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Додаток 1 
до  рішення міської ради  
від 27.06.2019 № 1807 
 

Звіт  
про виконання Програми охорони навколишнього природного  

середовища на території Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017 – 2020 роки у 2018 році 

 
Програма охорони навколишнього природного середовища на території 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки 
розроблена відповідно до завдань і пріоритетів Стратегії розвитку «Вінниця – 
2020» та визначає комплекс заходів, спрямованих на: 

- запобігання забрудненню атмосферного повітря та водних ресурсів; 
- охорони і раціонального використання земельних та рослинних ресурсів; 
- збереження природно-заповідного фонду; 
- впровадження сучасних технологій збирання, вилучення, переробки та 

знешкодження промислових і побутових відходів; 
- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. 
Відповідальними виконавцями заходів, направлених на покращення 

екологічного стану території Вінницької міської ОТГ, є департаменти міської 
ради: комунального господарства та благоустрою, енергетики транспорту та 
зв’язку, інформаційних технологій, міського господарства, економіки і 
інвестицій, освіти, у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю, КП «Муніципальна 
варта» ВМР, Асоціація органів самоорганізації населення м. Вінниці, 
підприємства. Координатором виконання Програми є департамент економіки і 
інвестицій міської ради. 

У 2018 році на виконання заходів Програми направлено 429 098,6 тис. грн, в 
т.ч.: з державного бюджету – 64 096,8 тис. грн, з обласного бюджету – 
3 909,4 тис. грн, з міського бюджету – 348 459,2 тис. грн, з фонду охорони 
навколишнього природного середовища міської ради – 835,3 тис. грн, власні 
кошти підприємств та мешканців міста – 11 797,9 тис. грн.    

Для порівняння у 2017 році було направлено 240 727,4 тис. грн, що на 43,9% 
менше, ніж у звітному періоді, з них 4 037,5 тис. грн  - з державного бюджету, 
2 870,3 тис. грн - з обласного бюджету, 231 035,3 тис. грн - з міського бюджету,  
594,8 тис. грн – з фонду охорони навколишнього природного середовища міської 
ради, 2 189,5 тис. грн - власні кошти підприємств. 

Фінансування збільшилось за рахунок коштів державного бюджету на 
капітальний ремонт дорожнього покриття у сумі 25 977,7 тис. грн та на 
реконструкцію ОСК м. Вінниці у сумі 32 466,2 тис. грн.  

У звітному періоді основу промислового комплексу м. Вінниця складали 
підприємства харчової (52,6% обсягів реалізації промислової продукції у 
2018 році), деревообробної (8,4%) та хімічної (3,1%) галузей промисловості, а 
також машинобудування (4,1%). Найбільшими платниками екологічного 
податку залишаються ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», 



КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», КП «Вінницяоблтеплоенерго», КП «Він-
ницяоблводоканал», ПрАТ «Будматеріали» та автотранспорт.  

Протягом звітного періоду на адресу відділу звернень апарату міської ради та 
її виконавчого комітету надійшло 22 звернення від громадян щодо екологічної 
ситуації у місті, що становить 0,015% від усіх звернень. Для порівняння у 
базовому 2015 році надійшло 21 звернення (0,016%), у 2017 – 15 звернень 
(0,012%).  

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на території 
міста від стаціонарних джерел забруднення у 2018 році значно зменшились в 
порівнянні з базовим 2015 роком (на 13,3 тис. тонн) та 2017 роком (на 
11,5 тис. тонн).  Зокрема у 2017 році, за рахунок зменшення обсягів викидів 
метану, які пов’язані з виробничою діяльністю ПАТ «Вінницягаз», а саме 
проведенням ремонтних робіт на компресорних станціях та заміні газогінних 
труб.  

Викиди CO2 зросли на 2,1% у порівнянні з 2017 роком та на 7% порівняно з 
2015 роком. Щодо споживання паливно-енергетичних ресурсів, то у порівнянні 
з 2017 роком у звітному періоді обсяги споживання зменшились на 0,4%, але у 
порівнянні з 2015 – зросли на 3,7%. 

У звітному 2018 році департаментом агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації з метою 
дотримання встановлених нормативів граничнодопустимих викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря видано 86 дозволів, що на 26,5% 
більше, ніж у минулому 2017 році та практично вдвічі більше, ніж у базовому 
2015 році. 

З метою забезпечення зменшення негативного впливу автомобільного 
транспорту на навколишнє середовище у 2018 році побудовано 15 975 м2 доріг 
на суму 11 631,5 тис. грн. Завершено роботи з розробки проектно-кошторисної 
документації та експертизи проектів будівництва трьох об'єктів на суму 
109,9 тис. грн. 

Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття на 8 вулицях на загальну 
суму 118 945,0 тис. грн,  з них – майже 26 000,0 тис. грн з державного бюджету. 

Реконструйовано вул. Замостянську на суму 76 430,3 тис. грн, з них 
5 652,8 тис. грн з Державного фонду регіонального розвитку. Розроблено 
проектно-кошторисну документацію для реконструкції трьох вулиць на суму 
618,9 тис. грн. 

Впроваджено автоматизовану систему керування дорожнім рухом від 
вул. Київської через вул. Брацлавську, вул. Лебединського до вул. Немирівське 
шосе, тривають пусконалагоджувальні роботи від перехрестя вул. Магістратська 
-Лесі Українки по Хмельницькому шосе до перехрестя вул. Хмельницьке шосе - 
Воїнів Інтернаціоналістів, від перехрестя Театральна-Соборна по вул. Пирогова 
до перехрестя Пирогова-Келецька, від перехрестя Пирогова-Келецька по 
вул. Келецькій до перехрестя Келецька-Барське шосе, від площі Героїв 
Чорнобиля по вул. Коцюбинського до вул. Привокзальної на загальну суму 
2 000,0 тис. грн. 

