житлове господарство 
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2.8.

Роботи з озеленення на прибудинкових територіях 

до оформлення та передачі земельної ділянки 

співвласникам багатоквартирних будинків; роботи 

з озеленення територій спільного та загального 

користування, зелених зонах, які межують з 

житловим фондом

ДЖГ

Знесено 480  дерев       

Обрізано 2600 дерев  

Видалено 600 пнів   

Висаджено 1000 дерев

5 797,772

2.10.
Проведення конкурсу з призначення управителя 

багатоквартирного будинку
0,000

3

3.1.

Оснащення загальнобудинковими засобами обліку 

та регулювання споживання води та теплової 

енергії багатоквартирних житлових будинків або їх 

заміна

ДЕТтаЗ, тепло-,  

водопостачальні 

організації, 

співвласники та 

управителі 

багатоквартирн

их будинків, 

ОСББ, ДМГ

0,000

3.2.
Розробка науково обгрунтованих нормативів 

питного водопостачання населення ДМГ, ДЕТтаЗ 0,000

4.

4.1.

Надання фінансової підтримки комунальним 

підприємствам житлово-комунального 

господарства  в зв’язку з  їх  створенням, 

відповідно до Порядку, затвердженого міською 

радою

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ, 

ДТтаММ

0,000

4.2.

Проведення аудиторських перевірок фінансово-

господарської діяльності комунальних підприємств 

житлово-комунального господарства та їх оплати 

за рахунок коштів бюджету Вінницької міської 

територіальної громади

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ, 

ДТтаММ

0,000

4.4.

Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що 

підлягає урегулюванню згідно із Законами України 

за рахунок субвенції з державного бюджету   

ДЕТтаЗ, ДМГ
КП ВМР "Вінниця-

міськтеплоенерго"
0,000

4.5.

Виготовлення  технічної документації на будівлі, 

споруди, інженерні мережі, об’єкти благоустрою, 

які є комунальною власністю Вінницької міської 

територіальної громади

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ, 

ДТтаММ

0,000

Енергозабезпечення

Загальні заходи по галузі "Житлово-комунальне господарство" 

4.3.

Фінансова підтримка (дотація)на покриття збитків 

комунальним підприємствам галузі "Житлово-

комунальне господарство" відповідно до Порядку, 

затвердженого міською радою

ДМГ, ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДТтаММ 

ДЕТтаЗ

КП ВМР "Вінниця-

міськтеплоенерго"
191 500,000

2.9.

Здійснення технічного нагляду за якістю та 

обсягами робіт з поточного ремонту спільного 

майна багатоквартирних будинків, об'єктів 

благоустрою, в тому числі виконаних на умовах 

співфінансування, в цілому по обєкту за рахунок 

коштів бюджету Вінницької міської територіальної 

громади відповідно до Порядку проведення 

ремонту багатоквартирних житлових будинків та 

об'єктів благоустрою прибудинкових територій 

населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської територіальної громади 

(додаток до Програми)

ДЖГ 115,660
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4.6.

Виготовлення технічної документації на житлові 

багатоквартирні будинки, які перебували або 

перебувають в комунальній власності Вінницької 

міської територіальної громади технічну 

документацію по яких, у зв’язку з її відсутністю, не 

було передано ОСББ, уповноваженій 

співвласниками  особі  чи  управителю

ДЖГ 3 об'єкта 0,000

4.7.

Розроблення містобудівного обгрунтування, 

встановлення меж територій, виготовлення 

землевпорядної документації по об’єктах 

комунальної власності Вінницької міської ТГ (за 

рішенням виконавчого комітету)

ДЖГ, 

ДКГтаБ, 

ДЕТтаЗ, КП, 

ДТтаММ, 

ДМГ

0,000

4.8.

Розроблення містобудівного обгрунтування 

встановлення меж територій та виготовлення 

землевпорядної документації на земельні ділянки, 

на яких розташовані багатоквартирні будинки, а 

також належні до них будівлі, споруди та 

прибудинкова територія

ДЖГ 0,000

4.9.

