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Старі будівлі міста Вінниці можна розділити на житлові багатоповерхові  
та малоповерхові будівлі, збудовані в радянські часи ("хрущьовки", панельні …), 
будинки які можна віднести до культурної спадщини, промислові будівлі.  

Житлові будинки – Значний фізичний знос має покрівля, балкони, 
інженерне обладнання тощо. Спостерігаються в окремих випадках дефекти 
стінових панелей, корозія арматури та бетону, руйнування стиків, поява тріщин, 
послаблення фундаментів тощо. Незадовільна теплоізоляція стін будівель, 
промерзання панелей призводять до невиправданих витрат тепла, в 2-3 рази 
вище нормативних.  

У той же час, обстеження цих будинків свідчать, що капітальні, несучі 
конструкції далеко не вичерпали свій ресурс і перебувають у задовільному стані. 
При належному їх ремонті та виконанні енергозберігаючих заходів їх 
експлуатація може бути подовжена, за оцінками різних фахівців, ще на 40-60 
років. 

Аналіз будинків показав, що конструктивні схеми будинків характеризує 
вузька ширина корпусу, що обумовлює обмеженість варіантів архітектурно-
планувальних рішень квартир, низький рівень їх комфорту. Крім того, низька 
теплоефективність захисних конструкції не відповідає сучасним вимогам 
енергозбереження.. 

 Під час проведення реконструктивних робіт у будинках, що 
експлуатуються, ставляться вимоги щодо забезпечення безпечної та комфортної 
експлуатації будинків і умов безперешкодного проведення в них основного 
технологічного процесу. При цьому виконання будівельних робіт не повинно 
спричинювати підвищений рівень шуму, загазованості, запиленості, вібрацій. 

Одразу декілька проектів почали реалізовуватись у центральній частині 
Вінниці і найбільше – саме на головній вулиці. Що характерно, майже кожен 
будинок після реконструкції стає вищим на один-два поверхи – дефіцит площі 
забудовники компенсують будівництвом мансард. 

Економічна ефективність заходів щодо реконструкції може досягатися за 
рахунок модернізації інженерного обладнання, що зменшить до 25 %, а при 
застосування по квартирного обліку – до 50 % споживання питної води, 
зменшить оплату за комунальні послуги на 20 – 25%; виконання заходів по 
тепловій реабілітації будинків дозволить довести економію паливно-
енергетичних витрат до 35%, без відселення мешканців з утепленням зовнішніх 
стін зменшуються втрати теплової енергії на 40%, що дає економію понад 1 
млрд. грн. в рік; надбудови додаткових поверхів і мансард для збільшення 
житлового фонду на 15 – 20 % за ціною в 1,5 – 2 рази нижче, ніж нове житло. 


