
 

 
 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 лютого 2017 року № 6 

Миколаїв   
 
 
 
Про затвердження Програми  
створення страхового фонду     
документації Миколаївської  
області на 2017-2021 роки 
 

Одинадцята сесія 
сьомого скликання 

 
Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Закону України „Про страховий фонд документації України”, 
Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 320 „Про 
затвердження Положення про порядок  формування, ведення та використання 
обласного (регіонального) страхового фонду документації”, з метою 
забезпечення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та 
юридичних осіб документами обласного (регіонального) страхового фонду 
документації  для проведення будівельних (відбудовних), аварійно-рятувальних 
та аварійно-відбудовних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, з метою збереження об’єктів культурної спадщини на випадок утрати 
або псування оригіналу документа та організації виробництва, експлуатації і 
ремонту продукції господарського призначення обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Інформацію про виконання Регіональної програми створення 
страхового фонду документації Миколаївської області на 2011-2015 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 30 грудня 2010 року №1, взяти до 
відома.  

 
2. Затвердити Програму створення страхового фонду документації 

Миколаївської області на 2017-2021 роки (далі - Програма), що додається.  
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3. Обласній державній адміністрації у І кварталі 2017 року надати 
обласній раді звіт про виконання Регіональної програми створення страхового 
фонду документації Миколаївської області на 2011-2015 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 30 грудня 2010 року №1. 

 
4. Рекомендувати районним та міським (міст обласного значення) радам, 

об’єднаним територіальним громадам розробити і затвердити відповідні 
програми з урахуванням вимог чинного законодавства та затвердженої цим 
рішенням Програми. 

 
5. Обласній державній адміністрації, районним державним 

адміністраціям, міським (міст обласного значення) радам, об’єднаним 
територіальним громадам під час складання проектів відповідних бюджетів 
передбачити кошти на створення страхового фонду документації. 

 
6. Керівникам підприємств та організацій, які є відповідальними за 

виконання заходів Програми, забезпечити своєчасне надання документів 
Південному регіональному центру страхового фонду документації. 

 
7. Рішення обласної ради від 30 грудня 2010 року № 1 „Про затвердження 

Регіональної програми створення страхового фонду документації 
Миколаївської області на 2011-2015 роки” визнати таким, що втратило 
чинність. 

 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і 
регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
засобами масової інформації. 

 
 
 

 
 
Голова обласної ради                     В.В. Москаленко 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 
 23 лютого 2017 року № 6                        

 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 
створення страхового фонду документації  
Миколаївської області на 2017-2021 роки 

 
РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Програму створення страхового фонду документації Миколаївської 

області на 2017–2021 роки розроблено відповідно до Закону України „Про 
страховий фонд документації України”, Постанови Кабінету Міністрів  України  
від  13 березня 2002 року № 320 „Про затвердження Положення про порядок 
формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового 
фонду документації”. 

Регіональний страховий фонд документації Миколаївської області є 
банком документів страхового фонду документації, який створюється 
Миколаївською обласною державною адміністрацією і є складовою частиною 
страхового фонду документації України (далі – СФД). 

До складу регіонального СФД входять документи страхового фонду на 
продукцію, об’єкти будівництва, які мають важливе значення для сталого 
функціонування економіки Миколаївської області, об’єкти систем 
життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків, об’єкти культурної 
спадщини, що розташовані на території Миколаївської області, та потенційно 
небезпечні об’єкти. 

Роботи щодо створення регіонального СФД здійснюються з додержанням 
вимог чинного законодавства про державну таємницю та технічний захист 
інформації. 
 Паспорт Програми наведено у додатку 1. 
 

РОЗДІЛ 2. МЕТА ПРОГРАМИ 
 

Метою Програми є виконання робіт зі створення регіонального 
страхового фонду документації для забезпечення центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та 
фізичних осіб, які здійснюють підготовку і постачання документів для 
формування та ведення страхового фонду документації України (далі – 
постачальники документів), інших юридичних та фізичних осіб, які 
використовують страховий фонд документації України (далі – користувачі), 
документами обласного (регіонального) СФД для проведення будівельних 
(відбудовних), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під 
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час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в особливий період, для 
збереження культурної спадщини на випадок утрати або псування оригіналу 
документа, а також з метою організації виробництва, експлуатації та ремонту 
продукції господарського призначення, які мають важливе значення для 
сталого функціонування економіки області (регіону). 

Створення обласного (регіонального) СФД допоможе скоординувати 
організаційну та інформаційну взаємодію під час ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, підвищити оперативність робіт і зменшити витрати на 
ліквідацію та усунення наслідків надзвичайних ситуацій. 
 

РОЗДІЛ 3.  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Основними завданнями Програми є завчасна підготовка документації 
для: 

 
здійснення заходів із запобігання аваріям та катастрофам, оцінки ситуацій, 
прийняття рішень та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникають 
на об’єктах та окремих територіях, що підлягають постійному і обов’язковому 
обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами; 
 
проведення відбудовних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та 
відбудовних робіт на об’єктах і спорудах систем життєзабезпечення і 
транспортних зв’язків у разі утрати або неможливості отримання документації 
на них; 
 
проведення відбудовних 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 утрати 
оригіналів або їх реставрації у разі пошкодження; 
 
організації виробництва продукції господарського призначення, яка має 
важливе значення для сталого функціонування економіки області (регіону), у 
разі утрати або неможливості отримання документації на неї. 
 
 Заходи щодо виконання Програми наведено у додатку 2. 

 
РОЗДІЛ 4.  МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 
Замовником регіонального СФД є Миколаївська обласна державна 

адміністрація. 
Замовник у межах своїх повноважень здійснює керівництво та контроль 

за реалізацією Програми. 
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Реалізація Програми створення СФД  здійснюється шляхом укладання 
договору на створення мікрофільмів СФД між постачальниками документів 
(підприємствами, установами та організаціями Миколаївської області) та 
підприємством СФД України (Південним регіональним центром СФД). 
 

