
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 22.12.2017 № 971             25 сесія 7 скликання  

             м.Вінниця 
 

 

Про хід виконання Програми  

«Муніципальне житло м. Вінниця»  

(«ПМЖ м. Вінниця») 

 

 

Програма «Муніципальне житло м. Вінниця («ПМЖ м. Вінниця»)», 

основним завданням якої є забезпечення вінничан якісним і доступним за 

ціною житлом, успішно діє у місті Вінниці з 2009 року.   

За період дії Програми побудовано 6 житлових будинків або більше 35 

тис. м2 нового житла, житлові умови поліпшила 551 вінницька родина. 

На даний час в рамках Програми продовжується 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 м2 загальної площі 

житла у вказаному будинку – 9800 грн. і залишається однією з найнижчих на 

первинному ринку житла в місті.  

Будинок споруджується і вводиться в експлуатацію почергово двома 

пусковими комплексами. До першої черги будівництва ввійшли дві секції 

будинку на 88 квартир загальною площею майже 5,9 тис. м2, з них житлової 

площі – 2,7 тис. м2. Станом на кінець вересня 2017 року будівництво 1 черги 

завершено, загальна вартість робіт склала 57 млн. грн.  

 У вересні 2017 року розпочато роботи з будівництва ІІ пускового 

комплексу на 92 квартири. Введення об’єкту в експлуатацію заплановано на 

2018 рік.   

Наступним об’єктом Програми визначено будівництво житлового 

будинку по вул. Маяковського (район МКЛ №3) на 80 квартир. Розподіл 

квартир у будинку проводитиметься шляхом проведення жеребкування, 

відповідно до оновленої редакції Порядку проведення жеребкування, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.11.2017     

№ 2715.  

З метою збільшення можливостей щодо участі в Програмі працівників 

бюджетної сфери опрацьовується нова редакція програми «Муніципальне 

житло м. Вінниця» («ПМЖ м. Вінниця»).  Також, з  метою вдосконалення 



 

процедури реєстрації кандидатів на участь в Програмі триває процедура 

створення автоматизованої системи обліку учасників Програми 

«Муніципальне житло м. Вінниця».  

 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» («ПМЖ м. 

Вінниця») взяти до відома.  

2. Департаменту економіки і інвестицій міської ради здійснювати подальшу 

координацію роботи в рамках реалізації Програми «Муніципальне житло 

м.Вінниця» («ПМЖ м. Вінниця»). 

3. 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  

Атаманенко Алла Сергіївна 

Начальник відділу планування та звітності 
 

 


