УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 601

26 квітня____ 2018 р.

31

>

сесія 7 скликання

Про Програму створення страхового фонду
документації Вінницької області на період з 2018 по 2020 рік

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статті 23 Закону України „Про страховий фонд
документації України”, з метою забезпечення користувачів необхідними
документами у разі відсутності, втрати, псування або недоступності документації
у випадках стихійного лиха, пожеж, аварій, катастроф, інших надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, враховуючи клопотання обласної
державної адміністрації та висновок постійної комісії обласної Ради з питань
бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму створення страхового фонду документації
Вінницької області на період з 2018 по 2020 рік (додається).
2. Рекомендувати:
2.1. Райдержадміністраціям і виконкомам міських рад міст обласного
значення розробити районні та міські програми створення страхового фонду
документації та подати їх на затвердження відповідним радам.
2.2. Облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам
міських рад міст обласного значення, їх структурним підрозділам забезпечити
виконання Програми створення страхового фонду документації Вінницької
області на період з 2018 по 2020 рік.
3. Фінансування Програми створення страхового фонду документації
Вінницької області на період з 2018 по 2020 рік врахувати під час формування
обласного, районних, міських та інших місцевих бюджетів на відповідний рік.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань бюджету, ф інанс^ та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії обласної Ради скликання
Від «Л&» /с^’/т7^2018 року № # 2 /

ПРОГРАМА
створення страхового фонду документації Вінницької
області на період з 2018 по 2020 рік
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1. Загальна характеристика Програми
Програма створення страхового фонду документації Вінницької області
на період з 2018 по 2020 рік (далі - Програма) розроблена Державним
архівом Вінницької області на виконання Закону України «Про страховий
фонд документації України», Положення про порядок формування, ведення
та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002
№ 320. Замовником обласної «Програми створення страхового фонду
документації Вінницької області на період з 2018 по 2020 рік» є Вінницька
обласна державна адміністрація.
Програма відповідає стратегічній цілі 5 (Розвиток соціальної та
туристичної сфери області) Стратегії збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2020 року.
2. Визначення проблеми, на розв’язання
якої спрямована Програма
Реалізація заходів Програми розрахована на 3 роки, з 2018 по 2020 рік.
Склад і обсяг документації, яка підлягає мікрофільмуванню, визначаються
постачальниками документації. Комплект документації готується та
передається ними до Південно-західного регіонального центру страхового
фонду документації - РЦ СФД (м. Черкаси, вул. Вернигори,19, 18008).
Комплект зазначеної документації повинен бути достатнім для:
- забезпечення обороноздатності та мобілізаційної готовності області;
- здійснення заходів щодо запобігання аваріям та катастрофам, оцінки
ситуацій, прийнятгя рішень та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які
виникають на об’єктах та окремих територіях, що підлягають постійному та
обов’язковому
обслуговуванню
державними
аварійно-рятувальними
службами;
- проведення відбудовчих робіт під час ліквідації надзвичайних
ситуацій, відбудовчих та будівельних робіт на об’єктах і спорудах систем
життєзабезпечення і транспортних зв’язків у разі втрати або неможливості
отримання документації на них;
- проведення відбудовчих робіт (консервація, реставрація, реабілітація,
музеєфікація, ремонт на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих в
умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій, а також внаслідок
природного старіння конструкцій);
- відтворення об’єктів культурної спадщини і документації на них - у
разі втрати оригіналів, а також реставрація - у разі пошкодження оригіналів;
- організації виробництва продукції господарського призначення, яка
має важливе значення для сталого функціонування економіки області, у разі
втрати або неможливості отримати документації на неї.
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Загальний
обсяг
документації,
термін
її
постачання
на
мікрофільмування та вартість робіт може коригуватись при укладанні
договорів з Південно-західним РЦ СФД.
Програмою передбачено мікрофільмування проектної документації
підприємств та організацій області (документацію) (технічну,(ТД) проектну
документацію для будівництва (ПДБ), конструкторську (КД), технологічну
(ТД), нормативну (НД), обліково-фондову документацію на музейні
пам’ятки, пам’ятки архівів, документальні пам’ятки бібліотек (ОФД).
3. Мета Програми
Обласний страховий фонд документації є складовою частиною
Державного страхового фонду документації України, який формується на
плановій основі шляхом розробки та реалізації Обласної програми створення
страхового фонду документації з метою:
- державного обліку і довгострокового надійного зберігання документів
страхового фонду на об’єкти, споруди, інженерні мережі, продукцію
підприємств та організацій області;
- забезпечення користувачів необхідними документами у разі
відсутності, втрати, псування або недоступності документації у випадках
стихійного лиха, пожеж, аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру.
4. Шляхи і засоби розв’язання Програми, строки га етапи
виконання Програми
Реалізація заходів Програми розрахована на 3 роки з 2018 по 2020 рік і
виконується в один етап.
Організаційне забезпечення виконання заходів Програми здійснюють в
межах своєї компетенції:
- Державний архів Вінницької області;
- структурні підрозділи облдержадміністрації;
- виконкоми міських рад та райдержадміністрації;
- Південно-західний
регіональний
центр
страхового
фонду
документації:
Постачальники документації відповідно до чинного законодавства
України, в межах своєї компетенції:
- щороку розробляють, відповідно до термінів, передбачених
Програмою, плани постачання документації та виготовлення документів
страхового фонду документації і погоджують їх з керівником Південнозахідного РЦ СФД;
- визначають
комплект
документації
на
об’єкти
і
несуть
відповідальність за достатність цього комплекту при постачанні на
мікрофільмування та його повноту;

