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Звіт про діяльність ЦМС в 2018 році, 

плани та пріоритети на 2019 рік. 

  

Центральний міський стадіон головна спортивна споруда міста 

Вінниці та Вінницької області. Вміщує 24 тисячі глядачів, займає 

територію 59881 кв.м. 

            Центральний міський стадіон працює для надання послуг в сфері 

фізичної культури та спорту мешканцям міста Вінниці,  ДЮСШ, 

студентам, працівникам підприємств та комерційних структур міста, 

любителям бігу  та здорового способу життя з 6-00 год. ранку до  

21-00 год. щоденно.  
      

Комплекс спортивних споруд, які обслуговуються працівниками 

стадіону складається з спортивних залів, бігової доріжки, роздягалень,  

душових ЦМС, стадіону «Темп», стадіону по вул. Ватутіна та 

спортивного комплексу по вул. академіка Янгеля, 48.  

 
Пріоритетами в 2018 році було  проведення спортивних змагань з 

різних видів спорту, різних вікових категорій.  

Були проведені  

- з квітня по листопад на ЦМС, «Темп»  та стадіоні по вул. Ватутіна 

було проведено 260 футбольних матчів чемпіонату м. Вінниці, в яких 

взяли участь 22 аматорських команди;  

- Чемпіонат  України з футболу серед професійних команд  ІІ ліги; 

- з вересня по листопад був проведений чемпіонат України з футболу 

серед воїнів АТО.  

                                                                                                                 

В 2018 році на ЦМС були проведені концерти українських виконавців 

Олега Вінника та  «Дзідзьо».  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В 2018році за кошти міського бюджету продовжено капітальний 

ремонт заміни вікон на західній трибуні Центрального міського 

стадіону зал боксу та зал боротьби.                    



     Проведений поточний ремонт спортивних залів важкої атлетики, 

СКВ; 

Придбані шафи в роздягальні спортивного залу боротьби. 

                                                                                                                

Придбані та встановлені  в теплових пунктах стадіону прилади обліку 

теплопостачання. 

Постійно проводяться поточні ремонти мереж водо- та 

теплопостачання 

які мають незадовільний стан та потребують капітального ремонту.                                                                                                        

Виконаний поточний ремонт паркану стадіону з вул. Замостянська.                                                                                                                              

                                                                                                              

ЦМС проводить розрахунки за спожиті комунальні послуги 

відповідно до цін та тарифів енергопостачальних організацій для 

комерційних підприємств.  

Дякуючи дотації на енергоносії, яку отримує стадіон з міської ради, 

розрахунки проводились вчасно, заборгованості за надані послуги не 

виникало. 

Доходи підприємства порівняно з 2017 роком збільшились на 16,5%.  

Основним джерелом доходів підприємства становить відшкодування 

експлуатаційних витрат спортивними школами  та проведення 

концертних заходів. 

Проте разом з тим збільшуються заробітна плата, плата за 

енергоносії.  

  

В рамках покращення фінансового стану зменшити витрати 

практично неможливо: 

 Середня заробітна плата складає 6133,0 грн./міс 

 Вартість комунальних послуг продовжуватиме зростати 

 Опалювальна площа приміщень стадіону складає 3704 кв.м. 

 Дохідна частина може бути збільшена за рахунок: 

 Оренди футбольного поля професійній команді за 

ринковими цінами 

 Реалізація проекту футбольного поля з штучним покриттям 

 Облаштування літнього майданчика-кафе 

 Проведення концертів та культурно-масових заходів. 

 Реалізація проекту футбольного поля з штучним покриттям на 

території стадіону «Темп». Це дозволить перенести все 

навантаження проведення футбольних матчів з натурального 

трав’яного покриття центрального стадіону на штучне, разом з 

тим покращуючи якість та кількість надання послуг.  

                                                                                                               
      



            В спортивних залах ЦМС проводять заняття МДЮСШ № 1,3,5 

та МК ДЮСШ «Вінниця», які використовують їх для занять греко-

римською боротьбою, боротьбою сумо, самбо, вільною боротьбою, 

боротьбою на поясах, боксом, важкою атлетикою, художньою 

гімнастикою,  гандболом та футзалом.                                                                                    

Спортивні заняття щоденно відвідує більше 200 дітей з 8 години 

ранку до 21 години. 

Проведено  понад 320 змагань з різних видів спорту. 
 

Не менш амбітні плани ЦМС  ставить і на 2019 рік .  

В 2019 році  планується           

За кошти міського бюджету продовжити  капітальний ремонт 

заміни вікон на західній трибуні Центрального міського стадіону 

 Оновити матеріально-технічну базу, придбати ,по можливості, новий 

трактор-газонокосарку. 

 Вивчити фінансове питання та можливість встановлення вентиляції в 

спортивних залах. 

Проведення поточних ремонтів спортивних залів. 

Відновити футбольне поле після важкого осіннього сезону 2018 року. 

                                                                                                                                                                                               

- Стадіон ставить перед собою завдання розвитку інфраструктури для 

покращення фінансового стану підприємства та надання ширшого 

кола послуг, як у спортивній сфері так і в супутніх сферах надання 

послуг. 

- окрім того стадіон планує проводити спортивні змагання різних 

рівнів в 2019 році та надавати в користування існуючі спортивні 

об’єкти для учбово-тренувальних цілей. 

- для виконання зазначених завдань стадіон потребує відповідного 

фінансування.                                                                                                 

                                                                                                        

Довгостроковою стратегічною ціллю для покращення інфраструктури 

та приведення ЦМС до стандартів УЄФА та вимог Федерації футболу 

України  є проведення капітального ремонту та реконструкції ЦМС.  

Проведене технічне заключення стану будівельних конструкцій ЦМС 

засвідчило, що більша їх частина знаходиться в незадовільному стані. 

З метою недопущення аварійного стану споруди необхідно провести 

капітальний ремонт стадіону. 

 
Директор                                                   Сергій Руденко 
 

 

 
 

 

 