Модернізовано 2 трамвайних вагони на суму 19 600,0 тис. грн 
(співфінансування міського бюджету та кредитних коштів), проведено 



капітальний ремонт 4 муніципальних автобусів на суму 3 800,0 тис. грн, 
придбано 1 електробус «Скайвелл» NJ6129ВЕV  вартістю 9 027,2 тис. грн.  

За звітний період облаштовано 10,8 км велосипедних шляхів, проведено 
28 велозаходів, встановлено 36 велопарковок на 20 паркомісць, відкрито 
велопрокат «NextBike». Облаштовано душову-роздягальню та велосипедну 
парковку на 96 місць. Закуплено 40 велосипедів, з яких 8 електро. Загалом на 
стимулювання розвитку екологічно чистого транспорту направлено 
9 576,5 тис. грн. 

Одними з найбільш актуальних завдань, що стоять перед державою 
останніми роками, є скорочення споживання природного газу, а також 
збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії. В рамках 
Швейцарського проекту розпочато реконструкцію системи ГВП для 
мікрорайону «Вишенька», у звітному періоді підготовлено 135 приміщень під 
влаштування ІТП на суму 7 752,4 тис. грн. Також влаштовано 1 ІТП в 
КЗ "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №20 ВМР" по вул. Чумацькій, 266 на суму 
651,4 тис. грн. Завершено будівництво твердопаливної котельні по 
вул. С. Зулінського. У 2018 році на дане будівництво було витрачено 
76 000,0 тис. грн. 
 Загалом на поліпшення стану атмосферного повітря спрямовано 
336 658,8 тис. грн. З них 209 735,6 тис. грн витрачено на забезпечення 
зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє 
середовище  шляхом будівництва та реконструкції доріг; 32 427,2  тис. грн - на 
придбання та модернізацію громадського транспорту; 9 576,5 тис. грн – на 
стимулювання та розвиток велосипедної культури; 8 403,8 тис. грн – на 
модернізацію систем теплозабезпечення та котелень; 76 000,0 тис. грн – на 
будівництво котелень з використанням альтернативних видів палива; 
515,7 тис. грн - на заходи з охорони атмосферного повітря на підприємствах 
міста. 

 
Станом на 2018 рік Південний Буг має четвертий рівень забруднення 

(передостанній у цій класифікації). Згідно даних Державної установи 
«Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» якість води річки 
Південний Буг – погіршилась. У звітному році усі проби, відібрані з поверхневих 
водойм, не відповідали нормі за хімічними показниками та виявились на 49,7% 
гіршими, ніж у попередньому році ( 46,6%  -  2015 році). 

Аналіз проб, взятих з централізованої мережі, показує зниження якості на 
20,7% у порівнянні з минулим роком (30,8% у порівнянні з 2015) по хімічних 
показниках та на 4,3% порівняно з минулим роком (4,7% порівняно з 2015) по 
бактеріологічних показниках. 

Якість води у криницях громадського користування погіршилась порівняно з 
минулими роками (на 20,6% порівняно з 2017 роком та 25,8% порівняно з 2015) 
за хімічними показниками, але за бактеріологічними показниками покращилась 
на 8,9% порівняно з минулим 2017 роком (5,4% порівняно з 2015). 

Погіршення якості води відбувається внаслідок збільшення впливу 
антропогенних чинників: безсистемна господарська діяльність з порушенням 
допустимих меж освоєння територій, надмірна інтенсифікація використання 
природних ресурсів, замулення, забруднення та заростання річок, а також 



недотримання режиму обмеженого господарювання на прибережних захисних 
смугах. Найбільше водні ресурси страждають від забруднення промисловими та 
побутовими стоками, які містять важкі метали, органічні та бактеріологічні 
забруднювачі, але  місто не завжди має правові інструменти для боротьби з цим 
явищем. Вирішення питань щодо управління, використання та відтворення 
поверхневих водних ресурсів у межах Вінницької області забезпечується через 
Басейнове управління водних ресурсів Південного Бугу.  

В звітному періоді налагоджувалась регіональна співпраця з очищення та 
збереження річки Південний Буг як основного джерела водопостачання міста. 
Для очищення водойм від намулу в районі санітарної зони водозабору 
КП "Вінницяоблводоканал" та на річці Десенка працювали земснаряди, 
закуплені за рахунок коштів обласного та міського бюджетів. В 2019 році 
придбаний ще один земснаряд – кошти міського бюджету – вдвічі потужніший, 
а також баржу, щоб пришвидшити уже розпочату роботу. Завдяки державній 
урядовій програмі проведено зариблення річки Південний Буг рослиноїдними 
видами.  

 Дане питання складне і вимагає комплексного підходу, тому у 2018 році 
розпочато підготовку до проведення очищення р. Південний Буг в межах 
м. Вінниці. Розроблено технічні умови та тривали інженерні вишукування.  

Також у звітному періоді очищено 19 436 м2 малих річок на суму 
240,0 тис. грн. Проведено поточний ремонт 249 криниць загального 
користування на суму 509,2 тис. грн та капітальний ремонт 5 криниць на суму 
136,4 тис. грн. 

У 2018 році за кошти мешканців винесено в натуру межі прибережних 
захисних смуг: 

-  р. Віннички лівої притоки р. Південний Буг (360 м); 
- струмка без назви лівої притоки р. Південний Буг в районі перехрестя 

вул. Маяковського та вул. Замкова (338 м). 
З метою налагодження системи відведення атмосферних опадів з дорожнього 

покриття та територій житлової забудови реконструйовано 0,304 км мереж 
зливової каналізації по вулицях Келецькій, 64 та С. Зулінського, 49 на суму 
1 837,2 тис. грн; здійснено поточний ремонт та технічне обслуговування 26,7 км 
мережі зливової каналізації на суму 400,0 тис. грн та капітальний ремонт 
зливової каналізації по вулицях Г. Мороза та Б. Лук’яновського на суму 
1 293,0 тис. грн, під час якого встановлено 315 м. п. лотків. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію з експертизою для 
будівництва берегоукріплення з очисткою річки П’ятничанки на суму 
156,9 тис. грн. 