- постачають документацію до Південно-західного
регіонального
центру страхового фонду документації відповідно до планів постачання;
- забезпечують своєчасне ведення документів страхового фонду
документації шляхом надання до Південно-західного РЦ СФД комплекту
документації на конструктивні елементи, що зазнали змін (нове будівництво,
реконструкція, ремонт тощо)
5. Завдання Програми та результативні показники
Виконання Програми забезпечить функціонування обласної підсистеми
державної системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру і внаслідок цього зменшення витрат
на ліквідацію надзвичайних ситуацій.
Реалізація Програми дозволить в разі необхідності забезпечити
аварійно-рятувальні формування та інші сили ліквідації наслідків аварій та
катастроф документами страхового фонду для:
- проведення відбудовчих робіт під час ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт на об’єктах і спорудах систем
життєзабезпечення і транспортних зв’язків у разі втрати документації;
- проведення відбудовчих робіт (консервація, реставрація, реабілітація,
музеєфікація, ремонт) на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих в
умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій, а також внаслідок
природного старіння конструкцій;
- відтворення об’єктів культурної спадщини і документації на них — у
разі втрати оригіналів, а також реставрація - у разі пошкодження оригіналів;
- організація виробництва продукції господарського призначення, яка
має важливе значення для сталого функціонування економіки області
(регіону), у разі втрати або неможливості отримання документації на неї.
Фінансування Програми проводиться в межах коштів обласного та
місцевих бюджетів передбачених на відповідний рік, власних коштів
підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), та інші
джерела, не заборонені законодавством.
Відповідно до листа Південно-західного регіонального центру
страхового фонду документації від 10 квітня 2017 року орієнтовна
розрахункова вартість робіт з підготовки до мікрофільмування та
виготовлення одного аркушу формату А4 становить 28 грн.
Враховуючи, що виконання робіт, передбачених Програмою,
планується провадити протягом трьох років (2018-2020), вартість робіт може
змінюватися залежно від інфляції та факторів часу (збільшення рівня оплати
праці працівників відповідно до постанов Кабінету Міністрів України,
збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії, збільшення цін на
витратні матеріали.
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6. Напрями діяльності і заходи Програми
Деталізацію напрямів діяльності і заходів Програми зазначено у
додатку 4.

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія обласної
Ради з питань бюджету. Безпосередній контроль за виконанням заходів,
визначених Програмою, здійснюється Державним архівом Вінницької
області, а також керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації,
підприємств, організацій всіх форм власності з щорічним розглядом на
засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій облдержадміністрації.
З метою визначення ефективності виконання Програми Державним
архівом Вінницької області щороку, до 01 лютого, подають до обласної
державної адміністрації та обласної Ради - звіт про виконання Програми за
минулий рік.
/

ґ- 6

^

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМ И СТВОРЕННЯ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМ ЕНТАЦІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ПЕРІОД 3 2018 ПО 2020 РОКИ

