
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

2021 сесія 8 скликання

Про Регіональну комплексну Програму інвестування 
житлового будівництва у Вінницькій області 

«Власний дім» на 2022-2027 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Указу Президента України від 27 березня 1998 року 
№ 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва 
на селі», постанови Кабінету Міністрів України № 1597 від 05 жовтня 1998 
року «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі», враховуючи клопотання обласної 
державної адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
економіки, оінансів та бюджету та з питань будівництва, комунального майна, 
транспорту та розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регіональну комплексну Програму інвестування 
житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2022-2027 роки 
(далі - Програма), що додається.

2. Обласній державній адміністрації:
2.1 Організувати виконання заходів, передбачених Програмою.
2.2 Фінансування Програми здійснювати з урахуванням можливостей 

обласного бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством. Щороку 
при формуванні відповідного бюджету, передбачати видатки на фінансування 
заходів Програми.

3. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам при 
затвердженні місцевих програм інвестування житлового будівництва «Власний 
дім» на 2022-2027 роки врахувати вимоги Програми.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.) та з 
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури (Ковальов А.Є.)

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВЇЇЙ



Додаток 1 до
Рішення___сесії
обласної Ради 
8 скликання 
в ід_____року № _

Регіональна комплексна Програма 
інвестування житлового будівництва 
у Вінницькій області «Власнііі дім» 

на 2022- 2027 роки



ПАСПОРТ 
(загальна характеристика) 

Регіональної комплексної Програми інвестування житлового будівництва 
у Вінницькій області „Власний дім” на 2022 -  2027 роки

1. Ініціатор розроблення 
Програми Вінницька обласна державна адміністрація

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
про розроблення Програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 
695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального 
розвитку на 2021-2027 роки», Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 19.07.2017р. № 489-р «Про 
затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку 
сільських територій». Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 
2027року затвердженої рішенням 42 сесії 7 скликання 
обласної Ради від 21 лютого 2020 року № 921

3. Розробники Програми Управління будівництва Вінницької обласної державної 
адміністрації, Управління розвитку територій та 
інфрастр)тстури Вінницької обласної державної 
адміністрації

4. Співрозробники Програми Комунальна організація «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву»

5. Головний розпорядник 
державних коштів Міністерство розвитку громад та територій України

6. Головний розпорядник 
місцевих коштів

Управління будівництва Вінницької обласної державної 
адміністрації, Управління розвитку територій та 
інфраструктури Вінницької обласної державної 
адміністрації

7. Відповідальний виконавець 
Програми

Комунальна організація «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву»

8. Учасники Програми Міністерство розвитку громад та територій України, 
Обласна державна адміністрація. Обласна Рада, 
територіальні громади, комунальна організація «Обласний 
фонд сприяння інвестиціям та будівництву ”

9. Терміни реалізації 
Програми 2022 -  2027 роки

9.1 Етапи виконання Програми І етап -  2022-2024 роки; II етап -2025- 2027 роки
10. Загальний обсяг 

фінансового забезпечення, 
необхідного для реалізації 
Програми, всього: 
в тому числі:

194425,0 тис. грн.

10.1 - із Державного бюджету 64000,0 тис. грн
10.2 - із обласного бюджету 97850,0 тис.грн
10.3 - із бюджетів 

територіальних громад 32575,0 тис.грн

11. Основні джерела 
фінансування Програми

Державний бюджет, Обласний бюджет, бюджети 
територіальних громад



1. Визначення проблемних питань на розв’язання яких спрямована Програма

Профама відповідає цілі 4 Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2027 року, затвердженої рішеннсям 42 сесії 7 
скликання обласної Ради від 21 лютого 2020 року №921 та відповідно до Указу 
Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанов Кабінету 
Міністрів України від З серпня 1998 року № 1211 «Про затвердження Положення 
про порядок формування та використання коштів фондів підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі», від 5 жовтня 1998 року № 1597 
«Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі».