Завершено будівництво самопливної та напірної мережі каналізації по 
вул. Чумацькій (від перехрестя з І пров. А. Турчановича до вул. Чехова). 
Побудовано 1,824 км мереж каналізації та влаштовано 1 КНС на загальну суму 
6 098,6 тис. грн, з них 3 000,0 тис. грн з обласного Фонду охорони 
навколишнього природного середовища, 2 400,0 тис. грн – за рахунок міського 
бюджету, 703,0 тис. грн – за рахунок співфінансування інвестора та мешканців).  

На виконання розпорядження міського голови  №36-р від 28.03.2018р «Про 
організацію та проведення  перевірки водних об’єктів міста та їх прибережно-
захисних смуг», працівниками КП «Муніципальна варта» ВМР спільно з 



Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області, департаментом 
комунального господарства та благоустрою міської ради, Асоціацією органів 
самоорганізації населення, КП «Вінницьке шляхове управління» проведено 
59 рейдів, виявлено 165 правопорушень, складено 77 протоколів про 
адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП, надано 77 приписів на 
усунення виявлених недоліків. Регулярно проводилась роз’яснювальна робота з 
мешканцями  приватного сектору щодо укладання договорів на вивезення рідких 
побутових відходів, які накопичуються і тимчасово зберігаються у вигрібних 
ямах.  

У звітному періоді продовжувалось будівництво мереж каналізації в 
мікрорайонах приватної забудови на умовах співфінансування з мешканцями, а 
саме 2,422 км та 3 КНС на суму 9 660,5 тис. грн ( з них 8 491,6 тис. грн – за 
рахунок коштів міського бюджету, 1 168,8 тис. грн – за рахунок 
співфінансування мешканців). Розпочато каналізування приватного сектору 
квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто», на що витрачено 
93,1 тис. грн (з них 9,4 тис. грн – за рахунок коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища, 83,7 тис. грн – за рахунок коштів 
міського бюджету). 

За рахунок співфінансування державного та міського бюджетів на 
замовлення КП «Вінницяоблводоканал» у 2018 році продовжувались роботи з 
реконструкції І черги об’єктів механічного очищення ОСК на загальну суму                 
33 394,7 тис. грн.  

Загалом на покращення стану водних ресурсів направлено 60 364,1 тис. грн, 
зокрема: на очищення р. Південний Буг – 3 829,4  тис. грн; на роботи по 
благоустрою та поліпшення санітарного стану прибережних смуг річок, струмків 
та ставків – 240,0 тис. грн; на виконання берегоукріпних робіт малих річок та 
струмків – 2 743,9 тис. грн; на будівництво мереж каналізації в приватному 
секторі – 9 753,5 тис. грн; на будівництво, реконструкцію, ремонт та поточне 
обслуговування мереж зливової каналізації – 9 628,8 тис. грн; на ремонт та 
очистку криниць загального користування – 645,6 тис. грн; на заходи з охорони 
та раціонального використання водних ресурсів на підприємствах міста – 
33 522,9 тис. грн. 
 

Наразі гостро стоїть питання поводження з небезпечними промисловими 
відходами підприємств-банкрутів міста це колишні підприємства 
ВАТ «Термінал», ВАТ «Завод «Ореол», ВАТ «Вінницький підшипниковий 
завод» і колишнє ВО «Хімпром», які можуть становити загрозу довкіллю та 
здоров`ю людей.   

Промислові відходи І – ІІІ класів небезпеки становлять найбільшу загрозу для 
навколишнього середовища. У 2018 році обсяги промислових відходів 
становлять 277,6 тонн, що на 79% перевищує обсяги відходів у 2017 році. 
Найбільшими забруднювачами залишаються ПрАТ «Вінницький 
олійножиркомбінат» та КП «Вінницяоблводоканал». 

Послуги зі збору та вивезення побутових відходів на території м. Вінниці у 
2018 році надавали п`ять підприємств-перевізників відходів: КУП «ЕкоВін», 
ТОВ «АТП-0128», ФОП Кулик М.В., ФОП Кулик В.В., ПП «Явір-плюс». 
Основним перевізником виступає Комунальне унітарне підприємство «ЕкоВін». 



На території міста здійснювався роздільний збір сміття. У звітному періоді на 
полігоні захоронено 102,99 тис. тонн твердих побутових відходів (на 11% 
більше, ніж у 2015 році, та на 9% більше, ніж у 2017). 

З метою забезпечення достатньої кількості контейнерів та вдосконалення 
діючої системи вивезення побутових відходів закуплено 414 контейнерів для 
збору сміття на суму 3 158,4 тис. грн та 102 сітки для збирання ПЕТ-пляшок на 
суму 721,1 тис. грн, проведено капітальний ремонт контейнерного майданчика зі 
встановленням 6 підземних контейнерів для збору сміття по вул. Л. Толстого на 
суму 1 048,8 тис. грн. З територій загального користування прибрано 3 462 м³ 
сміття, на що витрачено 680,0 тис. грн. 

Для вирішення питання  щодо поводження з небезпечними  відходами у 
складі побутових відходів в рамках договору між ТОВ «Еко-Драйв» та 
виконавчим комітетом ВМР придбано 60 пластикових контейнерів для збору 
батарейок в ТОВ «Еко-Львів» на загальну суму 31,0 тис. грн.  

Триває реалізація проекту «Будівництво комплексу по знешкодженню 
побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського 
району Вінницької області). У звітному періоді було направлено 9 995,1 тис. грн 
з міського бюджету. 

На заходи по збору, утилізації та знешкодженню промислових та побутових 
відходів направлено коштів у сумі 15 860,9 тис. грн, у тому числі: на будівництво 
сміттєпереробного комплексу – 9 995,1 тис. грн; на вдосконалення діючої 
системи вивезення побутових відходів та забезпечення достатньої кількості 
контейнерів – 4 928,3 тис. грн; на звільнення територій загального користування 
від стихійних сміттєзвалищ – 680,0 тис. грн; на опрацювання питання  щодо 
поводження з небезпечними  відходами у складі побутових відходів – 
31,0 тис. грн; на заходи щодо поводження з відходами на підприємствах міста – 
226,5 тис. грн. 