1

Державний архів
Ініціатор розроблення Програми:
Вінницької області
Резолюція голови Вінницької
обласної держадміністрації від
20.01.2017 р. на лист Південнозахідного регіонального центру
страхового фонду документації
від 16.01.2017р. №02/9 «Про
створення страхового фонду
документації»
Державний архів

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу
2
виконавчої влади про розроблення Програми

3

Розробник Програми
Вінницької області

4

Співрозробники Програми

5

Відповідальний виконавець Програми

Департамент будівництва,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації,
Департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації,
Департамент житловокомунального господарства,
енергетики та інфраструктури
облдержадміністрації,
Департамент соціальної та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Управління у справах фізичної
культури та спорту
облдержадміністрації,
Управління у справах
національностей та релігій
облдержадміністрації,
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
Управління культури і мистецтв
обл держадм і 11 істрації,
Управління спільної
комунальної власності
територіальних
громад Вінницької області
Державний архів
Вінницької області
Структурні підрозділи обласної

б

держадміністрації, установи,

Учасники Програми

організації та підприємства
7

2018 - 2020 роки

Терміни реалізації Програми
Етапи виконання Програми

-

7.1
(для довгострокових програм)

Обласний бюджет, районні
8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні

бюджети, міські міст обласного

Програми (для комплексних програм)

значення бюджети, сільські,
селищні бюджети
7Т~

"

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
9

568,3тис. грн.
реалізації Програми, всього

9.1

в тому числі бюджетних коштів

461,2тис. грн.

- з них коштів обласного бюджету

287,6 тис. грн.
Обласний бюджет, районні та
міські, сільські, селищні

10

Основні джерела фінансування Програми
бюджети, власні кошти
організацій та підприємств

2.1 Ресурсне забезпечення виконання Програми створення страхового фонду
документації Вінницької області на період з 2018 по 2020 рік

Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
Програми
1
Обсяг ресурсів всього,
в тому числі:
державний бюджет (в
межах
власних
надходжень установ)
обласний бюджет
Районні, міські (міст
обласного
значення
бюджети)
Бюджети сіл, селищ,
міст
районного
підпорядкування
кошти не бюджетних
джерел

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Всього витрат на
виконання Програми

2
161,1

3
116,0

4
291,2

5
568,3

4,4

65,9

217,3

287,6

96,5

32,5

16,8

145,8

14,8

13,0

27,8

2,8

44,1

107,1

60,2

у

Заступник голови Вінницької
обласної Ради

І.В. Хміль

тис.гри.

2.2 Ресурсне забезпечення виконання Програми створення страхового фонду
документації Вінницької області на період з 2018по 2020 рік(в розрізі районних та міських бюджетів)
тис.грн.
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
Програми
1
Обсяг ресурсів всього,
в тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Всього витрат на
виконання програми

2
161,1

3
116,0

4
291,2

5
568,3

-

-

-

-

4,4

65,9

217,3

287,6

10,4
4,1
6,4
4,3

1,2

6,0

-

-

-

-

Районні, міські (міст
обласного значення
бюджети)
Районні бюджети
Вінницький
Гайсинський
Калинівський
Липовецький
Немирівський
Піщанський
Погребищепський
Теплицький
Тиврівський
Томашпільський
Тростянецький
Тульчинський
Ш аргородський

-

-

27,5
9,7
4,4
4,4
4,1

9,9
10,3
2,7
-

1,6
2,3
-

17,6
4,1
6,4
4,3
2,1
27,5
9,9
/0 ,3
9,7
4,3
4,4
6,7
4,1

М іські бюджети:
Вінницький
Ж меринський

21,2
-

8,4

4,8
-

26
8,4

96,5
-

32,5
14,8

16,8
13,0

145,8
27,8

60,2

2,8

44,1

107,1

Разом:
Бюджети сіл, селищ,
міст
районного
підпорядкування
кошти не бюджетних
джерел

Заступник голови Вінницької
обласної Ради

-

2,1
-

І.В. Хміль

3. Результативні показники Програми створення страхового фонду
документації Вінницької області на період з 2018 по 2020 рік

1

2

1.1

Кількість об’єктів,
що
забезпечать
користувачів
копіями документів
у
разі
втрати,
псування
або
недоступності
документів
у
випадках
надзвичайних
ситуацій

о б ’єкт

Збільшення
кількості страхових
копій
документів
для
забезпечення
функціонування
обласної
підсистеми

Кадр(мік
рофільмо
копія)

3

дії
ппогпамі

на почато

Вихідні да

= 2

я

О диниці
виміру

з/п

Назва
показник

№

2018 р.

