
ПАСПОРТ ОБ’ЄКТУ

«Реконструкція магістральної мережі водопостачання у
місті Вінниці на ділянці 

від вул. Пирогова до вул. Лебединського»,

що фінансується  за кредитні кошти Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку

Маршрут планованої реконструкції мережі водопостачання (червоний колір - відкритий
метод реконструкції, синій колір - санаційний метод реконструкції)

Результати впровадження проекту:
- заміна існуючого водогону в центральній частині Вінниці на нових поліетиленовий

трубопровід діаметром 400-630 мм, загальна довжина – приблизно 9,7 км), включаючи один
перетин ріки (дюкер) Південний Буг з двома трубопроводами діаметром Ø400 мм; 1

перетин водорозділу (дюкер) з двома трубопроводами Ø630 мм через ставок вздовж вулиці
Турчановича;

- влаштування нових відвідних колекторів для підключення існуючих споживачів
новими поліетиленовими та сталевими трубами діаметром 32 – 300 мм, загальна

довжина – приблизно  2,3 км);
- влаштування нових збірних залізобетонних колодязів (26 штук) та камер (22 штуки) з

встановленням арматури та допоміжного обладнання

Замовник  

Комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал», 
м. Вінниця, вул. Київська, 173, 
Начальник відділу капітального будівництва
Григорук Сергій Петрович
тел. (0432) 61-07-36

Підрядник
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Товариство з обмеженою відповідальністю «КСМ-ГРУП»,
м. Київ, вул. Петра Курінного, 2-А
Уповноважений представник ТОВ «КСМ-ГРУП»
Мельник Євген Дмитрович
тел. +38 098-508-89-81

Відповідальний за 
виконання будівельних 
робіт

Товариство з обмеженою відповідальністю «КСМ-ГРУП»,
м. Київ, вул. Петра Курінного, 2-А
Гудіменко Максим Сергійович
Тел.: +38 063 661 41 99

Технічний нагляд

Представництво «Ептіса Сервісіос де Інженеріа, С.Л.» в 
Україні, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, 10 поверх,
Тел: +38 044 5856680
Факс: +38 044 5856681
Інженер технічного нагляду – 
Нікітін Сергій Станіславович, кваліфікаційний сертифікат
№ АТ 002722 від 06.10.2014
Тел.: +38 067 906 58 37

Головний інженер проекту

ТОВ «Стальмонбуд»
м. Вінниця, Хмельницька шосе, 82, оф. 701
Шедловський І.Ю.
Тел.: +38 0432 69-70-80
         +38 0432 69-70-81
Кваліфікаційний сертифікат АР № 000413 
виданий 28.04.2012

Авторський нагляд

 
ТОВ «Стальмонбуд»
м. Вінниця, Хмельницька шосе, 82, оф. 701
Шедловський І.Ю.
Тел.: +38 0432 69-70-80
         +38 0432 69-70-81
Кваліфікаційний сертифікат АР № 000413 
виданий 28.04.2012

Категорія складності  СС2

Дозвіл на початок 
будівництва

№ ВН012210216524 від 19.02.2021

Терміни реалізації 05 березня 2021 – 05 квітня 2022

Інформація про можливі 
перерви послуги 
водопостачання

Інформація про можливі перерви послуги водопостачання
буде надаватись відповідно до розроблених заходів із 
завчасним попередженням
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