Підприємства, установи та організації відповідно до чинного 
законодавства у межах своєї компетенції: 
 

обстежують документацію підприємства, розробляють переліки продукції та 
об’єктів будівництва, документація на які підлягає закладанню до 
регіонального СФД; 
 

забезпечують відповідність документації фактичному стану продукції, об’єкта 
будівництва, систем життєзабезпечення населення і транспортних зв’язків, 
об’єктів архітектурної та культурної спадщини тощо; 
 

визначають достатній комплект документів на продукцію, об’єкт, пам’ятку 
історії і культури для формування регіонального СФД відповідно до його 
призначення і несуть відповідальність за його повноту; 
 

надають документацію для виготовлення документів регіонального СФД за 
найменуванням, обсягами та у строки, визначені Програмою створення 
регіонального СФД; 
 

виконують роботи стосовно ведення регіонального СФД, надають пропозиції 
для внесення змін до документів СФД, переведення їх на архівне зберігання або 
анулювання (знищення). 
 

Південний регіональний центр СФД відповідно до чинного законодавства 
у межах своєї компетенції: 
 

забезпечує виготовлення документів СФД; 
 

забезпечує користувачів документами СФД за їх заявками. 
 

Створення мікрофільму СФД включає реставрацію, підготовку до 
зйомки, мікрофільмування документації та закладання виготовлених 
мікрофільмів до СФД України. 

Мікрофільми, відправлені на базу зберігання СФД України, в 
установленому порядку заносяться до Державного реєстру документів СФД 
України. 
 

РОЗДІЛ 5. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Реалізацію Програми створення СФД на 2017-2021 роки планується 
здійснювати поетапно. 
 На першому етапі (2017 рік) передбачається замікрофільмувати                      
16 878  аркушів формату А4  вартістю робіт  281 438  гривень, у тому числі:  
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за кошти державного бюджету – 59 аркушів формату А4 вартістю робіт                      
1 003 гривні; 
 
за кошти обласного бюджету – 6 348 аркушів формату А4 вартістю робіт                    
115 477 гривень; 
 
за власні кошти об’єктів господарської діяльності – 10 471 аркуш формату А4 
вартістю робіт 164 958 гривень. 
 
 На другому етапі (2018 рік) передбачається замікрофільмувати                       
12701 аркуш формату А4  вартістю робіт  256 575 гривень, у тому числі:  
 
за кошти державного бюджету – 53 аркуші формату А4 вартістю робіт                   
1 007 гривень; 
 
за кошти обласного бюджету – 42 040 аркушів формату А4 вартістю робіт                   
47 264 гривні; 
 
за власні кошти об’єктів господарської діяльності – 10 396 аркушів формату А4 
вартістю робіт 208 304 гривні. 
 

На третьому етапі (2019 рік) передбачається замікрофільмувати                        
870 аркушів формату А4 вартістю робіт 31 983 гривні, у тому числі: 
 
за кошти державного бюджету – 77 аркушів формату А4 вартістю робіт                         
1 617  гривень; 
 
за кошти обласного бюджету – 628 аркушів  формату А4 вартістю робіт                  
18 156 гривень; 
 
за власні кошти об’єктів господарської діяльності – 165 аркушів формату А4 
вартістю робіт  12 210 гривень. 
  

На четвертому етапі (2020 рік) передбачається замікрофільмувати                   
942 аркуші формату А4 вартістю робіт  41 840 гривень, у тому числі:  
 
за кошти державного бюджету – 130 аркушів формату А4 вартістю робіт               
9 556 гривень; 
за кошти обласного бюджету – 697 аркушів формату А4 вартістю робіт                 
23 774 гривні; 
 
за власні кошти об’єктів господарської діяльності – 115 аркушів формату А4 
вартістю робіт  8 510 гривень. 
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На п’ятому етапі (2021 рік) передбачається замікрофільмувати                    
1 868 аркушів формату А4  вартістю робіт  57 694  гривні, у тому числі:  
 
за кошти державного бюджету – 36 аркушів формату А4 вартістю робіт                    
756 гривень; 
 
за кошти обласного бюджету –  152 аркуші формату А4 вартістю робіт                   
6 118 гривень; 
 
за власні кошти об’єктів господарської діяльності – 1680 аркушів формату А4 
вартістю робіт  50 820 гривень. 
 

Протягом року мікрофільмування виконується відповідно до плану 
постачання документації та виготовлення документів обласного (регіонального) 
СФД, який щорічно розробляється постачальниками документів, погоджується  
з Південним регіональним центром СФД та затверджується 
облдержадміністрацією. 

 
РОЗДІЛ 6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 
 Відповідно до статті 24 Закону України від 22 березня 2001 року                 
№ 2332-III „Про страховий фонд документації України” та пункту 18 
Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 320 „Про 
затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання 
обласного (регіонального) страхового фонду документації” фінансування 
Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів, власних 
коштів постачальників документів незалежно від форми власності та інших 
джерел, передбачених чинним законодавством (додаток 1 до Програми). 

Витрати постачальників документів на формування страхового фонду 
документації України включаються до собівартості продукції (робіт, послуг). 

Згідно з пунктом 15 статті 91 Бюджетного кодексу України та у межах, 
визначених Програмою, облдержадміністрація, райдержадміністрації та 
виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, підприємства, 
установи, організації, інші об’єкти господарської діяльності щорічно під час 
складання проектів бюджетів передбачають видатки на формування, ведення та 
використання страхового фонду документації. 

Обсяг фінансування Програми 2017 року становитиме 281 438 гривень,                  
2018 року – 256 575 гривень, 2019 року – 31 983 гривні, 2020 року –                     
41 840 гривень, 2021 року – 57 694 гривні. 

Орієнтовна розрахункова вартість робіт з підготовки до 
мікрофільмування та виготовлення одного аркуша формату А4 становить:              
2017 рік – 17 гривень; 2018 рік – 19 гривень; 2019 рік – 21 гривня; 2020 рік –                    
23 гривні; 2021 рік – 25 гривень. Остаточна ціна визначається під час укладання 
договору після обстеження документації залежно від її стану, загального обсягу 
аркушів за договором та рівня інфляції. 
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Враховуючи, що виконання робіт, передбачених Програмою, планується 
проводити протягом п’яти років (2017-2021 роки) 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 
матеріали, які використовуються у технологічному процесі, тощо). Розрахунок 
вартості цих послуг виконується за нормативними документами, 
затвердженими наказами Державного департаменту СФД, які діють на час 
створення СФД. 
 

