
Перспективні плани роботи департаменту архітектури та містобудування  

Вінницької міської ради  

на 2018 рік 

 

Співпраця з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 

1. Концепція інтегрованого розвитку м. Вінниця 

2. Інфраструктурний проект: «Реконструкція проспекту Коцюбинського". 

3. Робота в рамках міждисциплінарної групи «Міське планування» 

- компактний (збалансований) розвиток міста, 

- центр міста, як серце міста, 

- підвищення економічної ефективності міста, 

- розвиток внутрішніх частин міста, 

- транспорт. 

Містобудівний напрямок 

1. Розробка містобудівної документації 

Детальні плани територій, в тому числі на приєднаних територіях: 

- детальний план території, обмеженої  вулицями Князів Коріатовичів, 

Миколи Оводова та річкою Південний Буг; 

- детальний план території, обмеженої  вулицями Барське шосе, 

Юзвинська, Гніванське шосе та першою лінією садибної забудови; 

- детальний план території, обмеженої вулицями Немирівське шосе, 

Черкаське шосе,  залізничною колією та існуючою житловою 

забудовою; 

- детальний план території будівництва житлово-громадського 

комплексу по вул. І. Богуна №27а в м. Вінниця; 

- детальний план території обмеженої вул. Київська,   вул. Ширшова, 

вул. Стеценко, вул. Бевза в м. Вінниця; 

- детальний план території Вінницького індустріального парку по вул. 

Немирівське шосе в м. Вінниця. 

 

2. Розробка проектів розподілу кварталів  
 

Розподіл територій мікрорайонів (кварталів) для визначення 

прибудинкових територій багатоквартирної забудови: 

-  територія обмежена вулицями М. Ващука, В. Порика, Воїнів-

Інтернаціоналістів, Келецькою; 



-  територія обмежена вулицями вул. Воїнів Інтернаціоналістів, Василя 

Порика, просп. Юності та вул. Келецька; 

-  територія обмежена вулицями просп. Юності, Хмельницьким шосе, 

просп. Космонавтів та вул. Василя Порика; 

-  територія обмежена вулицями просп. Юності, вул. Василя Порика, 

просп. Космонавтів та вул. Келецька; 

-  територія обмежена вулицями просп. Космонавтів, Хмельницьким 

шосе, вул. 600-річчя та вул. Василя Порика; 

-  територія обмежена вулицями просп. Космонавтів, вул. Василя 

Порика, вул. 600-річчя та вул. Келецька; 

-  територія обмежена вулицями Ватутіна, Москаленка, річкою 

Тяжилівка. проектів розподілу кварталів.  

 

Діяльність у сфері охорони культурної спадщини 

- ремонтно-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) (2 000 000 грн.); 

- ремонтно-реставраційні роботи історичного будинку гімназії  (будівлі 

Технічного ліцею) по вул. Монастирській, 4 в м. Вінниці  (в т.ч. проектні 

роботи) (4 600 000 грн.); 

- ремонтно-реставраційні роботи фасаду пам'ятки архітектури місцевого 

значення «Готель «Франсуа» по вул. Соборна, 50 (охоронний номер № 222 - 

М) (1 000 000 грн.); 

- ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення 

«Особняк» (Львовича) по  вул. С. Петлюри, 15  (охоронний номер 6-Вн) (у 

т. ч. проектні роботи) (250 000 грн.). 

 

1. Проведення археологічних досліджень у м. Вінниці  

- завершення археологічних розкопок на Замковій горі; 

- Продовження дослідження подвір’я монастиря ордену Домініканців 

XVII-XVIII ст. ”Мури”. 

2. Проведення архітектурного конкурсу на розробку пропозиції по 

реконструкції площі Василя Стуса в м. Вінниці 

 

3. Регулюваня діяльності  з розміщення зовнішньої реклами та вивісок 

Організаційна робота по впорядкуванню розміщення вивісок: 

- Затвердження Положення про встановлення вивісок у м. Вінниці як 

регуляторного акту; 

- Впорядкування розміщення вивісок по вул. Соборній. 

 



4. Внесення доповнень по розміщенню зовнішньої реклами у межах міста 

Вінниці 

Розроблення комплексної схеми розміщення рекламоносіїв по: 

- Львівському шосе 

- Житомирському шосе 

- Черкаському шосе 

 

Ведення містобудівного кадастру 

1. Розвиток містобудівного кадастру: 

- розроблення та затвердження Програми розвитку містобудівного 

кадастру; 

- оновлення та впровадження нового програмного забезпечення за 

рахунок співфінансування з GIZ (Gis server та Web server); 

- оцифрування (сканування) та  опублікування на Gis server та Web 

server порталі детальних планів території; 

- розроблення карти (шарів) містобудівних умов та обмежень. 

 

 

 

 

 


