
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

 

 

Від 23.12.2016 № 512                      14 сесія 7 скликання 
              м.Вінниця 

 

 

 

Про хід виконання Програми  

«Муніципальне житло м. Вінниця» 

 

 

 

З 2009 року у місті Вінниці успішно діє Програма «Муніципальне житло 

м.Вінниця», основним завданням якої є забезпечення вінничан якісним і 

доступним за ціною житлом.   

За період дії Програми побудовано 6 житлових будинків або більше 35 

тис. кв.м нового житла,  житлові умови  поліпшила 551 вінницька родина. 

У 2016 році завершено будівництво та введено в експлуатацію групу 

житлових будинків (з 3-х будинків) на 207 квартир на вул. Чехова. 

На даний час в рамках Програми розпочато будівництво 180-

квартирного житлового будинку на вул. П. Запорожця.  Замовником на 

будівництво вказаного будинку є департамент капітального будівництва 

міської ради. Генеральна підрядна організація – державне підприємство 

«Вінницьке інженерно-будівельне управління».  

Вартість 1 кв.м загальної площі житла у вказаному будинку – 9800 грн., 

залишається однією з найнижчих на первинному ринку житла в місті.  

Розподіл квартир у будинку проводитиметься шляхом проведення 

жеребкування, відповідно до Порядку, визначеного рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 15.09.2016р. №2148.  

Введення будинку в експлуатацію планується почергово окремими 

пусковими комплексами: І пусковий комплекс (І черга будівництва) – 

30.12.2017р.; ІІ пусковий комплекс (ІІ черга будівництва) – 30.12.2018р. 

Керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора департаменту економіки і інвестицій про хід 

виконання Програми «Муніципальне житло м.Вінниця» взяти до відома.  



2. Департаменту економіки і інвестицій міської ради здійснювати 

подальшу  координацію роботи в рамках реалізації Програми 

«Муніципальне житло м.Вінниця». 

3. Департаменту капітального будівництва міської ради спільно з 

генеральною підрядною організацією забезпечити своєчасне введення в 

експлуатацію І пускового комплексу (І черги будівництва) житлового 

будинку на вул. П.Запорожця в м. Вінниці.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони природи (А.Іващук).   

 

 

 

 

 

 

Міський голова       С. Моргунов  

 

 



Департамент економіки і інвестицій міської ради 

Даровська Валентина Миколаївна 

Заступник начальника відділу стратегічного розвитку 

 

 
 


