
Результати роботи підприємства за 2020 рік 

Комунальне підприємство «Вінницький інформаційний центр» виконує 

заходи з забезпечення утримання, обслуговування, ремонту мультисервісної 

оптоволоконної мережі, об'єктів телекомунікаційного зв'язку та системи 

«Безпечне місто» (об’єктів системи відеоспостереження, систем моніторингу, 

іншого телекомунікаційного обладнання). Постійно розвивається комплексна 

система «Безпечне місто», що має на меті підвищення рівня громадської без-

пеки, безпеки на важливих об’єктах, автошляхах міста, запобігання злочин-

ності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, що 

отримують служби, які забезпечують безпеку міста. Система побудована на 

основі надійних каналів зв'язку із застосуванням сучасних засобів відеоспо-

стереження . 

За 2020 рік підприємством побудовані дев’ять нових об’єктів відеоспо-

стереження. Крім цього, з початку року встановлені системи відеоспостере-

ження на п’ятнадцяти об’єктах Nextbike. В серпні 2020 року з метою ознайо-

млення з технічними можливостями, було проведено тестування комплексу 

вимірювання швидкості Vega Smart Speed Dual Band,  який було встановлено 

на Київському мосту, за результатами якого за місяць виявлено 22689 пору-

шень встановленої швидкості руху транспортними засобами. Також проводи-

лось тестування комплексу вимірювання швидкості на перехресті вул. Пиро-

гова-Зодчих. Виконані роботи з розширення та модернізації мультисервісної 

оптоволоконної мережі. До мультисервісної мережі підключено дев’ят-

надцять об’єктів. За 2020 рік прокладено 8,49 км оптоволоконної мережі. 

Проведені заходи реконструкції АСКДР по вул. Келецька (перехрестя 

Барське шосе-Келецька). Виконані будівельні та пусконалагоджувальні ро-

боти на ділянці по вул. Пирогова, підключені сім світлофорних об’єктів, за-

безпечено повноцінну роботу мережі АСКДР протяжністю 4,3 км. 

 Проведено обстеження, сформовано технічне завдання, виготовлена 

проектно-кошторисна документація, проведена експертиза наступних 

об’єктів: 

- перехрестя вулиці Замостянська - проспект Коцюбинського;   

- зупинка громадського транспорту "Меморіал Визволення" по вул. Київсь-

кій; 

- площа Привокзальна в м. Вінниця. 

- 1-й провулок Київський, в зоні благоустрою «Моя нова Можайка»; 

- центральний автовокзал;  

- західний автовокзал; 

- східний автовокзал. 

В 2020 році проводилась інвентаризація об’єктів відеоспостереження. 

КП «ВІЦ» згідно рішення Виконавчого комітету ВМР прийняті на баланс та 

підключені до мережі «Безпечне місто» наступні об’єкти: 

- Система відеоспостереження на пішохідному переході, КЗ «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів №10», вул. Андрія Первозванного, 22 м. Вінниця; 



- Система відеоспостереження на пішохідному переході, перехрестя вул. Та-

раса Сича та Якова Шепеля, м. Вінниця; 

- Система відеоспостереження на пішохідному переході, КЗ «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів №19», вул. Северина Наливайка, 17, м. Вінниця; 

- Система відеоспостереження на пішохідному переході, КЗ «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів №36», вул. Пирогова, 191, м. Вінниця; 

- Система відеоспостереження на пішохідному переході, перехрестя вул. Ан-

тонова та вул. Чехова, м. Вінниця; 

- Система відеоспостереження на вул. Данила Нечая, на ділянці від вул. Федо-

рова до вул. Московська, м. Вінниця. 
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