РОЗДІЛ 7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

У результаті виконання Програми буде забезпечено розвиток 
функціонування обласної підсистеми державної системи попередження та 
реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру і, як 
наслідок, - зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. 
Реалізація Програми дозволить забезпечити місцеві органи виконавчої влади, 
органи місцевого самоврядування та сили з ліквідації наслідків аварій і 
катастроф документами регіонального СФД для проведення відбудовних робіт, 
а також у найкоротші строки провести будівельні та відбудовні роботи на 
підприємствах, які мають важливе значення для сталого функціонування 
економіки Миколаївської області, на об’єктах систем життєзабезпечення 
населення і транспортних зв’язків, об’єктах культурної спадщини, 
розташованих на території області, та потенційно небезпечних об’єктах. 
 

РОЗДІЛ 6. КООРДИНАЦІЯ І КОНТРОЛЬ 
ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 
 Організація і контроль за виконанням заходів Програми покладається на 
структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи 
центральних органів виконавчої влади, інші підприємства, організації, 
установи, які визначені відповідальними виконавцями заходів Програми, та 
постачальників документів. Безпосередній контроль та координація виконання 
заходів Програми здійснюватиметься управлінням з питань надзвичайних 
ситуацій облдержадміністрації. 

Виконавці Програми щокварталу до 05 числа місяця, що настає за 
звітним періодом, надають управлінню з питань надзвичайних ситуацій 
облдержадміністрації  інформацію про хід її виконання. 

Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації 
щороку до 20 лютого  надає узагальнену інформацію постійній комісії обласної 
ради з питань законності, депутатської діяльності антикорупційної і 
регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого самоврядування та 
засобами масової інформації. 

 



 

Додаток 1 
до Програми 

 
П А С П О Р Т 

Програми створення страхового фонду документації 
Миколаївської області на 2017-2021 роки 

 

1. Програму підготовлено згідно з дорученням голови облдержадміністрації  
від 24 січня 2017 року  №271/0/05-49/3-17. 
 
2. Програму затверджено рішенням обласної ради  від  23 лютого 2017 р. № 6                                 
 
3. Ініціатор: управління з питань надзвичайних ситуацій облдерж-
адміністрації. 
 
4. Відповідальні виконавці:  
структурні підрозділи облдержадміністрації; 
територіальні підрозділи міністерств; 
підприємства, установи та організації. 
 
5. Строк виконання:  2017 - 2021 роки. 
 
6. Обсяги та джерела фінансування: 
 
 На всю 

Програму 
У тому числі за роками (тис.гривень) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Усього (гривень) 669 530 281 438 256 575 31 983 41 840 57 694 

У тому числі:       
кошти державного 
бюджету (гривень) 

13 939 1 003 1 007 1 617 9 556 756 

кошти обласного 
бюджету (гривень) 

210 789 115 477 47 264 18 156 23 774 6 118 

інші джерела 
фінансування 
(гривень) 

444 802 164 958 208 304 12 210 8 510 50 820 

 
 
 
Начальник управління з питань  
надзвичайних ситуацій   
облдержадміністрації             П.В. Камінський  



                                                                                              Додаток 2 
                                                                                                                                                                                                                                   до Програми 
 

Розділ 1. СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА, 
ОБ’ЄКТИ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 
 

№ 
з/п 

Назва 
підприємства, 
підпорядкова-

ність 

Назва об'єкта 
будівництва, 
підприємства 

(будівлі, споруди, 
інженерної 

мережі) 

Назва і 
позначення 
комплектів 

документів на 
об’єкт 

будівництва 

 
В

ид
 д

ок
ум

ен
та

ці
ї 

 

О
бс

яг
 д

ок
ум

ен
та

ці
ї, 

ар
ку

ш
ів

 ф
ор

ма
ту

 А
4 

С
тр

ок
 п

од
ан

ня
 д

ок
ум

ен
та

ці
ї 

до
 п

ід
пр

иє
мс

тв
а 

С
Ф

Д
 (р

ік
) 

Постачальник 
документів 

(назва 
підприємства, 

установи, 
організації, 

підпорядкова-
ність, адреса) 

Витрати на закладання 
документації до СФД 

(гривень) 

Д
ж

ер
ел

а 
фі

на
нс

ув
ан

ня
 *

 

П
ри

мі
тк

а 

 для 
об’єктів, що 

В
сь

ог
о 

ек
сп

лу
ат

ую
ть

ся
 

пр
ий

ма
ю

ть
ся

  в
 

ек
сп

лу
ат

ац
ію

 

 

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

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

1. ДП «НАРП» Паспорти будівель 
99 од. 

СТП ПДБ 1342 2017 ДП «НАРП» 24693 24693  Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

 

2. ДП «НАРП» Паспорт будівлі 
1 альбом 

4282.00.05.05 
4-ПТС 

ПДБ 62 2017 ДП «НАРП» 1141 1141  Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

 

3. ТОВ «Миколаївсь-
кий глиноземний 
завод» 

1. Реконструкція 
газоочисного 
обладнання після 
печей обпалу 
вапняку.  

13/8310Е044/283-У РД 2000 2017 ТОВ «Мико-
лаївський 
глиноземний 
завод», 
Вітовський 

1600  1600 Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

 



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

Піч №2 та №3 район,  
с. Галицинове,  
вул. Набереж- 
на, 64 

4. ТОВ «Миколаївсь-
кий глиноземний 
завод» 

2.«Експлуатація 
шламосховища №2 
ТОВ «МГЗ» від 
відмітки 42,5м до 
відмітки 82,5м» 
2.1.Перший 
пусковий комплекс 
1-5 ярус. 
Шламосховище з 
відміткою 45,5-
57,5м. 

631.Р105/10 
6-2-1 

РД 1500 2021 ТОВ «Мико-
лаївський 
глиноземний 
завод»,  
Вітовський 
район,  
с. Галицинове, 
вул. Набереж- 
на, 64 

37500  37500 Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

 

5. ТОВ «Миколаївсь-
кий глиноземний 
завод» 

2.2. П’ятий 
пусковий комплекс. 
Додатково -
побутовий 
комплекс на 
майданчику 
шламосховища №2. 