Створення належних соціально-побутових умов для сільського населення є 
одним із найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку 
села.

Значна частина сільського житлового фонду та об’єктів соціально- 
побутового призначення не відповідає сучасним вимогам через зношеність, 
застарілість архітектурно-планувальних рішень, низький рівень інженерної 
оснащеності (енергозабезпечення, наявності якісних доріг та благоустрою).

Враховуючи низьку платоспроможність сільського населення, незначний 
рівень заробітної плати в сільському господарстві та соціальній сфері села, де 
працює більшість сільських жителів, виникає проблема неможливості переважної 
більшості сільського населення самостійно покращити свої житлово-побутові 
умови.

Це створює неприйнятні умови проживання населення у сільській місцевості.
Багато населення виїздить у пошуках роботи та умов з вищими стандартами 

проживання до міст і за кордон, що загострює проблему забезпеченості сільського 
господарства кваліфікованими робочими кадрами та висококваліфікованими 
спеціалістами сфери охорони здоров’я, освіти.

За інформацією, наданою районними державними адміністраціями та 
територіальними громадами, станом на 1 січня 2021 року на обліку громадян, 
потребуючих поліпшення житлових умов перебуває 7671 громадян, з яких 3120 
користуються правом першочергового отримання житла та 1331 -  позачергового 
отримання житла серед яких велика кількість учасників АТО та внутрішньо 
переміщених осіб.
Основні проблеми, що потребують вирішення -  це:

1. Забезпечення житлом та покращення житлових умов спеціалістів 
обслуговуючих галузей, органів місцевого самоврядування;

2. Забезпечення житлом та покращення житлових умов фахівців системи 
охорони здоров’я, освітянської та соціальної сфери, закладів культури та спорту.

4. Забезпечення житлом та покращення житлових умов молодих сімей, а також 
учасників АТО та громадян України, які вимушено покинули свої домівки або 
взагалі їх втратили та набули статусу внутрішньо переміщені особи;

5. Впровадження енергоефективних заходів та будівництво інженерних мереж;
6. Підвищення рівня привабливості проживання, стандартів життя в сільській 

місцевості.



2. Мета Програми

Основною метою регіональної комплексної Програми інвестування 
житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2022- 2027 роки 
(далі - Програма) є покращення соціально-побутових умов лсиття сільського 
населення.

Умови життя в сільських населених пунктах не відповідають сучасним 
вимогам, що призводить до значного відтоку молоді та спеціалістів із сільської 
місцевості.

Для вирішення зазначених проблем Програма на 2022 -  2027 роки передбачає 
надання кредитів, що сприятиме створенню належних умов життя працівникам 
галузей медицини, освіти, культури, молодим, багатодітним сільським сім’ям, 
іншим фахівцям, які працюють в сільській місцевості, учасникам АТО та 
громадянам України, які вимушено покинули свої домівки або взагалі їх втратили 
та набули статусу внутрішньо переміщеної особи. Реалізація зазначеної Програми 
сприятиме розв’язанню проблеми зайнятості, створення з^ов для збільшення 
доходів населення.

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи 
виконання програми

Головним завданням Програми є спрямування коштів на кредитування 
забудовників в населених пунктах області, шляхом будівництва, добудови та 
придбання житла з подальшою його реконструкцією, а також енергозабезпечення 
помешкань, що сприятиме покращенню соціально-побутових умов населення.

Програма передбачає надання кредитів сільським жителям за наступними 
напрямами:

1. На будівництво нового житла та на завершення недобудованого житла.
2. На придбання незавершеного будівництва та готового житла.
3.На впровадження енергоефективних заходів та будівництва інженерних 

мереж.
Умови надання та повернення кредитів за Програмою визначені у Правилах 

надання пільгових довгострокових кредитів позичальниками.
Надання кредитів та супроводження кредитних договорів здійснюється 

виконавцем Програми.
Накопичений досвід Фонду дає можливість вирішувати зазначені проблеми 

шляхом раціонального довгострокового та короткострокового пільгового 
кредитування.

