
В 2017 році підприємством були проведені наступні роботи: 

КП «Вінницький інформаційний центр» у 2017 році було продовжено 

розвиток муніципальної оптичної мережі міста та підключення до неї 

комунальних закладів та підприємств, а також виконавчих органів Вінницької 

міської ради. 

Зокрема, до мережі підключені приміщення за адресою: 

 м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 36, де розміщені Департаменти 

комунального майна, самоврядного контролю, культури та Комітет 

по фізичній культурі та спорту (з побудовою внутрішньої мережі); 

 м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 29, де розміщено Департамент 

архітектурно-будівельного контролю; 

 м. Вінниця, вул. Мури, буд. 4, де розмістився Департамент освіти 

Вінницької міської ради; 

 м. Вінниця, вул. Сергеева – Ценського, буд.14 – Архівний відділ 

Вінницької міської ради. 

Продовжено розвиток мережі, з метою забезпечення каналами зв’язку 

теплопунктів КП «Віницяміськтеплоенерго», насосних пунктів 

КП «Вінницяоблводоканал». 

Окремим завданням підприємства було забезпечення системою 

відеоспостереження загальноосвітніх навчальних закладів, з підключенням до 

муніципальної оптичної мережі та виведенням зображення до ситуаційного 

центру міської ради. В рамках виконання задачі обстежено та розроблено 39 

робочих проектів, проведено державну експертизу. Станом на 31.12.2017 року 

підключено 29 об’єктів, продовження робіт за іншими перенесено на березень 

2018 року у зв’язку з погодними умовами. 

В рамках реалізації заходів розширення оптичної мережі міста 

побудовано лінійно-кабельні споруди на таких об’єктах вулиць м. Вінниці: 

 від перехрестя вул. Баженова-Ватутіна до перехрестя вулиць 

Ватутіна-Лугова; 

 від розподільчої шафи АСКДР до перехрестя вулиць Київська, 

В’ячеслава Чорновола, Стрілецька; 

 від перехрестя вул. В. Інтернаціоналістів - Хмельницьке шосе по 

провулку Зеленому до об’їзного шосе; 

 реорганізовано оптичну мережу на площі Майдан незалежності з 

влаштуванням комутаційного вузла зв’язку.  

Крім цього, КП «Вінницький інформаційний центр» виконувались заходи 

з впровадження автоматизованої бази обліку комунального майна. Наразі 

програму розміщено на серверному обладнанні підприємства, система працює в 

тестовому режимі. 



Наприкінці 2017 року було проведено тендерну закупівлю апаратно-

програмного комплексу візуалізації «Відеостіна». Обладнання розміщено та 

налаштовано в ситуаційному центрі Вінницької міської ради. 

З часу відкриття ситуаційного центру підприємством забезпечується його 

нормальне функціонування, технічна підтримка робочих місць, проводиться 

обслуговування камер відеоспостереження, встановлених на вулицях міста. 
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