631.Р98-2-20 РД 422 2017 ТОВ «Мико-
лаївський 
глиноземний 
завод», 
Вітовський 
район,  
с. Галицинове, 
вул. Набереж- 
на, 64 

7174  7174 Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

 

6. ТОВ «Миколаївсь-
кий глиноземний 
завод» 

2.3. Насосна станція 
системи пиле -  
пригнічення 
шламосховища №2. 

631.Р107-2-28 РД 76 2017 ТОВ «Мико-
лаївський 
глиноземний 
завод», 
Вітовський 
район,  
с. Галицинове, 
вул. Набереж- 
на, 64 

1292  1292 Власні 
кошти 
підпри-
ємства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7. ТОВ «Миколаївсь-
кий глиноземний 
завод» 

2.4. Четвертий 
пусковий комплекс. 
Ставок-випарник. 

631.Р96-2-19 РД 14 2017 ТОВ «Мико-
лаївський 
глиноземний 
завод», 
Вітовський 
район,  
с. Галицинове, 
вул. Набереж- 
на, 64 

238  238 Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

 

8. ТОВ «Миколаївсь-
кий глиноземний 
завод» 

3.«Збільшення 
випуску глинозему 
до 1,7 млн. тонн – 2 
етап» 
3.1. Біла фільтрація. 
Установка дискових 
фільтрів. 2-й 
пусковий комплекс 

429.06037.32 
3102.1.6 

РД 1800 2017 ТОВ «Мико-
лаївський 
глиноземний 
завод», 
Вітовський 
район,  
с. Галицинове, 
вул. Набереж- 
на, 64 
 

30600  30600 Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

 

9. ТОВ «Миколаївсь-
кий глиноземний 
завод» 

3.2. Декомпозиція. 
Агломерація. 
Класифікація 
гідрату 

429.06037.32 
3201.1.6. 

РД 3500 2017 ТОВ «Мико-
лаївський 
глиноземний 
завод», 
Вітовський 
район,  
с. Галицинове, 
вул. Набереж- 
на, 64 
 

59500  59500 Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

 

10. ТОВ «Миколаївсь-
кий глиноземний 
завод» 

3.3.Реконструкція 
установки 
гідрокласифікація 
вареної розбавленої 

П-012.15 РД 950 2017 ТОВ «Мико-
лаївський 
глиноземний 
завод», 

16150  16150 Власні 
кошти 
підпри-
ємства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

пульпи. Вітовський 
район,  
с. Галицинове, 
вул. Набереж- 
на, 64 

Всього за промисловість: 
 

11666   179888 25834 154054   

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

11. ВАТ ЕК «Мико-
лаївобленерго» 

ПЛ-150 кВ  
(ПС Єланець –  
ПС Н.Буг) 

Схеми, плани 
трас 

КД 10000 2018 ВАТ ЕК «Мико-
лаївобленерго», 
м. Миколаїв,  
вул. Громадянсь-
ка, 40 
 
 

190000 190000  Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

 

Всього за енергозабезпечення: 10000   190000 190000    
Транспортне сполучення 
12. Адміністрація 

Миколаївської 
філії ДП «Адмі-
ністрація 
морських портів 
України» 

Будівництво 
причалу №8 

Робочий проект ПДК 100 2018 Адміністрація 
Миколаївської 
філії  
ДП «Адмініст-
рація морських 
портів України» 
(адміністрація 
Миколаївського 
морського порту),  
м. Миколаїв,  
вул. Заводська, 23 

1900  1900 Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

 

13. Адміністрація 
Миколаївської 
філії ДП «Адмі-
ністрація 

Будівництво 
причалу №15 

Робочий проект ПДК 100 2018 Адміністрація 
Миколаївської 
філії  
ДП «Адмініст-

1900  1900 Власні 
кошти 
підпри-
ємства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

морських портів 
України» 

рація морських 
портів України» 
(адміністрація 
Миколаївського 
морського порту),  
м. Миколаїв,  
вул. Заводська, 23 

Всього за транспортне сполучення: 200   3800  3800   

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО (ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ) 

14. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв 
вул.Новозаводсь-
ка,48 

Проектна 
документація 
«Реконструкція 
теплових мереж  
у мікрорайоні 
«Намив»  
у м. Миколаєві» 

ПДБ 28 2017 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь-
ка, 5-а 

2072 2072  Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

  

15. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв,  
вул.Новозаводсь-
ка,48 

Проектна 
документація  
«Теплові мережі  
від котельні  
135 мкр.  
по вул. Ново-
заводська, 48  
у м. Миколаєві» 

ПДБ 38 2017 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь-
ка, 5-а 

2812 2812  Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

  

16. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв,  
вул. Шкільна, 1 

Проектна 
документація 
«Реконструкція 
теплових мереж  
від котельні по  
вул. Шкільна, 1  
із закриттям 
малоефективної 

ПДБ 34 2017 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь-
ка, 5-а 

2516 2516  Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

За 
умови 
вико-
нання 
робіт з 
рекон-
струк-
ції 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

котельні» тепло-
вих 
мереж 

17. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв, 
вул. Знаменська, 2 

Проектна 
документація 
проекту 
«Технічне 
переоснащення 
котельні з 
установкою 
електричних 
котлів АПВЕ-90 
потужністю 
4х90 кВт 
обласного 
комунального 
підприємства 
«Миколаївобл-
теплоенерго» по 
вул.  Знаменсь-
ка, 2  
у м. Миколаєві» 

ПДБ 205 2017 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь-
ка, 5-а 

15170 15170  Власні 
кошти 
підприє-
мства 

За 
умови 
вико-
нання 
робіт 
по 
техніч-
ного 
переос
нащен-
ня 
котель
ні 

18. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв, 
 вул. Садова, 46 

Проектна 
документація 
«Реконструкція 
теплових мереж 
від котельні по  
вул. Садова, 46,  
і реконструкція 
ІТП по  
вул.Садова, 50-ц  
із закриттям 
малоефективної 