Раціональність кредитування полягає у тому, що кошти, які повертаються від 
позичальників за наданими кредитами, залучаються на кредитування інших 
об’єктів визначених програмою, що сприяє збільшенню загального об’єму 
оборотних кредитних ресурсів на відповідні цілі.

Фінансове забезпечення надання сільському населенню кредитів 
передбачається за рахунок коштів із бюджетів усіх рівнів із залученням коштів 
нетрадиційних джерел фінансування.

Критеріями розподілу кредитних ресурсів є пропорційність обсягів 
фінансування з Державного бюджету до відповідних коштів із місцевих бюджеті]



та субвенції, а також залучення інших джерел фінансування, враховуючи кошти 
населення.

Вважати за доцільне включати параметри, викладені в Програмі, як складову 
частину до щорічної Програми економічного та соціального розвитку Вінницької 
області.

Зазначені заходи передбачається реалізувати протягом 2022-2027 років.

4. Завдання програми та результативні показники

Виконання Програми дозволить:
- реалізувати завдання з підвищення рівня конкурентоспроможності 

територіальних громад, розвитку сільської місцевості та підвищення стандартів 
життя в сільській місцевості, передбачених Стратегією збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року ;

- підвищити привабливість сільських населених пунктів області, що сприятиме 
зменшенню відтоку населення із сільської місцевості, заохоченню його до 
будівництва та придбання житла на селі, стимулюванню закріплення і зростання 
чисельності молоді на селі, зниженню рівня міграції сільського населення у міста, 
за межі області та країни;

- стимулювати збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на 
селі;

- підвищити рівень розвитку сільської інфраструктури, привабливості 
проживання, стандартів життя в сільській місцевості;

- вирішення проблеми дефіциту педагогічних кадрів, медичних та культурних 
працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів, закладів 
охорони здоров’я первинної медицини та культури;

- вирішення актуальності проблеми кадрового забезпечення органів управління 
та галузевих працівників територіальної громади;

- покращити соціально-демографічну ситуацію на селі, підвищити економічну 
активність та збільшити доходи (платоспроможність) сільського населення.

Системний та комплексний підхід до реалізації Програми дасть можливість 
ефективно використовувати кредитні ресурси з отриманням кінцевого результату із 
залученням додаткових інвестицій у вигляді власних коштів населення, що 
дозволить, залучаючи при цьому спеціалізовані підприємства та організації 
будівельної індустрії, виконати роботи з будівництва житла, що в свою чергу 
активізуватиме їх виробничу діяльність. Це забезпечить збереження робочих місць, 
своєчасну виплату заробітної плати працівникам задіяних підприємств і 
організацій та збільшить надходження платежів до бюджету за рахунок їх 
оподаткування.

Також вимоги до позичальників при оформленні кредиту щодо наявності права 
власності на житло дадуть змогу активізувати державну реєстрацію об'єктів 
нерухомого майна (житлових будинків) у сільській місцевості у відповідності з 
чинним законодавством, що в свою чергу сприятиме надходженням до бюджету.

Багатогранність та доступний фінансовий механізм виконання Програми дасть 
можливість виконати комплекс заходів, спрямованих на реалізацію державної 
політики у галузі індивідуального житлового будівництва на селі, покращення 
соціально-побутових умов населення та підвищення рівня інженерного 
облаштування села.



5. Система управління та контролю за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює управління 
будівництва Вінницької обласної державної адміністрації.

Комунальна організація „Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” 
звітує та подає упродовж терміну дії Програми Інформацію:

“ про використання копітів Державного бюджету -  щомісячно та щокварталу 
Міністерству розвитку громад та територій України у встановлені строки 
згідно із затвердженими формами звітності;

- про використання коштів обласного бюджету та бюджетів територіальних 
громад -  щокварталу до управління будівництва Вінницької обласної 
державної адміністрації у встановлені строки згідно із затвердженими 
формами звітності.