Придбання для комунальних підприємств житлово-

комунального господарства техніки, транспортних  

спеціального призначення, основних засобів, 

спеціального обладнання, малоцінних необоротних 

матеріальних активів, необоротних матеріальних 

активів спеціального призначення та проведення 

заходів з реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку 

транспортних засобів і передача їх комунальним 

підприємствам

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ, 

ДТтаММ

0,000

4.10.

Надання комунальним підприємствам в безоплатне 

користування майна, яке є комунальною власністю 

Вінницької міської територіальної громади

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ,  

ДКБ, 

підприємства 

ЖКГ, 

ДТтаММ

0,000

КП ВМР "Вінниця-

міськтеплоенерго"
75 165,665

КП "Комбінат 

комунальних підприємств"
7 217,120

ВМКП 

"Вінницяміськліфт"
800,000

КУП ВМР "Технобуд" 1,000

4.12.

Поповнення статутного капіталу  комунальних 

підприємств, які надають послуги в галузі 

«Житлово-комунальне  господарство», за рахунок  

коштів бюджету розвитку Вінницької міської 

територіальної громади

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ, ДК, 

ДТтаММ

4.11.

Фінансова підтримка на придбання техніки, інших 

основних засобів, контейнерів, урн, спеціального 

обладнання (основних засобів, малоцінних 

необоротних матеріальних активів, необоротних 

матеріальних активів спеціального призначення) 

для комунальних підприємств житлово-

комунального господарства, відповідно до 

Порядку, затвердженого міською радою

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ,  

ДТтаММ

0,000
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з бюджету ВМТГ та з інших джерел

4.13.

Проведення конкурсу «Кращий працівник  галузі 

«Житлово – комунальне господарство», відповідно 

до Положення, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради

ДМГ, 

ДКГтаБ, 

ДЖГ, 

ДЕТтаЗ, 

ДТтаММ

0,000

4.14.

Проведення місцевого відкритого дизайнерського 

конкурсу на кращу проектну пропозицію 

ландшафтного дизайну об’єктів благоустрою, 

відповідно до програми та умов конкурсу, 

затверджених рішенням виконавчого комітету 

міської ради

ДКГтаБ, ДЖГ 0,000

 КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго" 

придбано 249 генераторів

74481,589

КП 

"Вінницяоблводоканал" 

придбано 2 генератори

4 178,573

КП 

"Вінницяоблтеплоенерго" 

придбано 5 генераторів

2 994,495

4.16.

Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, 

послуги з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води згідно із Законами 

України за рахунок субвенції з державного 

бюджету» 

ДМГ 0,000

1

1.1.

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт  

вулиць, майданів, площ та перехресть, в тому числі 

тротуарів

89 905,230 2 171,500

 з них:

Будівництво вулиць 2 об'єкти 1 427,265

Реконструкція вулиць 1 об'єкт 2 073,072

Реконструкція площ 0,000

Капітальний ремонт перехресть 1 об'єкт 12 505,925

Капітальний ремонт вулиць приватного сектору 33 об'єкти 26 458,480 2 171,500

Капітальний ремонт покриття тротуарів 1 об'єкт 918,879

1.2.

Реконструкція та капітальний ремонт 

прибудинкових територій, територій спільного та 

загального користування, міжквартальних 

проїздів, пішохідних проходів та зелених зон, які 

межують з житловим фондом

21,31 тис.м2 28 166,415 2 433,930

19 об’єктів 10 037,909 0,000

1.3.

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 

об’єктів зовнішнього освітлення міста з 

застосуванням енергозберігаючих світильників

395,777

 з них:

Будівництво  мереж зовнішнього освітлення
Роботи на 2-х об'єктах (111 

світлоточок)
395,777

ДМГ, ДЖГ, 

спів-власники 

та управителі 

багато-

квартирних 

будинків, 

ОСББ
Капітальний ремонт прибудинкових територій

ДМГ, ДКГтаБ

ІІ. ЗАХОДИ З РЕФОРМУВАННЯ  ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Комунальне господарство та благоустрій 

 ДКГтаБ

Капітальний ремонт вулиць 5 об'єктів 46 521,609

4.15.