ПДБ 88 2018 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь-
ка, 5-а 

6512 6512  Власні 
кошти 
під-
приєм-
ства 

За 
умови 
вико-
нання 
робіт з 
рекон-
струк-
ції 
тепло-
вих 
мереж 



7 
Продовження додатка 2 
до Програми 

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

котельні» 
19. ОКП «Миколаїв-

облтеплоенерго» 
м. Миколаїв,  
пр. Героїв 
Сталінграда, 72 

Проектна 
документація 
«Тепломережа  
від котельні  
по пр. Героїв 
Сталінграда, 72  
у м. Миколаєві – 
реконструкція» 
 

ПДБ 38 2018 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь-
ка, 5-а 

2812 2812  Власні 
кошти 
під-
приєм-
ства 

  

20. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв,  
вул. Миколаївська, 
34-б 

Проектна 
документація 
«Теплові мережі  
від котельні 112 
мкр. по  
вул.Миколаївсь- 
ка, 34-б  у  
м. Миколаєві – 
реконструкція» 
 

ПДБ 70 2018 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь-
ка, 5-а 

5180 5180  Власні 
кошти 
під-
приєм-
ства 

  

21. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв Проектна 
документація 
«Будівництво 
теплотраси, 
закриття 
малоефективних 
котелень  
по вул.  Абрико-
сова, 5 та по 
вул.  Генерала 
Карпенка, 8» 

ПДБ 40 2019 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь-
ка, 5-а 

2960 2960  Власні 
кошти 
під-
приєм-
ства 

За 
умови 
вико-
нання 
робіт 
за 
раху-
нок 
коштів 
Світо-
вого 
банку  
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22. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв,  
вул .В. Морська, 45-
а 

Проектна 
документація 
«Будівництво 
теплотраси, 
закриття 
малоефективної 
котельні по  
вул. Велика 
Морська, 45-а» 
 

ПДБ 25 2019 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь-
ка, 5-а 

1850 1850  Власні 
кошти 
під-
приєм-
ства 

--«»-- 

23. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв Проектна 
документація 
«Будівництво 
теплотраси, 
закриття 
малоефективних 
котелень по  
вул. Бузький 
Бульвар 9,  
вул. Велика 
Морська 3, 13, 
21, 
вул. Терасна 16,  
вул. Нікольсь-
ка, 8» 
 

ПДБ 100 2019 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь-
ка, 5-а 

7400 7400  Власні 
кошти 
під-
приєм-
ства 

--«»-- 

24. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв,  
пров. Полярний, 2-к 

Проектна 
документація 
«Будівництво 
теплотраси, 
закриття 
малоефективної 
котельні по  

ПДБ 35 2020 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь-
ка, 5-а 

2590 2590  Власні 
кошти 
під-
приєм-
ства 

--«»-- 
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пров. Поляр- 
ний, 2-к» 
 

25. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв,  
вул. Набережна, 25 

Проектна 
документація 
«Будівництво 
теплотраси, 
закриття 
малоефективних  
котелень по  
вул.Набережна,25» 
 

ПДБ 40 2020 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь-
ка, 5-а 

2960 2960  Власні 
кошти 
під-
приєм-
ства 

--«»-- 

26. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв,  
вул. Чкалова, 209 та 
вул. Чигрина, 242-в 

Проектна 
документація 
«Будівництво 
теплотраси, 
закриття 
малоефективних 
котелень по  
вул.Чкалова,209 
та по вул.Чигри-
на,242-в» 
 

ПДБ 40 2020 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь-
ка, 5-а 

2960 2960  Власні 
кошти 
під-
приєм-
ства 

--«»-- 

27. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв,  
пр. Героїв 
Сталінграда,12 

Проектна 
документація 
«Будівництво 
теплотраси, 
закриття 
малоефективних  
котелень по  
пр. Героїв 
Сталінграда, 12» 
 

ПДБ 40 2021 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь- 
ка, 5-а 

2960 2960  Власні 
кошти 
під-
приєм-
ства 

--«»-- 
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28. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв,  
пр. Леніна, 22-а 

Проектна 
документація 
«Будівництво 
теплотраси, 
закриття 
малоефективних 
котелень по  
пр.Леніна, 22-а» 
 

ПДБ 40 2021 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь- 
ка, 5-а 

2960 2960  Власні 
кошти 
під-
приєм-
ства 

--«»-- 

29. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв,  
пр. Леніна, 22-а 

Проектна 
документація 
«Котельня по 
вул. Потьом-
кінська, 22  
у м. Миколаєві» 
 

ПДБ 50 2021 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь- 
ка, 5-а 

3700 3700  Власні 
кошти 
під-
приєм-
ства 

--«»-- 

30. ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго» 

м. Миколаїв,  
пр. Леніна, 22-а 

Проектна 
документація 
"Котельня  
по вул.  Спась-
ка, 66 
у м. Миколаєві" 
 

ПДБ 50 2021 ОКП «Миколаїв-
облтеплоенерго»,  
м. Миколаїв,  
вул. Миколаївсь- 
ка, 5-а 

3700 3700  Власні 
кошти 
під-
приєм-
ства 

--«»-- 

Всього за комунальне господарство (теплопостачання): 
 
 

961   71114 71114    
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БУДІВНИЦТВО 

31. Управління 
капітального 
будівництва 
облдержадмі-
ністрації 

Об’єкт будівництва Робочий проект ПДБ Визна-
чається 
за 
фактом 

2017-
2021 
роки 

Управління 
капітального 
будівництва 

Визна-
чається 
за 
фактом 

 Визна-
чаєть-
ся за 
фактом 

Держав-
ний, 
облас-
ний 
бюджет 

У 
період  
з 2017 
до 2021 
року 
планує- 
ться 
закла-
дання 
до  
СФД 
доку-
мента-
ції за 
всіма 
об’єк-
тами, 
на яких 
управ-
ління 
висту-
пає 
замов-
ником 
на 
будів-
ництво 

*Перелік об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту, замовником по яких виступає управління капітального будівництва 
облдержадміністрації, уточнюється окремо щорічно, виходячи із фактично виділених асигнувань. 
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ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ЗАКЛАДИ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ 