 
У звітному періоді проводились роботи по озелененню міста та догляду за 

зеленими насадженнями на суму 15 379,4 тис. грн, висаджено 148 дерев (на суму 
379,8 тис. грн) та 869 кущів (на суму 114,5 тис. грн). 

Виконано капітальний ремонт зелених зон по просп. Юності, проведено 
капітальний ремонт зон благоустрою по вул. Хмельницьке шосе зі сторони 
лісопарку, сквер по вул. Ватутіна ( в районі будинків №20,22,34,44), а також 
території по вул. Паліїв Яр – 2 пров. Д. Нечая.  

Завершено проведення  науково-дослідної роботи «Розробка локальної схеми 
екомережі міста Вінниці», загальна вартість якої склала 699,0 тис. грн за рахунок 
коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища.  

На охорону та утримання зелених насаджень спрямовано 16 078,4 тис. грн, в 
тому числі на озеленення міста витрачено 15 379,4 тис. грн. 
 

З метою підвищення екологічної свідомості дітей та учнівської молоді з 16 по 
20 квітня 2018 року у закладах загальної середньої освіти міста проведено 
екологічний тижневик «Подивись, який він гарний світ в якому ти живеш». В 
рамках тижневика проведено екологічні  акції, конкурси, тематичні години 
спілкування, а також  міський конкурс квестів «Екологічна стежина». Учасники 
конкурсу розробили сценарії квестів екологічних стежин. Перемогу у конкурсі 



здобули колективи закладів №4, №5, №35. На даний захід було спрямовано             
10,0 тис. грн. У жовтні-листопаді 2018 року було проведено міську акцію 
«Зелена хвиля», в рамках якої на території шести шкіл міста висаджено кущі та 
дерева. Придбано посадкового матеріалу на суму 30,0 тис. грн. У грудні 
2018 року випущено друком 45 тис. примірників навчально-методичних 
посібників (коміксів) з екологічної освіти дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку на суму 96,3 тис. грн.  

Загалом за звітний період було проведено 1 429 просвітницьких заходів, з них 
492 заходи відбулося у початковій школі (1-4 класи), 676 заходів – у основній 
школі (5-9 класи), 261 захід – у старшій школі. Дані показники майже втричі 
перевищують минулорічні, що свідчить про зростання інтересу вчителів та учнів 
до заходів екологічної спрямованості. 

В місцевих засобах масової інформації  та на сайті Вінницької міської ради 
постійно  висвітлюється  інформація з питань захисту довкілля. 

На просвітницьку роботу у 2018 році було спрямовано 136,3 тис. грн за 
рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища міської 
ради. 

 
Протягом 2018 року, враховуючи передбачені терміни та пріоритетність, 

повністю або частково реалізовано 31 захід, стан реалізації яких відображено у 
Додатку 2 до рішення.  

 
Надходження до Фонду охорони навколишнього природнього середовища 

міської ради в 2018 році зменшились порівняно з фактом 2017 року на 2,7%, 
зокрема: 

• надходження від сплати екологічного податку зменшились на 12,5% у 
зв’язку зі скороченням обсягів викидів забруднюючих речовин 
ПАТ «Вінницягаз», разом з тим, зросла кількість платників податку від 
426 до 574 суб’єктів господарювання.  

• надходження по коду 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності» збільшились в 
3,3 рази з 43,9 тис. грн до 147,2 тис. грн. Даний вид надходжень залежить 
від розміру, кількості накладених грошових стягнень і тому є 
непередбачуваним. 

 
В наступні роки спільна діяльність міської ради, підприємств, організацій та 

мешканців Вінницької міської ОТГ буде спрямована на:  
- запобігання забрудненню атмосферного повітря;  
- благоустрій та поліпшення санітарного стану малих річок, водойм;  
- озеленення та догляд за зеленими насадженнями; 
- вдосконалення системи утилізації відходів; 
- формування екологічної культури населення.  

 
Міський голова                                                                                     С. Моргунов 
 



Додаток 2 
до рішення міської ради  
від 27.06.2019 № 1807 

 
Виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки у 2018 році 

№ 
з/п Захід Відповідальні 

виконавці 
Термін 

виконання 

Фактично 
використано 
у 2018 році, 

тис. грн 

Виконання у 2018 році 

1.   Охорона атмосферного повітря  

1.1. 

Забезпечення зменшення 
негативного впливу 
автомобільного транспорту 
на навколишнє середовище, 
шляхом будівництва 
транспортних розв’язок, 
реконструкції доріг,  
впровадження 
автоматизованих систем 
керування дорожнім рухом 
на базі оптоволоконних 
технологій 

Департаменти  
міської ради: 
комунального 

господарства та 
благоустрою;   
енергетики, 

транспорту та 
зв’язку; 

інформаційних 
технологій 

2017 - 2020 209 735,6 

Виконано роботи з будівництва доріг площею 15 975 м2  загальною вартістю 
11 631,5 тис. грн по вулицях: С. Зулінського, Верхарна, Гонти (від 
вул. Північної до залізничного переїзду). 

Завершено роботи з розробки проектно-кошторисної документації та 
експертизи проектів будівництва трьох об'єктів: 
• вул. Проектної 12 А (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з 

вул. Проектною 13), та ділянки вул. Проектної 13 (від перехрестя з 
вул. Проектною 12 А до перехрестя з вул. Проектною 12), 

• від вул. Проектної 12 в напрямку до вул. Немирівське шосе, 
• ділянки вул. Проектної 12 (від перехрестя з вул. Проектної 13 в напрямку 

вул. Чехова) 
на загальну суму 109,9 тис. грн. 

Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях: 
М. Ващука (від вул. Порика до вул. Стельмаха), Пирогова (від пл. Гагаріна до 
вул. Дачна), Київська (вул. С. Зулінського - МКЛ №2), Гніванське шосе (від 
вул. Пирогова до межі міста),  Ватутіна (Лугова - Житомирське шосе), 
Чорновола (від вул. Крутий Узвіз до Київського мосту), Тімірязєва (від 
вул. Шмідта до вул. Верхарна), дороги та тротуару по вулиці Генерала Арабея 
з прилеглою територією до "Палацу дітей та юнацтва" на суму 
118 945,9 тис. грн (з них – майже 26 000,00 тис. грн з державного бюджету). 

Реконструйовано вул. Замостянську (від вул. Стрілецька до проспекту 
Коцюбинського) (І черга) на суму 76 430,3 тис.грн (з них 5 652,772 тис.грн з 
Державного фонду регіонального розвитку). 

Розроблено проектно-кошторисну документацію для реконструкції об’єктів: 
ділянки вул. Проектної 16 (від Немирівського шосе до перехрестя з 
вул. Проектною 11), ділянки вул. Проектної 11(від перехрестя з вул. Проектної 
16 до Черкаського шосе), вул. Стрілецька на суму 618,9 тис. грн. 



У 2018 році впроваджено автоматизовані системи керування дорожнім 
рухом від вул. Київської через вул. Брацлавську, вул. Лебединського до 
вул. Немирівське шосе, тривають пусконалагоджувальні роботи від 
перехрестя Магістратська -Лесі Українки по Хмельницькому шосе до 
перехрестя вул. Хмельницьке шосе - Воїнів Інтернаціоналістів, від перехрестя 
Театральна-Соборна по вул. Пирогова до перехрестя Пирогова-Келецька, від 
перехрестя Пирогова-Келецька по вул. Келецькій до перехрестя Келецька-
Барське шосе, від площі Героїв Чорнобиля по вул. Коцюбинського до 
вул. Привокзальної на загальну суму 2 000,0 тис. грн. 

1.2. 

Оптимізація 
автопасажирських 
перевезень шляхом 
збільшення автобусів 
великої місткості, 
збільшення парку та 
кількості  маршрутів (ліній) 
електричного транспорту 

Департамент 
енергетики, 

транспорту та 
зв’язку міської ради 

2017 - 2020 32 427,2 

• Модернізовано 2 трамвайних вагони на суму 19 600,0 тис. грн 
(співфінансування міського бюджету та кредитних коштів);  

• Проведено капітальний ремонт 4 муніципальних автобусів на суму 
3 800,0 тис. грн; 

• Придбано 1 електробус «Скайвелл» NJ6129ВЕV за 9 027,2 тис. грн.  

1.3. 

Стимулювання розвитку 
велосипедного, 
електричного та інших видів 
екологічно чистого 
транспорту 

Департаменти 
міської ради:  
енергетики, 

транспорту та 
зв’язку;  

комунального 
господарства та 

благоустрою 

2017 - 2020 9 576,5 

За звітний період облаштовано 10,8 км велосипедних шляхів, проведено 28 
велозаходів, встановлено 36 парковок на 20 паркомісць, відкрито велопрокат 
«NextBike». Облаштовано душову-роздягальню та велосипедну парковку на 96 
місць. Закуплено 40 велосипедів, з яких 8 електро.  

1.4. 
Модернізація систем 
теплозабезпечення та 
котелень 

Департаменти 
міської ради:  

міського 
господарства; 
енергетики, 

транспорту та 
зв’язку 

2017 - 2020 8 403,8 

В рамках Швейцарського проекту розпочато реконструкцію системи ГВП для 
мікрорайону «Вишенька», у звітному періоді підготовлено 135 приміщень під 
влаштування ІТП на суму 7 752,4 тис. грн. Також влаштовано 1 ІТП в 
КЗ "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №20 ВМР" по вул. Чумацькій, 266 на суму 
651,4 тис. грн.  

1.5. 

Будівництво котелень з 
використанням 
альтернативних видів 
палива 

Департаменти 
міської ради:  

міського 
господарства; 
енергетики, 

транспорту та 
зв’язку 

2017 - 2020 76 000,0 Звершено будівництво твердопаливної котельні по вул. С. Зулінського. 



1.6. 

Впровадження заходів з 
охорони атмосферного 
повітря  на підприємствах 
міста всіх форм власності  

Департамент 
економіки і 

інвестицій міської 
ради, підприємства 

міста 

2017 - 2020 515,7 

З метою покращення атмосферного повітря у м. Вінниці підприємствами всіх 
форм власності протягом 2018 року впроваджено такі природоохоронні 
заходи: ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» виконано 
реконструкцію 2-х аспіраційних систем, здійснено футерування самопливів, 
знешумлені транспортні елементи; ПАТ «Сабарівський кар’єр» проведено 
ремонт зрошувальних систем придушення пилу; ТОВ «НВП «ЕЛТЕХМАШ» 
проведено заміну фільтрів вентиляційної системи; проведено частковий 
ремонт складу зберігання солі з підняттям даху за адресою вул.Майбороди,5; 
Вінницьким казенним експериментальним протезно-ортопедичним 
підприємством для покращення санітарного стану облаштовано дільницю 
затяжки взуття припливно-витяжною вентиляцією; ПрАТ «Будматеріали» 
проведено ревізію та ремонт вентиляторного господарства, ремонт каналів 
тунельної печі, чистку боровів І та ІІ каналів, демонтаж і заміна пальників і 
обсадних труб. 

Усіма підприємствами проведено лабораторний контроль за  ефективністю 
роботи пилогазоочисного обладнання, огляд їх технічного стану, перевірено 
ефективність та якість  їх роботи. Отримано необхідні дозволи на викиди 
забруднюючих речовин у атмосферу. 

Всього використано:  336 658,8   
  2.  Охорона та раціональне використання водних ресурсів 

2.1. 