2019р.

4

5
6
Показники п р о д у т у Програми
Мікрофільме
копії

зо

14

2020 р.

Всього за
період дії
програми
(або до кінця
дії Програми)

7

10

22

66

відсутні

Показники ефективності Програми
2.1

Мікрофільме

8484

6167

15810

31974

0,028

0,028

0,028

0,028

100

100

КОПІЇ

відсутні

державної системи
попередження
та
реагування
на
надзвичайні
ситуації
2.2

Середні витрати на
виготовлення
однієї
мікрофільмокопії

Тис.
гри./шт.

3.1

Якість
робіт

%

Показники якості програми
проведених

Заступник голови Вінницької
обласної Ради

100

100

І.В. Хміль

4. Напрями діяльності та заходи Програми створення страхового фонду
документації Вінницької області на період з 2018 по 2020 рік

№ з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Термін
виконання
заходу

1

2
Виготовлення
страхових
копій
документів
(мікрофільмокопій)

3
1.Підготовка
до
мікрофільмування
та
виготовлення
мікрофільмокопій

4
2 0 1 8 -2 0 2 0

1.

~ 7?

77

Виконавці

5
Департамент
будівництва,
містобудування та
архітектури
облдержадміністрації:
- школа, с. Сосонка
Вінницького району
(реконструкція);
- Кисляцька спеціальної
ЗОШ інтернат
Гайсинського району
(будівництво, спальний
корпус);
- школа, с. Гушинці,
Калинівського району
(будівництво);
- дошкільний навчальний
заклад «Пролісок» смт.
Су гиски Тиврівського
району (реконструкція);
- будівля поліклініки під
дитячий садок по вул.
Незалежності в смт.
Шпиків
Тульчинського району
(реконструкція);
г7

_

/г

/і

Джерела
фінансування

Орієнтовані обсяги
фінансування
(вартість), тис.гри.

Очікуваний
результат

6

7

8
Забезпечення
користувачів
необхідними
документами у
разі відсутності,
втрати, псування
або
недоступності
документації у
випадках
стихійного лиха,
пожеж, аварій,
катастроф, інших
надзвичайних
ситуацій
техногенного та
природного
характеру

Обласний бюджет

2 0 1 8 -4 ,4
2 0 1 9 -6 5 ,9
2 0 2 0 -2 1 7 ,3

Районні бюджети

2 0 1 8 -7 5 ,3
2 0 1 9 -2 4 ,1
2 0 2 0 - 12,0

Міські бюджети

201 8-28,3
2 0 1 9 -8 ,4
2 0 2 0 -4 ,8

Бюджети
сіл,
селищ,
міст
районного
підпорядкування

20 18 - 2 0 1 9 - 14,8
2 0 2 0 - 13,0

а___________

- дитячий садок
с. Цибулі в ка
Тростя не ць ко го району
(реконструкція);
- пологове відділення
Ш аргородської
центральної районної
лікарні (реконструкція)
-корпус лікувальнодіагностичного відділення
обласної
фізіотерапевтичної лікарні
м. Хмільник
(реконструкція)
- незавершена будівля під
клуб с. Приборівка
Липовецького району;
- науково-проектна
документація з реставрації
та пристосування пам’ятки
архітектури національного
значення «Палац» ох. №
978 (будівля
загальноосвітньої школи IIII ступенів)
с. Чорномин, Піщанського
району;
- школа в с. Гопчиця
ГІогребищенського району
(будівництво);
- поліклініка
смт. Теплик (будівництво);
- загальноосвітня школаінтернат 1-І І ступенів під
дитячий садок-ясла
м. Жмеринка
(реконструкція);
- Вінницький обласний
український академічний
музично-драматичний
театр ім. Садовського

Кошти
не
бюджетних
установ

.... ^

2 0 1 8 -6 0 ,2
2 0 1 9 -2 ,8
2 0 2 0 -4 4 ,1

.