32. Департамент 
освіти і науки 
облдержадмі- 
ністрації 

Миколаївська 
спеціальна 
загальноосвітня 
школа-інтернат №6 
І-ІІІ ступенів 

Робочі 
креслення, 
альбоми 

ПДБ 570 2017 Миколаївська 
спеціальна 
загальноосвітня 
школа-інтернат 
№6 І-ІІІ ступенів 
Миколаївської 
обласної ради, 
департамент 
освіти і науки 
облдержадмініст-
рації, м.Миколаїв,  
вул. Рибна,95 

9690 9690  Облас-
ний 
бюджет 

 

33. Департамент 
освіти і науки 
облдержадмі- 
ністрації 

Антонівська 
загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів  
Новоодеського 
району 

Робочі 
креслення, 
альбоми 

ПДБ 300 2018 Антонівська 
загальноосвітня 
школа-інтернат 
І-ІІІ ступенів 
Миколаївської 
обласної ради,  
департамент 
освіти і науки 
облдержадмініст-
рації, 
Новоодеський 
район, 
с.Антонівка 

5700 5700  Облас-
ний 
бюджет 

 

34 Департамент 
освіти і науки 
облдержадмі- 
ністрації 

Рацинська 
спеціальна 
загальноосвітня 
школа-інтернат 
Вознесенського 

Робочі 
креслення, 
альбоми 

ПДБ 150 2019 Рацинська 
спеціальна 
загальноосвітня 
школа-інтернат 
Миколаївської 

3150 3150  Облас-
ний 
бюджет 
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району обласної ради, 
департамент 
освіти і науки 
облдержадмініст-
рації, 
Вознесенський 
район, 
с.Рацинська Дача 
 

Всього за загальноосвітні заклади обласного підпорядкування: 1020   18540 18540    
Перелік об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту, замовником по яких виступає управління капітального будівництва 
облдержадміністрації, уточнюється окремо щорічно, виходячи із фактично виділених асигнувань. 

УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

35. 
 

Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації 

Прибудова до 
приймального 
відділення 

АР, ТХ, АС, ОВ, 
ВК, ЄС, ЄМ, СС 

Робо-
чі 
крес-
лення 
4402-
00/КР
-03 

126 меди-
чна 
суб-
вен-
ція 
2017 

Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдерж-
адміністрації,  
м. Миколаїв, 
вул. Київська, 1 

3754,8 3754,8  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 

 

36. Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації 

Пристосування 
приміщень під 
відділення 
гемодіалізу 

АР, ТХ, АС, 
ОВК, ОВ, ВК, 
ОВК, ЕС, ЕО, 
СС 

Робо-
чі 
крес-
лення 
4402-
00/КР
-03 

123 2018 Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдерж-
адміністрації,  
м. Миколаїв, 
вул. Київська, 1 

4619,2 4619,2  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 

 

37. Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації 

Установка 
магнітно-
резонансного 
томографа  
у лікувальному 

АС Робо-
чі 
крес-
лення 
089-

19 2018 Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдерж-
адміністрації,  

625,1 625,1  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
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у корпусі 
Миколаївської 
обласної 
лікарні по  
вул.  Київська, 1  
у м. Миколаєві 

00 м. Миколаїв, 
вул. Київська, 1 

ція  

38. Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації 

Реконструкція 
існуючого 
приміщення 
лікувального 
корпусу під 
розміщення 
ургентної 
операційної 

АР, ТХ, ОВК, 
ЕМ, СС, ПС 

Робо-
чі 
крес-
лення 
098-
00 

63 2019 Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдерж-
адміністрації,  
м. Миколаїв, 
вул. Київська, 1 

2293,2 2293,2  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 

 

39. Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації 

Капітальний ремонт 
приміщень обласної 
лікарні по  
вул. Київська,1  
у м.Миколаєві. 
Баклабораторія 

АР, ТХ, ОВ, ВК, 
ЕМ 

Робо-
чі 
крес-
лення 
4402-
00/КР 

58 2019 Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдерж-
адміністрації,  
м. Миколаїв, 
вул. Київська, 1 
 

2111,2 2111,2  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 

 

40. Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації 

Капітальний ремонт 
існуючих 
приміщень обласної 
лікарні в 
м.Миколаєві. 
Рентгенопераційна 

АР, ТХ, ОВ, ВК, 
ЕМ, ПС, АК 

Робо-
чі 
крес-
лення 
162-
00 

75 2019 Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдерж-
адміністрації,  
м. Миколаїв, 
вул. Київська, 1 
 

2730,0 2730,0  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 

 

41. Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 

Бухгалтерія 
(госпкорпус) 

АР, ТХ, АС, ОВ, 
ВК, ЕМ, ЕО, 
СС, ПС 

Робо-
чі 
крес-

122 2020 Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 

4904,4 4904,4  Облас-
ний 
бюджет, 
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облдержадмініст-
рації 

лення 
4402-
00/КР
-01 

облдерж-
адміністрації,  
м. Миколаїв, 
вул.  Київська, 1 
 

медична 
субвен-
ція 

42. Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації 

Блок операційних 
ЛОР 

АС, ОВК, АС, 
ЕР, ВК, ОВК 

Робо-
ча 
доку-
мен-
тація 
ТС 
38-
000 

62 2020 Обласна лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдерж-
адміністрації,  
м. Миколаїв, 
вул.  Київська, 1 
 

2492,4 2492,4  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 

 

43. Миколаївська 
обласна дитяча 
лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації 

Хірургічний корпус ГП, АС, НЕС, 
СУ, А, СС, 
НВК, Є, ЄО, ЄЛ 

ПДБ 1527 2017 Миколаївська 
обласна дитяча 
лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 
облдерж-
адміністрації,  
м. Миколаїв, 
вул. Миколаївсь-
ка, 21 

30096,8 30096,8  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 

 

44. Миколаївський 
обласний центр 
паліативної 
допомоги та 
інтегрованих 
послуг 
Миколаївської 
обласної ради 

Поточний ремонт 
 вузла обліку витрат 
газу по  
вул. Потьомкінсь-
ка, 138-Б 

ГС ПДБ 14 2017 Миколаївський 
обласний центр 
паліативної 
допомоги та 
інтегрованих 
послуг 
Миколаївської 
обласної ради, 
управління 
охорони здоров’я 