Поетапна реконструкція  
набережної р. Південний 
Буг 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2019 - 2020 

  

  

2.2. 

Проведення очищення р. 
Південний Буг в межах м. 
Вінниці 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2018 - 2020 3 829,4 

Розпочато роботи по розробці проектно-кошторисної документації на суму 
661,4 тис. грн. 

Крім того, КП «Комбінат комунальних підприємств» придбано земснаряд, 
вартістю 3 168,0 тис. грн, який протягом 2018 року працював у тестовому 
режимі. За період тестового режиму було відкачано 57 000 м3 пульпи. Роботи 
розпочато з території водозабору на КП «Вінницяоблводоканал», в результаті 
чого прозорість води покращилась.  

2.3. 

Продовження робіт по 
винесенню прибережних 
захисних смуг водоймищ 
міста в натуру 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020   

У 2018 році за кошти мешканців винесено в натуру межі прибережних 
захисних смуг: 
- р. Віннички лівої притоки р. Південний Буг (360 м); 
- струмка без назви лівої притоки р. Південний Буг в районі перехрестя 
вул. Маяковського та вул. Замкова (338 м). 

2.4. 

Продовження робіт по 
благоустрою та поліпшенню 
санітарного стану 
прибережних смуг 
р. Південний Буг, малих 
річок, струмків, ставків, 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 240,0 У звітному періоді очищено 19 436 м2 малих річок. 



включаючи русла та зони 
відпочинку 

2.5. 

Виконання берегоукріпних 
робіт малих річок та 
струмків (в т. ч. взяття їх в 
труби та лотки) 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 2 743,9 

• Встановлено лотки під час капітального ремонту зливової каналізації по 
вул. Б. Лук’яновського – 315 м п. – (загальна вартість об’єкту  
2 450,0 тис. грн); 

• Укріплено схили під час капітального ремонту зони благоустрою по 
вул. Сергєєва-Ценського – (загальна вартість об’єкту 136,9 тис. грн); 

• Виготовлено проектно-кошторисну документацію з експертизою для 
будівництва берегоукріплення з очисткою річки П’ятничанки на суму 
156,9 тис. грн. 

2.6. 

Проведення рейдових 
перевірок територій 
садибного типу забудови, 
прилеглої до водойм, та 
вжиття заходів щодо 
недопущення порушень 
режиму прибережних 
захисних смуг, скидів 
господарських стоків у 
водойми 

Департамент 
міського 

господарства 
міської ради, КП 
«Муніципальна 

варта» ВМР, 
Асоціація органів 
самоорганізації 

населення м. 
Вінниці 

2017 - 2020   

На виконання розпорядження міського голови  №36-р від 28.03.2018р «Про 
організацію та проведення  перевірки водних об’єктів міста та їх прибережно-
захисних смуг», працівниками КП «Муніципальна варта» ВМР спільно з 
Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області, департаментом 
комунального господарства та благоустрою міської ради, АСОН, 
КП «Вінницьке шляхове управління» проведено 59 рейдів, виявлено 165 
правопорушень, складено 77 протоколів про адміністративні правопорушення, 
надано 77 приписів на усунення виявлених недоліків.  

2.7. 

Проведення роз’яснювльної 
роботи з мешканцями  
приватного сектору щодо 
укладання договорів на 
вивезення рідких побутових 
відходів, які накопичуються 
і тимчасово зберігаються у 
вигрібних ямах 

Асоціація органів 
самоорганізації 

населення м. 
Вінниці, КП 

«Муніципальна 
варта» ВМР 

2017 - 2020   
Регулярно проводиться роз’яснювальна робота з мешканцями  приватного 
сектору щодо укладання договорів на вивезення рідких побутових відходів, які 
накопичуються і тимчасово зберігаються у вигрібних ямах.  

2.8. 

Будівництво мереж 
каналізації в районах 
Старого міста, Кореї, 
Пятничан, Сабарова, 
Пирогово тощо      

Департамент 
міського 

господарства 
міської ради, 

Асоціація органів 
самоорганізації 

населення м. 
Вінниці 

2017 - 2020 9 753,5 

У звітному періоді продовжувалось будівництво мереж каналізації в 
мікрорайонах приватної забудови на умовах співфінансування з мешканцями, 
а саме 2,422 км та 3 КНС на суму 9 660,4 тис. грн ( з них 8 491,577 тис. грн – 
за рахунок міського бюджету, 1 168,770 тис. грн – за рахунок 
співфінансування мешканців): по вул. Луговій (від вул. Ватутіна до КНС), по 
вул. Луговій (від КНС до вул. І. Савченка), по вул. Луговій  (від КНС до 
вул. Ватутіна), по провулку 1 та 2 Святошинському, по вул. Степовій, 1-му та 
2-му провулках Степових, по вул. Д. Нечая, 166-180, по вул. Високінського, по 
вул.Верхарна,11-29, по вул. І. Виговського (від пров. І. Сірка до 
вул. А. Свидницького); 

3 КНС: КНС та напірна мережа каналізації по вул. Кривоноса, КНС по 
вул. Луговій, КНС по вул. Барське шосе. 

Розпочато каналізування приватного сектору квартального комітету 
«Добробут» мікрорайону «Старе місто», на що витрачено 93,1 тис. грн (з них 



9,4 тис. грн – за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища, 83,7 тис. грн – за рахунок коштів міського бюджету): 
розроблено ПКД та проведено її експертизу, отримано технічні умови, 
розпочато роботи. 

2.9. 

Будівництво,  реконструкція 
капітальний та поточний 
ремонти, технічне 
обслуговування мережі 
зливової каналізації 

Департаменти 
міської ради: 

міського 
господарства; 
комунального 

господарства та 
благоустрою 

2017 - 2020 3 530,2 

Реконструйовано 0,304 км мереж зливової каналізації по вулицях Келецькій, 
64 та С. Зулінського, 49 на суму 1 837,2 тис. грн; здійснено поточний ремонт 
та технічне обслуговування 26,7 км мережі зливової каналізації на суму 
400,0 тис. грн та капітальний ремонт зливової каналізації по вулицях 
Б. Лук’яновського та Г. Мороза на суму 1 293,0 тис. грн. 