Додатки до Програми:

Додаток М  І ~ Ресурсне забезпечення регіональної комплексної Програми 
інвестування житлового будівництва у Вінницькій області „Власний дім” 
на 2022-2027 роки.

Додаток М  2 - Показники продукту регіональної комплексної Програми 
інвестування житлового будівництва у Вінницькій області „Власний дім” 
на 2022-2027 роки.

Додаток М  З ~ Напрями діяльності та заходи регіональної комплексної 
Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області „Власний дім” 
на 2022-2027 роки.

Додаток М  4 ~ Обсяги виділення коштів із бюджетів територіальних 
громад до обласного бюджету на участь у співфінансуванні видатків у вигляді 
субвенції для впровадження регіональної комплексної Програми інвестування 
житлового будівництва у Вінницькій області „Власний дім” на 2022-2027 роки .

Додаток № 5 ~ Орієнтовані обсяги кредитування та прогнозовані 
показники регіональної комплексної Програми інвестування житлового 
будівництва у Вінницькій області „Власний дім” на 2022-2027 роки.



Додаток № 1 до Регіональної комплексної Програми
інвестування житлового будівництва у Вінницькій
області „Власний дім” на 2022 -  2027 роки

Ресурсне забезпечення регіональної комплексної Програми інвестування житлового 
будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2022 -  2027 роки

Обсяг кош тів, 
як і пропонується 

залучити на 
виконання 
П рограми

І  етап П етап
Всього витрат 
на виконання 

П рограми
2022 рік 2023 рік 2024рік 2025 рік 2026 рік 2027 рік

1 2 3 4 5 6 7 8
Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:
30800,0 31515,0 32460,0 32865,0 33185,0 33600,0 194425,0

Державний
бюджет 9800,0 10300,0 10800,0 10900,0 11000,0 11200,0 64000,00

обласний бюджет 15750,0 15900,0 16250,0 16500,0 16650,0 16800,0 97850,0
Бюджети

територіальних
громад

5250,0 5315,0 5410,0 5465,0 5535,0 5600,0 32575,00



Показники продукту регіональної комплексної Програми інвестування житлового 
будівництва у Вінницькії! області «Власниіі дім» на 2022 -  2027 роки

Додаток № 2 до Регіональної комплексної Програми
інвестування житлового будівництва у Вінницькій
області „Власний дім” на 2022 ~ 2027 роки

№
з/п

Н азва показника
^  & к .а* 
5 2

1 “

Е тапи виконання програми
Всього за 
період дії 
Програми 

(або до 
кінця дії 

Програми)

І етап П етап
2022рік 2023рік 2024рік 2025рік 2026рік 2027рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І П оказники продукту П рограми

1 Будівництво житла

кіль-ть
будинків 32 34 35 35 37 37 210

тис.
кв.м

житла
2,4 2,62 2,8 2,86 2,9 2,92 16,5

2
Добудова та 

реконструкція 
житла

кіль-ть
будинків 52 54 58 58 60 64 346

тис.
кв.м

житла
3,12 3,24 3,48 3,5 3,55 3,75 20,64

3 Придбання житла
кіль-ть

будинків 50 52 52 53 53 52 312

тис.кв.м
житла 3,0 3,6 3,8 3,9 4,0 4,0 22,3

4 Інженерні мережі садиб 50 50 55 55 55 55 320,0

II П оказники ефективності П рограм и

1 Вартість кв.м 
збудованого житла

тис.грн
8,5 8,9 9,3 9,8 10,3 10,8 9,6

2
Вартість кв.м 

добудови, 
реконструкції житла

-II- 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,2

3 Вартість кв.м 
придбаного житла -//- 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 4,6