616  616 Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 
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облдержадмініст-
рації,  
м. Миколаїв, 
вул.Потьомкінсь-
ка,138-б 

45. Миколаївська 
обласна станція 
переливання крові, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації 

Капітальний ремонт 
інженерних мереж 
приміщення забору 
крові обласної 
станції крові в 
м.Миколаєві 
(робочий проект) 

ОВК, ЄМ, СС, 
СД 

ПДБ 75 2020 Миколаївська 
обласна станція 
переливання 
крові, управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації, провулок 
Радіо, 2 

3015 3015  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ция 

 

46. Миколаївська 
обласна станція 
переливання крові, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст- 
рації 

Капітальний ремонт 
відділення заготівлі 
крові 
Миколаївської 
обласної станції 
переливання крові 
(робочий проект) 

ОПЗ, ТХ, ОВ, 
ЄМ 

ПДБ 97 2020 Миколаївська 
обласна станція 
переливання 
крові, управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації, провулок 
Радіо, 2 

3900 3900  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 

 

47. Миколаївська 
обласна станція 
переливання крові, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації 

Запобігання 
виникненню 
надзвичайної 
ситуації -
руйнуванню будівлі 
МОСПК по 
провулку Радіо, 2  
у м.Миколаєві 
(капітальний 
ремонт) (робочий 
проект) 
 

АС, ОВ, ЄС, ПЗ, 
ОР, СД 

ПДБ 185 2020 Миколаївська 
обласна станція 
переливання 
крові, управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації, провулок 
Радіо, 2 

5828 5828  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 
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48. Миколаївський 
обласний центр 
екстреної 
медичної 
допомоги та 
медицини 
катастроф, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації 

План будівель, 
споруд, схеми 
водопровідних, 
каналізаційних, 
теплових та газових 
мереж 

Поверхневий 
план 
адмінбудівлі, 
схеми 
водопровідних, 
каналізаційних, 
теплових та 
газових мереж 

ТД 40 2017 Миколаївський 
обласний центр 
екстреної 
медичної 
допомоги та 
медицини 
катастроф, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації, м.Миколаїв, 
вул. Володарсь-
кого, 4 

2000 2000  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 

 

49. Миколаївський 
обласний центр 
екстреної 
медичної 
допомоги та 
медицини 
катастроф, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації 

Відділення №1 
(м.Миколаїв,  
вул. Чкалова, 93/1) 

Поверхневий 
план 
адмінбудівлі, 
схеми 
водопровідних, 
каналізаційних, 
теплових та 
газових мереж 

ТД 30 2018 Миколаївський 
обласний центр 
екстреної 
медичної 
допомоги та 
медицини 
катастроф, 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації, м.Миколаїв, 
вул. Володарсь-
кого, 4 

2500 2500  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 

 

50. Миколаївський 
обласний центр 
екстреної 
медичної 
допомоги та 
медицини 
катастроф, 

Станція швидкої 
медичної допомоги 
(м.Первомайськ,  
вул. Київська, 2) 

Поверхневий 
план 
адмінбудівлі, 
схеми 
водопровідних, 
каналізаційних, 
теплових та 

ТД 50 2019 Миколаївський 
обласний центр 
екстреної 
медичної 
допомоги та 
медицини 
катастроф, 

3000 3000  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 
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управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації 

газових мереж управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації, м.Миколаїв, 
вул. Володарсь-
кого, 4 

51. Миколаївський 
обласний дитячий 
туберкульозний 
санаторій 
«Дубки», 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації  

Технічне 
переоснащення 
комерційного вузла 
обліку витрат 
природного газу 
котельної по  
вул. Космонавтів,95  
у  м.Миколаєві 

Робочі 
креслення 

ПДБ 14 2017 Миколаївський 
обласний дитячий 
туберкульозний 
санаторій 
«Дубки», 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації, м. Мико-
лаїв, вул.  Космо-
навтів, 95 

350 350  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ция 

 

52. Миколаївський 
базовий медичний 
коледж (МБМК), 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації  

Будівля гаражу Проектна 
робоча 
документація 

 164 2017 Миколаївський 
базовий 
медичний коледж 
(МБМК), 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації, м.Миколаїв, 
вул. Космонав-
тів,79/1 
 

2788 2788  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 

 

53. Миколаївський 
базовий медичний 
коледж (МБМК), 
управління 
охорони здоров’я 

Захисна споруда 
цивільної оборони 

Проектна 
робоча 
документація, 
технічний 
паспорт 

 148 2017 Миколаївський 
базовий 
медичний коледж 
(МБМК), 
управління 

2516 2516  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
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облдержадмініст-
рації  

охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації, м.Миколаїв, 
вул. Космонав-
тів,79/1 
 

ція 

54. Миколаївський 
базовий медичний 
коледж (МБМК), 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації  

Трансформаторна 
підстанція ТП-1068 

Проектна 
документація, 
акти, схеми, 
технічний 
паспорт 

 112 2017 Миколаївський 
базовий 
медичний коледж 
(МБМК), 
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації, м.Миколаїв, 
вул. Космонав-
тів,79/1 
 

1904 1904  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 

 

55. Миколаївське 
обласне бюро 
судово-медичної 
експертизи,  
управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації  

Газопостачання 
топкової бюро 
судово-медичної 
експертизи 

ГСН, ГСВ ПДБ 25 2021 Миколаївське 
обласне бюро 
судово-медичної 
експертизи (МОБ 
СМЕ), управління 
охорони здоров’я 
облдержадмініст-
рації, м.Миколаїв, 
вул. Потьомкінсь-
ка, 138 
 

2942,5 2942,5  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
ція 

 

56. Обласна 
офтальмологічна 
лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 

Обласна 
офтальмологічна 
лікарня 
(терапевтичний 
корпус), головний 

ВК, ОВ, ГП, АС, 
ЭС 

ПДБ 1103 2017 Обласна 
офтальмологічна 
лікарня, 
управління 
охорони здоров’я 

18751 18751  Облас-
ний 
бюджет, 
медична 
субвен-
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облдержадмініст- 
рації 

заклад ТП-254-1-12,  
м. Миколаїв,  
вул. Васляєва, 10 

облдержадмініст-
рації, м.Миколаїв, 
вул. Васляєва, 10 

ція 

Всього за установи охорони здоров’я: 4232   103737,6 103121,6 616   
Перелік об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту, замовником по яких виступає управління капітального будівництва 
облдержадміністрації, уточнюється окремо щорічно, виходячи із фактично виділених асигнувань. 