2.10. 

Продовження робіт по 
ремонту та очистці криниць 
загального користування 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 645,6 Проведено поточний ремонт 249 криниць загального користування на суму 
509,2 тис. грн та капітальний ремонт 5 криниць на суму 136,4 тис. грн. 

2.11. 

Опрацювання питання щодо 
впорядкування вивозу та 
знешкодження 
господарсько-побутових 
стоків від абонентів, які не 
приєднані до мереж 
водовідведення м. Вінниці 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020   

  

2.12. 

Впровадження заходів з 
охорони  та раціональне 
використання водних 
ресурсів на підприємствах 
міста всіх форм власності  

Департамент 
економіки і 

інвестицій міської 
ради, підприємства 

міста 

2017 - 2020 128,3 

У 2018 році у місті Вінниці виконано заходи  з охорони та раціонального 
використання водних ресурсів на таких підприємствах усіх форм власності: 
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» замінено 300 м трубопроводу 
питної води та 200 м трубопроводу технічної води, встановлено 30 аераторів 
на змішувачі по підрозділах; ПАТ «Сабарівський кар’єр» з метою 
недопущення попадання мастил у водойму частково проведено ремонт і заміну 
усіх маслопроводів, їх з’єднань, запираючої арматури і насосів; 
ПАТ «Вінницький завод «Маяк» проведено реконструкцію системи 
оборотного водопостачання; КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» виконано 
очищення відстійника стічних вод витоку №3 по Немирівському шосе, 26 
(ТЕЦ-1) та витоку №1 котельні по вул. Магістратська, 2, встановлено 
магнітний автоматичний шламоуловлювач на зворотній тепловій мережі по 
вул. Коріатовичів, 143; ТОВ «Австрія Джус Україна» впроваджено систему 
використання води по питомим нормам всіх виробничих приміщень. 



2.13. 

Будівництво самопливної та 
напірної мережі каналізації 
по вул. Чумацькій (від 
перехресття з І пров. 
А.Турчановича до вул. 
Чехова) 

Департамент 
міського 

господарства 
міської ради 

2017 - 2018 6 098,6 

Завершено будівництво самопливної та напірної мережі каналізації по 
вул. Чумацькій (від перехрестя з І пров. А. Турчановича до вул. Чехова). 
Побудовано 1,824 км мереж каналізації та 1 КНС на загальну суму 
6 098,6 тис. грн, з них 3 000,0 тис. грн з обласного Фонду охорони 
навколишнього природного середовища, 2 395,6 тис. грн – за рахунок міського 
бюджету, 703,0 тис. грн – за рахунок співфінансування інвестора ТОВ 
"Моноліт груп" та мешканців).  

2.14. 
Реконструкція об'єктів 
механічного очищення ОСК 
м.Вінниця 

КП 
"Вінницяоблводо-

канал" 
2017 - 2019 33 394,6 

За рахунок співфінансування державного (32 466,3 тис. грн) та обласного 
(900,0 тис. грн) бюджетів на замовлення КП «Вінницяоблводоканал» у 
2018 році продовжувались роботи з реконструкції І черги об’єктів механічного 
очищення ОСК.  

Всього використано:  60 364,1   
  3. Поводження з відходами 

3.1. 

Будівництво комплексу по 
знешкодженню побутових 
відходів (на території 
Людавської сільської ради 
Жмеринського району 
Вінницької області) 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 9 995,1 

Розпочато роботи з влаштування дамби полігону ТПВ, підготовлено котлован 
під лагуну для накопичення фільтрату, організовано щебеневу дорогу навколо 
полігону ТПВ, влаштовано огородження території будівництва об’єкта, 
розпочато реконструкцію адміністративної будівлі. 

3.2. 

Розпочати роботи по 
рекультивації полігону 
твердих побутових відходів 
поблизу с. Стадниця, 
Вінницького району 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2018 - 2020   
Розроблено проект по рекультивації полігону побутових відходів у 
с. Стадниця Вінницького району Вінницької області. Пройдено процедуру 
ОВД проектно-кошторисної документації. 

3.3. 

Вдосконалення діючої 
системи вивезення 
побутових відходів  

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 1 769,9 

Проведено капітальний ремонт контейнерного майданчика зі встановленням 6 
підземних контейнерів для збору сміття по вул. Л. Толстого вартістю 
1 048,8 тис. грн. Закуплено 102 сітки для збирання ПЕТ-пляшок на суму 
721,1 тис. грн. 

3.4. 

Забезпечення достатньої 
кількості урн та дворових 
контейнерів для збору 
сміття 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 3 158,4 Закуплено 414 контейнерів для збору сміття. 

3.5. 

Звільнення територій 
загального користування від 
стихійних сміттєзвалищ 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 680,0 З територій загального користування прибрано 3 462 м³ сміття. 

3.6. 
Знешкодження небезпечних 
промислових відходів 

Департамент 
комунального 

господарства та 
2017 - 2020 

  

   



підприємства – банкрута 
ВАТ «Завод «Ореол»  

благоустрою міської 
ради 

3.7. 

Опрацювання питання  
щодо поводження з 
небезпечними  відходами у 
складі побутових відходів   

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 31,0 

В рамках договору між ТОВ «Еко-Драйв» та Виконавчим комітетом ВМР 
придбано 60 пластикових контейнерів для збору батарейок в ТОВ «Еко-
Львів». 
Контейнери передані департаменту освіти ВМР (рішення виконавчого 
комітету ВМР від 11.04.2019 року №932). На даний час контейнери 
зберігаються на базі підприємства КУП «ЕкоВін». 

3.8. 