Придбання автономних джерел електропостачання 

для забезпечення резервного електроживлення 

виробничих об’єктів комунальних підприємств:  

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», 

КП «Вінницяоблтеплоенерго» та 

КП «Вінницяоблводоканал», а також іншого 

обладнання для зазначених підприємств шляхом 

поповнення статутного капіталу КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» та передачі субвенції з 

бюджету Вінницької міської територіальної громади 

обласному бюджету Вінницької області для  КП 

«Вінницяоблтеплоенерго» та 

КП «Вінницяоблводоканал» 

ДМГ, ДФ, КП 

ВМР 

"ВМТЕ", КП 

"Вінницяоблтеп

лоенерго", КП 

"Вінницяоблвод

оканал"



з них 

за рахунок 

інших джерел 

фізичні одиниці

вартість 

всього, 

тис.грн.

№ 

п/п
Зміст заходу Виконавець
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з бюджету ВМТГ та з інших джерел

1.4.
Реконструкція  та капітальний ремонт мостових 

споруд
ДКБ 0,000

1.5.
Будівництво, реконструкція та капітальний  

ремонт територій кладовищ та споруд на них

Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе 1840 місць для поховань 194,975

  1.6 Будівництво колумбарію 0,000

1.7.

Будівництво,  реконструкція та капітальний 

ремонт берегоукріплень та зон відпочинку біля 

води

ДМГ, 

ДКГтаБ, ДКБ
0,000

1.8.
Влаштування, реконструкція та капітальний 

ремонт зупинок громадського транспорту

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту 41 об’єкт 11 323,420

1.9.
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 

дитячих, спортивних майданчиків
4 456,405 0,000

 з них:

Капітальний ремонт дитячих та спортивних 

майданчиків 
6 об’єктів 4 456,405 58,000

1.10.
Будівництво, реконструкція  та капітальний 

ремонт  зливової каналізації 
3 282,448

 з них:

Капітальний ремонт мереж зливової каналізації 4 об’єкти

1.11.
Будівництво, реконструкція та капітальний  

ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків 

1.12.
Будівництво, реконструкція  та капітальний 

ремонт меморіалів, парків, скверів
21 073,980

 з них:

Капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку 2 об’єкти 21 073,980

1.13.
Будівництво та капітальний ремонт  колодязів 

питної води
5 об’єктів 506,247

1.14.
Реконструкція та капітальний ремонт набережної 

р.Південний Буг
0,000

1.15.
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт  

інших об’єктів та елементів благоустрою
16 607,486 0,000

 з них:

Капітальний ремонт контейнерних майданчиків 
13 об’єктів, виготовлено 

11  ПКД
5 875,976

Капітальний ремонт по очистці річок та озер 1 об'єкт 1 532,981

Капітальний ремонт огородження 2 об'єкт 461,221

Капітальний ремонт елементів благоустрою 15 об'єктів 8 737,308

1.16.

Влаштування (будівництво) майданчиків  для 

стоянки автотранспорту в місцях загального 

користування

ДЖГ 3,766 тис.м2 0,000

1.17.

Будівництво сміттєпереробного заводу та 

створення комплексу по знешкодженню побутових 

відходів

ДМГ, ДКГтаБ, 

співвласники 

та управителі 

багато-

квартирних 

будинків, 

ОСББ

ДМГ, ДКГтаБ

 ДКГтаБ

ДКГтаБ, ДЖГ

ДКГтаБ

ДКГтаБ

ДКГтаБ
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за рахунок 
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1.18.
Рекультивація існуючого  та будівництво нового 

полігону для захоронення побутових відходів
0,00

1.19.

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 

вулично-дорожньої мережі, включаючи 

впровадження  системи велосипедного руху

0,000

1.20.

Реконструкція та капітальний ремонт вулиць і 

доріг, які є складовими автомобільних доріг 

державного значення

0,00

1.21.

Капітальний ремонт об’єктів благоустрою 

прибудинкових територій багатоквартирних 

будинків, що обслуговуються підприємствами 

різних форм власності та ОСББ, які приєднались та 

підписали Меморандум про співпрацю та 

взаєморозуміння, відповідно до Порядку 

проведення  ремонту  багатоквартирних житлових 

будинків та об’єктів благоустрою прибудинкових 

територій населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської територіаної громади (додаток 

до Програми)

 ДЖГ, спів-

власники та 

управителі 

багато-

квартирних 

будинків, 

ОСББ

3 об’єкта 171,879 5,000

2 Житлове  господарство

2.1. Реконструкція багатоквартирних будинків 0,000

 з них:

2.2.

