
Звіт про виконані роботи  

Департаменту міського господарства Вінницької міської ради  

за 2016 рік  

 

Зміст заходу 
Виконання  

 

Реконструкція  мереж зовнішнього освітлення міста  
20 об’єктів –  

718 світлоточок  

Будівництво дитячих та спортивних майданчиків  25 майданчиків 

Будівництво поля із штучним покриттям для гри в футбол по 

вул.Малиновського,7 (територія гуманітарної гімназії №1 ім.М.І. Пирогова)  
1 об’єкт 

Будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту по вул. 

Максима Шимка,3 (на території Загальноосвітньої школи I-IIIступенів 

№12 Вінницької міської ради ) - на реалізацію проекту "За здоров'ям - на 

сучасний спортивний майданчик" (в рамках «Бюджету громадських 

ініціатив») 

 

 

1 об’єкт 

Реконструкція мереж зливової каналізації (по вул. Пирогова (розворотне 

кільце трамвая, по вул. Генерала Арабея, пров. Пугачова, в районі вул. 

Форпостної, по вул. Лермонтова, 155, 157) 

1319 м п. 

Реконструкція фасаду житлового будинку по вул. Соборній, 22 
площа фасаду – 

355 м² 

Капітальний ремонт фасаду (торцевої стіни) будівлі по вул. Соборній, 50 
площа фасаду –

278 м² 

Реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж в підвальному 

приміщенні житлового будинку 
1 будинок 

Реконструкція внутрішньобудинкових інженерних мереж в підвальних 

приміщеннях житлових будинків  

(на виконання Меморандуму із Швейцарією) 

6 будинків 

Реконструкція трансформаторної підстанції №393 по вул. Б.Ступки 1 ТП 

Модернізація (реконструкція) ліфтів житлового фонду  2 ліфти 

Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону від котельні по 

вул. Сергія Зулінського, 9 в м.Вінниця. Влаштування індивідуальних 

теплових пунктів  

(на виконання Меморандуму із Швейцарією) 

68 ІТП 

Будівництво мереж водопроводу та каналізації в приватному секторі 7 772 м 

Реконструкція мереж водопроводу та каналізації 
96 м 

1 камера 

Реконструкція систем водопостачання  

(на виконання Меморандуму із Швейцарією) 
1 853 м  

Будівництво каналізаційної насосної станції  2 КНС 



2 

 

Зміст заходу 
Виконання  

 

Реконструкція каналізаційної насосної станції  1 КНС 

Реконструкція котельні з заміною парового котла по вул. Маяковського, 

132 
1 котельня 

Реконструкція системи теплопостачання ЗШ І-ІІІ ст. №11 по вул. Т.Сича, 

38 з встановленням котла на біомасі 
1 котельня 

Реконструкція теплових мереж (вул. Т.Сича, вул. Замостянська) 195 м 

 

 

 

 

 

 

 

 


