
Звіт про виконані роботи  

Департаменту міського господарства Вінницької міської ради  

за 2017 рік  
 

Зміст заходу Виконання  

Реконструкція  мереж зовнішнього освітлення міста  
25 об’єктів – 

473 світлоточки 

Будівництво дитячих та спортивних майданчиків  
24 дитячих та спортивних 

майданчиків 

Будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту 

на розі вул. Волошкова - Сергєєва-Ценського в м. Вінниці (в 

т.ч. проектні роботи) - на реалізацію проекту "За здоров’ям - на 

сучасний спортивний майданчик" – переможця конкурсу 

проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці» 

1 об’єкт 

Реконструкція мереж зливової каналізації (по вул. Зулінського,21, 

по вул.Князів Коріатовичів (в районі КНС),по вул.Київській,130,132, 

по вул. М.Кошки7-9, по вул.Марії Литвиненко-Вольгемут.1-19 та 

прилеглих вулиць,по пров.1-ому Пирогова,32-36,по вул.К.Василенка 

(від вул.600-річчя до вул.Л.Чайкіної) 

 

7 об’єктів 

 

Реконструкція фасаду житлового будинку по вул. Соборній, 

101 (розпочато роботи) 
1872 м² 

Модернізація (реконструкція) ліфтів житлового фонду:  

- вул.Коцюбинського, 78; 

- вул.С.Зулінського, 41 

- вул.М.Литвиненко-Вольгеймут,  32(1 під’їзд); 

- вул.Шевченка, 31(1під’їзд).  

4 ліфта 

Капітальний ремонт приміщень комунальної форми власності: 

- вул. Довженка, 28; 

- вул. І.Миколайчука, 19; 

- вул. 600-річчя, 21. 

3 об’єкта 

Реконструкція трансформаторних підстанцій: 

- №231 по вул.С.Зулінського; 

- №633 по вул.Д.Нечая; 

- №729 по вул.М.Рильського. 

3 ТП 

Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону  

від котельні по вул. С.Зулінського, 9 в м.Вінниця.  

Влаштування індивідуальних теплових пунктів (на виконання 

Меморандуму із Швейцарією) (завершення  робіт) 

24 ІТП 

Реконструкція системи гарячого водопостачання для 

мікрорайону «Вишенька» в м.Вінниця. Влаштування 

індивідуальних теплових пунктів (на виконання Меморандуму 

із Швейцарією) (розпочато роботи) 

9 ІТП 



2 

 

Зміст заходу Виконання  

Будівництво мереж водопроводу та каналізації в приватному 

секторі  

25 об ’єктів 

7,79 км  

(на 1-ому об'єкті  

розпочаті роботи) 

Реконструкція напірного каналізаційного колектору по вул. 

Барське шосе 
1 колектор 

Реконструкція мережі каналізації по пров. Гонти, 14  

(розпочато роботи) 
1 КНС 

Будівництво каналізаційної насосної станції:  

-  по вул. Чумацькій; 

-  по вул. Барське шосе.  

2 КНС 

Будівництво підвищувальної водопровідної насосної станції на 

розі вул. Чумацької -Бучми 
1 ВНС 

Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору  

квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в 

м.Вінниці (виготовлення ПКД) 
1 ПКД 

 

 

 

 

 

 