4
Приєднання одного 

будинку до 
інженерних мереж

-II- 10,6 11 11,5 11,8 12,0 12,5 11,6

П І П оказники якості П рограми

1 Ввод в ксгоіуатацію 
житлових будинків

кіль-ть 84 88 93 93 97 101 556
тис.
кв.м 5,52 5,86 6,28 6,36 6,45 6,67 37,14

2
Поліпшення

житлово-побутових
умов

кіль-ть
сімей 184 190 200 201 205 208 1188



Н апрями діяльності та  заходи регіональної комплексної Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області

Додаток № З до Регіональної комплексної Програми
інвестування житлового будівництва у Вінницькій
області „Власний дім” на 2022 -  2027 роки

№
з/п Назва на Строк

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), 
тис. грн, у тому числі:

Очікуваний
результат

пряму дія Перелік захо виконання Виконавці Етап І Етап II
льності

(пріоритетні
завдання)

дів Програми заходу 2022рік 2023рік 2024рік 2025рік 2026рік 2027рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Фінансово-

бюджетна
підтримка

Надання
довгострокових

пільгових
кредитів

2022
рік

Комунальна
організація
«Обласний

Фонд

Державний
бюджет

9800,0
- укладення 134 
кредитні угоди на 
будівництво, до

сприяння
інвестиціям

Обласний
бюджет

15750,0 будову , реконс
трукцію та прид

бання житла 
- укладання 50 угод 

на інженерні ме
режі

будівництву» Бюджети ра
йонів та тери
торіальних 
громад

5250,0

Всього: 30800,0

2023
Державний
бюджет

10300,0
- укладення 140

рік Обласний
бюджет

15900,0 кредитних угод на 
будівництво, до
будову . реконс
трукцію та прид

бання житла 
- укладання 50 угод 

на інженерні ме

Бюджети ра
йонів та тери
торіальних 
громад

5315,0

Всього: 31515,0 режі

2024 рік
Державний
бюджет

10800,0
- укладення 145

Обласний
бюджет

16250,0 кредитних угод на 
будівництво, до
будову . реконс
трукцію та прид

бання житла 
- укладання 55 угод 
на інженерні мере

жі

Бюджети ра
йонів та тери- 
торіапьних 
громад

5410,0

Всього: 32460,0



2025
рік

2026
рік

2027 рік

Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Бюджети ра
йонів та тери
торіальних 
громад

Всього:

Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Бюджети ра
йонів та тери
торіальних 
громад
Всього;

Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Бюджети ра
йонів та тери
торіальних 
громад______
Всього:

Всього 30800,0 31515,0 32460,0

10900.0

16500.0

5465.0

32865,0

32865,0

11000,0

16650.0

5535.0

33185,0

33185,0

11200,0

16800,0

5600.0

33600.0 

33600,0
194425,0

- укладення 146 
кредитних угод на 
будівництво, до
будову . реконс
трукцію та прид

бання житла 
• укладання 55угод 
на інженерні ме

режі

- уклапення 150 
кредитних угод на 
будівництво, до
будову . реконс
трукцію та прид

бання житла 
■ укладання 55 угод 
на інженерні ме

режі

- укладення 153 
кредитних угод на 
будівництво, до
будову . реконс
трукцію та прид

бання житла 
■ укладання 55 угод 
на інженерні ме

режі



О бсяги виділення коштів із бюджетів територіальних громад до обласного бюджету на участь у співфінансуванні видатків у вигляді 
субвенції для впровадження регіональної комплексної Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області

«Власний дім» на 2022 - 2027 роки

Додаток № 4 до Регіональної комплексної Програми
інвестування житлового будівництва у Вінницькій області
„Власний дім” на 2022 -  2027 роки

№  з/п Т ериторіальні громади ВСЬОГО:

Виділення кош тів із раііонних бюджетів для  надання пільгових довгострокових 
кредитів індивідуальним забудовникам в  розрізі районів, 

у  тому числі по роках, тис.грн
ПРИМІТКА:

І  етап II етап

2022 2023 2024 2025 2026 2027

А г р о н о м іч н а 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Б а б ч и н е ц ь к а 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3 Б а р с ь к а 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
4 Б е р ш а д с ь к а 240,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
5 Б р а ц л а в с ь к а 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
6 В а п н я р с ь к а 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
7 В е н д и ч а н с ь к а 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8 В ій т ів е ц ь к а 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
9 В ін н и ц ь к а 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
10 В о р о н о в и ц ь к а 0 0 0 0 0 0 0
11 Г а й с и н с ь к а 0 0 0 0 0 0 0
12 Г л у х о в е ц ь к а 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
13 Г н ів а н с ь к а 0 0 0 0 0 0 0
14 Г о р о д к ів с ь к а 0 0 0 0 0 0 0
15 Д а ш ів с ь к а 0 0 0 0 0 0 0
16 Д ж у л и н с ь к а 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
17 Д ж у р и н с ь к а 0 0 0 0 0 0 0
18 Ж м е р и н с ь к а 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0



19 Іван івська 0 0 0 0 0 0 0
20 Іл л ін ец ька 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
21 К али н івська 0 0 0 0 0 0 0
22 К о зяти н ська 0 0 0 0 0 0 0
23 К опайгород ська 3900,0 550,0 580,0 640,0 670,0 710,0 750,0
24 К расн оп ільська 0 0 0 0 0 0 0
25 К риж опільська 360,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

26 К унківська 0 0 0 0 0 0 0
27 Л ад и ж и н ська 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
28 Л и п о вец ька 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
29 Л іти н ська 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
ЗО Л у ка-М елеш ківська 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
31 М ахнівська 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
32 М оги лів-П одільська 0 0 0 0 0 0 0
33 М зфафська 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
34 М у р о ван о кзф и л о вец ька 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
35 Н ем ирівська 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
36 О бодівська 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
37 О льгоп ільська 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
38 О ратівська 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
39 П іщ анська 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
40 П о гр еб и щ ен ська 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
41 Р ай го р о дська 0 0 0 0 0 0 0
42 С ам городоц ька 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
43 С евери н івська 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
44 С оболівська 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
45 С тан іславчи ц ька 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
46 С триж авська 0 0 0 0 0 0 0
47 С туденян ська 0 0 0 0 0 0 0
48 CjnrHCKÎBCbKa 0 0 0 0 0 0 0
49 Т еп л и ц ька 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
50 Т и вр івська 0 0 0 0 0 0 0



51 Томашпільська 975,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0
52 Т р о стян ец ька 1000,0 150,0 160,0 170,0 170,0 175,0 175,0
53 Т ульчи н ська 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
54 Т зф бівська 1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
55 У ланівська 0 0 0 0 0 0 0
56 Х м ільницька 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
57 Ч ер н івец ька 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
28 Ч еч ел ьн и ц ька 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
29 Шаргородська 0 0 0 0 0 0 0
60 Ш пиківська 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
61 Я ку ш и н ец ька 0 0 0 0 0 0 0
62 Я м п ільська 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
63 Я ри ш івська 0 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГО 32575,0 5250,0 5315,0 5410,0 5465,0 5535,0 5600,0



Додаток № 5 до Регіональної комплексної Програми
інвестування житлового будівництва у Вінницькій
області „Власний дім” на 2022 -  2027 роки

Орієнтовні обсяги кредитування та прогнозовані показники 
регіональної комплексної Програми інвестування житлового будівництва 

у Вінницькій області «Власний дім» на 2022 -  2027 роки

№

з/п

Н азва н ап рям ку  діяльності

П рогнозовані 
показники введення в 
експлуатацію  об’єктів 

будівництва

Орієнтовні
обсяги

кредитування
(вартість),

тис.грн.кільк ість площ а,

кв.м

1. Нове будівництво власного житла 210 16500 63000,0

2. Добудова, реконструкція власного житла 346 20640 62425,0

3. Купівля власного житла 312 22300 65000,0

4. Інженерні мережі 320 - 4000,0

В С ЬО ГО : П 88 59440 194425,0