-і

вул. Театральна, 13,
м. Вінниця ( реставрація з
реконструкцією).
Д епартамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації:
- ВАТ «Птахокомбінат
Бершадський» (котельня)
с. Війтівці, Бершадського
району.
Департамент житловокомунального
господарства,
енергетики та
інфраструктури
облдержадміністрації:
КП«Вінницяоблводоканал»
Магістральні водогони;
- Департамент міського
господарства Вінницької
міської ради. Будівництво
мережі каналізації вулиць
мікрорайону «Старе
місто»(квартальні комітети
«Зоряний»,
«Лівобережний»,
«Царина», «Поділля») -III
етап;
- ДП «Гайсинводоканал»
Будівництво артезіанської
свердловини;
- Посівецька с/р
Кооператив «Джерело».
Будівництво водогону за
підтримки Ш вейцарськоукраїнського проекту
«Підтримка
децентралізації в Україні»;
- КП
«Вінницяоблводоканал»
Комплекс споруд
7Г Т

водопровідних станцій
№ 2 і № З ВНС;
- КП
«Вінницяоблводоканал»
Водопровідні насосні
станції 111-І V;
- Ссстринівська сільська
рада
Будівництво водопровідної
мережі по с. Сестринівка
Козятинського району, 24
км.;
- Теплицька селищна рада,
смт. Теплик, вул.
Незалежності,32.
Реконструкція КНС;
- Тульчинське ДП
КП
«Вінницяоблводоканал».
Реконструкція КНС та
каналізаційної мережі
м. Тульчин;
- КП
«Вінницяоблводоканал».
Очисні споруди
каналізації;
- ДП «Липовецьводоканал»
КП
«Він ни цяоблводо ка нал »
Реконструкція очисних
споруд системи
централізованого
водовідведення в м.
Липовець;
- ДП «Липовецьводоканал»
КП
«Вінницяоблводоканал»
Будівництво трьох
свердловин з відводом
водогону до мереж в м.
Липовець (в мікрорайонах
Центр, Кам’янка, Гайсин);

«

~~гг

- Літинська селищна рада
Будівництво системи
каналізації та очисних
споруд по технології
«ВІОТАЬ» продуктивністю
400м 3 / добу з введенням
першої пускової черги
продуктивністю 200м ЗІ
добу для частини
смт. Літин.
Департамент соціальної
та молодіжної політики
облдержадміністрації:
- Антопільський
психоневрологічний
інтернат (комплекс
будинків) вул.
Ж овтнева,46, с. Антопіль
Томашпільський район;
- Вороновицький
психоневрологічний
інтернат (будівля
інтернату) вул. Гагаріна,
24, смт. Вороновиця,
Вінницький район;
- Брацпавський
психоневрологічний
інтернат (комплекс
будинків) вул. М.
Кривоноса,6,
смт. Брацлав,
Немирівський район;
- Стрижавський дитячий
будинок-інтернат
(житловий корпус, насосна
станція, водопровідна
каналізація, водопровідна
башта)
вул. Новосільська, 39,
смт. Стрижавка,
Вінницький район;
- Вінницький будинок______

інтернат геріатричного
профілю (комплекс
будинків)
вул. Хмельницьке шосе,
106, м. Вінниця.
Управління фізичної
культури та спорту
облдержадміністрації:
- Томашпільська районна
дитячо-юнацька спортивна
школа (котельня,
адмінбудинок павільйон).
Управління у справах
національностей та
релігій
облдержадміністрації:
- Римсько-католицька
церква. Приміщення
монастиря і вежі Ордена
Кармелітів Тшевічкових,
м. Бар;
- Римсько-католицька
церква. Костел Святого
Михаїла Архангела, смт.
Вороновиця Вінницького
району;
-Римсько-католицька
церква. Костел Святого
Йосипа, м. Немирів;
-Українська православна
церква. СвятоВоскресенський храм,
м. Вінниця;
- Українська православна
церква. СвятоМиколаївський храм,
м. Вінниця;
- Українська православна
церква. Свято-Успенський
храм, м. Бар;
- Українська православна

церква. Храм Різдва
Богородиці, м. Хмільник.
Департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації:
- реконструкція
господарського корпусу
Вінницької дитячої
клінічної лікарні.
м.Вінниця вул.
Хмельницьке шосе, 108;
-реконструкція,
реставрація міжобласного
центру судовопсихіатричної експертизи
по вул. Пирогова, 109 частини пам’ятки
архітектури та
містобудування місцевого
значення «Комплекс
психіатричної лікарні» м.
Вінниця.
Управління культури і
мистецтв
облдержадміністрації:
- Тульчинське училище
культури. Комплекс
будівель та споруд по вул.
Леонтовича,52 м. Тульчин.
Управління спільної
комунальної власності
територіальних
громад Вінницької
області:
- адміністративний
будинок по вул.
Хмельницьке шосе, 7.
ПАТ «Вінницягаз», м.
Вінниця:
- будівництво підвідного
газопроводу до смт.