Впровадження заходів щодо 
поводження з відходами на 
підприємствах міста всіх 
форм власності  

Департамент 
економіки і 

інвестицій міської 
ради, підприємства 

міста 

2017 - 2020 226,5 

Підприємствами, які погодили комплексні плани заходів з охорони 
навколишнього природного середовища на 2018 рік, забезпечувалося 
стабільне та систематичне збирання, належне зберігання відходів, які 
утворювалися на підприємствах; проводилася своєчасна здача відходів 
спеціалізованим підприємствам та впроваджувався роздільний збір відходів.  
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» протягом року здано на 
утилізацію 554 шт. люмінесцентних ламп, ПАТ «Вінницький завод «Маяк» 
частково модернізовано проммайданчик для тимчасового зберігання відходів, 
на території ТОВ «Австрія Джус Україна» облаштовано спеціальні місця для 
збору та сортування відходів відпрацьованих ламп, мастил, відпрацьованих 
шин, акумуляторів, відходів зварювання, промасленого ганчір’я, відходів 
паперових та відходів поліетилену. 

3.9. 

Утилізація небезпечних 
промислових відходів 
підприємства – банкрута 
«ВАТ «Завод «Термінал»  

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020   

  
Всього використано:     15 860,9   

4.   Зелені насадження 

4.1. 

Продовжити роботи по 
озелененню міста та догляду 
за зеленими насадженнями 
відповідно до науково-
обґрунтованих технологій 
садового господарства в 
комплексі із традиціями 
садово-паркового мистецтва 
України та Поділля 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 15 379,4 

У звітному періоді проводились роботи по озелененню міста та догляду за 
зеленими насадженнями, висаджено 148 дерев (на суму 379,8 тис. грн) та 869 
кущів (на суму 114,5 тис. грн). Виконано капітальний ремонт зелених зон по 
просп. Юності, проведено капітальний ремонт зон благоустрою по 
вул. Хмельницьке шосе зі сторони лісопарку, сквер по вул. Ватутіна ( в районі 
будинків №20,22,34,44), а також території по вул. Паліїв Яр – 2 пров. Д. Нечая.  

4.2. 

Продовження робіт по 
інвентаризації та паспорти-
зації зелених насаджень 
міста, в т. ч. вікових дерев з 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020   Заплановано виготовлення 22 паспортів зелених насаджень на суму 
676,0 тис. грн у 2019 році. 



використанням методів 
аерофотознімання  

4.3. 

Розробка локальної схеми 
екомережі міста Вінниці 

Департамент 
комунального 

господарства та 
благоустрою міської 

ради 

2017 - 2020 699,0 
Завершено проведення  науково-дослідної роботи «Розробка локальної схеми 
екомережі міста Вінниці» за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього 
природного середовища. 

Всього використано:     16 078,4   
5.   Екологічна освіта і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля 

5.1. 

Проведення інформаційно-
просвітницьких акцій, 
конкурсів, спрямованих на 
виховання та екологічну 
освіту дітей та учнівської 
молоді  

Виконавчий комітет 
міської ради, 

департамент освіти 
міської ради 

2017 - 2020 136,3 

У закладах загальної середньої освіти міста проведено екологічний тижневик 
«Подивись, який він гарний світ в якому ти живеш». В рамках тижневика 
проведено екологічні  акції, конкурси, тематичні години спілкування, а також  
міський конкурс квестів «Екологічна стежина». Перемогу у конкурсі здобули 
колективи закладів №4, №5, №35. На даний захід було витрачено 10,0 тис. грн. 
В рамках міської акції «Зелена хвиля», на території шести шкіл міста (№1, 15, 
16, 20, 26, 27) висаджено кущі та дерева. Вартість посадкового матеріалу  
30,0 тис. грн. Випущено друком 45 тис. примірників навчально-методичних 
посібників (коміксів) з екологічної освіти дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку на суму 96,3 тис. грн. Загалом за звітний період було 
проведено 1 429 просвітницьких заходів, з них 492 заходи відбулося у 
початковій школі (1-4 класи), 676 заходів – у основній школі (5-9 класи), 261 
захід – у старшій школі.  

5.2. 

Організація та проведення 
семінарів, тренінгів, з’їздів, 
конференцій на екологічну 
тематику для представників 
підприємств, організацій, 
закладів та установ міста 

Виконавчий комітет 
міської ради, 
департамент 
економіки і 

інвестицій міської 
ради 

2017 - 2020 

  

Проведення Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю на базі 
Вінницького національного технічного університету. Захід проводиться один 
раз на 2 роки. 

5.3. 

Забезпечення 
систематичного висвітлення  
в засобах масової інформації 
еколого-виховних та 
освітянських програм з 
питань захисту довкілля 

Департамент 
міської ради:  

освіти; у справах 
ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю 

2017 - 2020 

  

В місцевих засобах масової інформації та на сайті Вінницької міської ради 
постійно  висвітлюється  інформація з питань захисту довкілля. 

5.4. 

Створення екологічного веб-
сайту м. Вінниці 

Департаменти 
міської ради: 
економіки і 
інвестицій; 

департамент 

2017 - 2020 

  
Екологічна сторінка сайту Вінницької міської ради містить інформацію про 
поточний стан навколишнього середовища та заходи, що здійснюються з 
метою його покращення. 



інформаційних 
технологій 

5.5. 

Розробка екологічних 
стежин та інших еколого-
туристичних маршрутів, 
спрямованих на 
популяризацію екологічних 
об’єктів міста 

Виконавчий комітет 
міської ради, 

департамент освіти 
міської ради 

2017 - 2020 

  

В закладах освіти поновлено екологічні стежини та виготовлено паспорти 
екологічних стежин. 

Всього використано:  136,3   

Загальна сума: 429 098,7   

 
 

  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Міський голова                                                                                                      С. Моргунов 
 
 



Департамент економіки і інвестицій міської ради 
Юзвак Світлана Петрівна 
Начальник  відділу охорони довкілля і використання природних ресурсів 
 
 

 
 

 