Прийняття за рішенням міської ради в комунальну 

власність об'єктів соціальної інфраструктури 

(житлових будинків, гуртожитків та інших) та 

проведення їх капітального ремонту

0,00

2.3.

Проведення, за рішенням виконавчого комітету 

міської ради, капітального ремонту житлових 

будинків (квартир) комунальної власності 

Вінницької міської ТГ, які внаслідок 

непередбачених обставин техногенного та 

природного характеру (пожеж, вибухів, затоплень 

тощо) потребують ремонту

0,00

2.4.

Реконструкція житлових та нежитлових приміщень 

комунальної власності Вінницької міської ТГ для 

створення маневрового фонду Вінницької міської 

ради та його капітальний ремонт 

0,00

2.5.
Реконструкція та капітальний ремонт житлового 

фонду соціального призначення 
0,00

2.6.

Капітальний ремонт спільного майна 

багатоквартирних будинків (в т.ч. влаштування та 

капітальний ремонт систем протипожежного 

захисту будинків підвищеної поверховості), 

управителі або об’єднання співвласників яких 

приєднались та підписали Меморандум про 

співпрацю та взаєморозуміння в сфері  надання 

послуг з управління багатоквартирними 

будинками на території населених пунктів, що 

входять до складу Вінницької міської 

територіальної громади, відповідно до Порядку 

проведення  ремонту  багатоквартирних житлових 

будинків та об’єктів благоустрою прибудинкових 

територій населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської  територіальної громади 

(додаток до Програми)

ДЖГ, 

співвласники та 

управителі 

багатоквартирн

их будинків

61 об’єкт; виготовлено 18 

ПКД 
61 941,826 2 029,737

ДМГ
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3

3.1.

Будівництво та реконструкція мереж водопроводу 

та каналізації, в тому числі в мікрорайонах 

приватної забудови 

ДМГ 1 об'єкт 6 735,171 0,000

3.2.
Будівництво та реконструкція водопровідних та 

каналізаційних насосних станцій 
ДМГ 0,000

3.3.

Будівництво, реконструкція котелень, які є 

комунальною власністю Вінницької міської ТГ, в  

тому числі з впровадженням альтернативних 

джерел енергії

0,00

3.4.

Реконструкція теплових мереж, які знаходяться в 

комунальній власності Вінницької міської 

територіальної громади

ДМГ 0,000

3.5.

Модернізація (реконструкція) систем 

теплозабезпечення багатоквартирних будинків, 

відповідно до Меморандуму з Державним 

секретаріатом з економічних питань Швейцарської 

Конфедерації щодо надання технічної та фінансової 

допомоги для проекту з енергоефективності у 

м.Вінниця

0,000

4

4.1.

Модернізація (реконструкція) та капітальний ремонт 

будинків, будівель та споруд  комунальної власності 

Вінницької міської ТГ, які знаходяться на балансі 

департаментів міської ради та комунальних 

підприємств житлово-комунального господарства 

0,000

4.3.

Забезпечення виконання Вінницькою міською радою 

гарантійних зобов’язань за позичальника - КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», що отримав кредит під 

гарантію міської ради на реалізацію інвестиційного 

проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення 

мікрорайону по вул. Київській – Талаліхіна від 

котельні по вул. П.Комуни,18 м. Вінниці», відповідно 

до умов договору про надання місцевої гарантії від 

16.12. 2013р., укладеного між Північною екологічною 

фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Вінницькою 

міською радою)

0,00

І.Яремчук,59-52-50 Д

М.Варламов

Енергозабезпечення

Загальні заходи по галузі "Житлово-комунальне господарство" 

4.2.

Здійснення, за рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської територіальної громади, технічного нагляду 

за якістю та обсягами робіт при реалізації проектів з 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

багатоквартирних будинків, об’єктів житлово-

комунального господарства та благоустрою, в тому 

числі і на умовах співфінансування фізичними та 

юридичними особами в цілому по об’єкту

ДЖГ 1 915,139