Шпиків Тульчинський
район;
- будівництво підвідного
газопроводу до західної
частини м. Гайворон
Кіровоградська область;
- Газопостачання
с. Яланець
Томашпільський район;
- зовнішнє газопостачання
с. Торків Тульчинський
район;
- зовнішнє газопостачання
смт. Шпиків, с.Винокурня,
с.ІІІпиківка Тульчинський
район.
«Набережний квартал»,
м. Вінниця:
- ЖБК «НОВОБУДОВА»:
Будівництво
багатоповерхового
житлового будинку з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями по вул.
Покришкіна,8В,м. Вінниця
(будинок № 1);
- ЖБК «НОВОБУДОВА2»: Будівництво
багатоповерхового
житлового будинку з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями по вул.
Покришкіна,8В,м. Вінниця
(будинок № 2);
-ЖБК «НОВОБУДОВА-3»:
Будівництво
багатоповерхового
житлового будинку з
вбудовано-прибудованими

приміщеннями по вул.
Покришкіна,8В,м. Вінниця
(будинок № 3);
-ЖБК «НОВОБУДОВА-6»:
Будівництво
багатоповерхового
житлового будинку з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями по
вул. Покришкіна,8В,м.
Вінниця (будинок № 6);
-Ж Б К «ВОСЬМИЙ
БУДІВЕЛЬНИЙ 4Б»:
Будівництво
багатоповерхового
житлового будинку з
вбудованими
приміщеннями по
вул. Князів Коріатовичів,
116,
м. Вінниця (будинок № 1);
- ЖБК «РЕЗИДЕНЦІЯ-2»:
Будівництво
багатоповерхового
житлового будинку з
вбудованими
приміщеннями 1 1 0
вул. Князів Коріатовичів,
116,
м. Вінниця (будинок № 2);
- ЖБК «РЕЗИДЕНЦІЯ-З»:
Будівництво
багатоповерхового
житлового будинку з
вбудованими
приміщеннями по вул.
Князів Коріатовичів, 116,
м. Вінниця (будинок № 3);

-ЖБК «БУДКОМФОРТ»:
Будівництво
багатоповерхового
житлового будинку з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями по
вул. Князів
Коріатовичів,118 в м.
Вінниця (будинок № 1);
-ЖБК «БУДКОМФОРТ-2»:
Будівництво
багатоповерхового
житлового будинку з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями по
вул. Князів
Коріатовичів, 118 в м.
Вінниця (будинок № 2);
-ЖБК «БУДКОМФОРТ-З»:
Будівництво
багатоповерхового
житлового будинку з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями по вул.
Князів Коріатовичів, 118 в,
м. Вінниця (будинок № 3);
-ЖБК «ЖИТЛОБУД»:
Будівництво дюкерного
переходу водогону через
річку Південний Буг для
забезпечення
водопостачання житлових
будинків м. Вінниця, вул.
Київська, 16.
ТОВ «Віїшицябуд»:
- група багатоповерхових
ж/б з вбудованими

вул. В. Порика,
м. Вінниця;
- будівництво
багатоповерхового
житлового будинку з
вбудовано-прибудованими
приміщеннями вул. 600 —
річчя, 7, м. Вінниця.
Вінницький центр
соціальної реабілітації
дітей інвалідів «Промінь»
- комплекс будинків
Вінницького центру
соціальної реабілітації
дітей інвалідів «Промінь»

Вінницький
міжрегіональний центр
професійної
реабілітації інвалідів
«Поділля»:
- будови та споруди,
інженерні мережі
Вінницького
міжрегіонального центру
професійної
реабілітації інвалідів
«Поділля».

Заступник голови Вінницької
обласної Ради

І.В. Хміль