СПОРТИВНІ ЗАКЛАДИ 

57. Спеціалізована 
дитячо-юнацька 
спортивна школа 
олімпійського 
резерву „Обласний 
яхт-клуб”, 
відділ з питань 
фізичної культури 
і спорту 
облдержадмініст-
рації 

Будівлі 
ОСДЮШОР 

Технічна 
документація, 
технічний 
паспорт 

ПДБ 220 2017 Спеціалізована 
дитячо-юнацька 
спортивна школа 
олімпійського 
резерву 
„Обласний яхт-
клуб”, відділ з 
питань фізичної 
культури і спорту 
облдержадмініст-
рації м. Миколаїв, 
вул. Спортивна, 7 

3740 3740  Облас-
ний 
бюджет 

 

58. Миколаївська 
обласна 
комунальна 
комплексна 
дитячо-юнацька 
спортивна школа, 
відділ з питань 
фізичної культури 
і спорту 
облдержадмініст-
рації 

Будівля МОК 
КДЮСШ 

Фізкультурно-
оздоровчий 
комплекс у 
легких 
металевих 
конструкціях 
(ФОК-2). 
Типовий проект 
291-8-19с.87. 
Конструкторсь-
ка документація 
1549.00.ФОК. 

ПДБ 1996 2017 Миколаївська 
обласна 
комунальна 
комплексна 
дитячо-юнацька 
спортивна школа, 
відділ з питань 
фізичної 
культури і спорту 
облдержадмініст-
рації, м.Миколаїв, 
вул.Лазурна, 18-в 

33932 33932  Облас-
ний 
бюджет 

 



21 
Продовження додатка 2 
до Програми 

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

59. Спеціалізована 
дитячо-юнацька 
спортивна школа 
олімпійського 
резерву „Обласний 
яхт-клуб”, 
відділ з питань 
фізичної культури 
і спорту 
облдержадмініст-
рації 

Будівлі 
ОСДЮШОР 

Спортивно-
оздоровчий 
комплекс у 
легких 
металевих 
конструкціях із 
залом 36х18м 
(ФОЗ-1). 
Типовий проект 
291-8-19с.87. 
Конструкторсь-
ка документація 
1779.00.СОК 

ПДБ 1306 2018 Миколаївська 
обласна 
комунальна 
комплексна 
дитячо-юнацька 
спортивна школа, 
відділ з питань 
фізичної 
культури і спорту 
облдержадмініст-
рації м. Миколаїв,  
вул.Лазурна, 18-в 

24814 24814  Облас-
ний 
бюджет 

 

Всього за спортивні заклади: 3522   62486 62486    
Перелік об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту, замовником по яких виступає управління капітального будівництва 
облдержадміністрації, уточнюється окремо щорічно, виходячи із фактично виділених асигнувань. 

АДМІНІСТРАТИВНІ БУДІВЛІ ГУ НП 

60. Головне 
управління 
національної 
поліції (ГУНП) 
в Миколаївській 
області 

Адмінбудівля   
(4 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 41 2018 ГУНП в 
Миколаївській 
області,  
м. Миколаїв,  
вул. Декабрис- 
тів, 25 

779 779  Держав-
ний 
бюджет 

 

61. ГУНП в 
Миколаївській 
області 

Адмінбудівля  
(3 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 12 2018 ГУНП в 
Миколаївській 
області, 
м. Миколаїв,  
вул. Спаська,41 

228 228  Держав-
ний 
бюджет 

 

62. ГУНП в 
Миколаївській 
області 

Адмінбудівля  
(3 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 13 2019 ГУНП в 
Миколаївській 
області, 

273 273  Держав-
ний 
бюджет 
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м. Миколаїв,  
вул. Спаська,12 

63. Автогосподарство 
ГУНП в 
Миколаївській 
області 

Адмінбудівля  
(3 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 47 2019 ГУНП в 
Миколаївській 
області, 
м. Миколаїв, 
вул.Маршала 
Василевського,63 

987 987  Держав- 
ний 
бюджет 

 

64. ГУНП в 
Миколаївській 
області 

Адмінбудівля  
(4 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 17 2019 ГУНП в 
Миколаївській 
області, 
м. Миколаїв,  
вул. Аритиле-
рійська,4 

357 357  Держав-
ний 
бюджет 

 

65. Ленінський відділ 
поліції ГУНП в 
Миколаївській 
області 

Адмінбудівля  
(4 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 10 2020 Ленінський відділ 
поліції ГУНП в 
Миколаївській 
області,  
м. Миколаїв, 
вул.12 Повздов-
жня,42а 

210 210  Держав-
ний 
бюджет 

 

66. Заводський відділ 
поліції ГУНП в 
Миколаївській 
області 

Адмінбудівля  
(3 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 18 2017 Заводський відділ 
поліції ГУНП в 
Миколаївській 
області,  
м. Миколаїв,  
вул. Біла, 44 

306 306  Держав-
ний 
бюджет 

 

67. Корабельний 
відділ поліції 
ГУНП в 
Миколаївській 
області 

Адмінбудівля  
(3 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 20 2020 Корабельний 
відділ поліції 
ГУНП в 
Миколаївській 
області,  
м. Миколаїв,  

420 420  Держав-
ний 
бюджет 
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вул. Янтарна,64 
68. ГУНП в 

Миколаївській 
області 

Адмінбудівля  
(3 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 13 2017 ГУНП в 
Миколаївській 
області,  
м. Миколаїв,  
вул.Декабристів,5 

221 221  Держав-
ний 
бюджет 

 

69. Заводський відділ 
поліції ГУНП в 
Миколаївській 
області 

Адмінбудівля  
(3 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 14 2017 Заводський відділ 
поліції ГУНП в 
Миколаївській 
області,  
м. Миколаїв,  
вул. Біла, 44 

238 238  Держав-
ний 
бюджет 

 

70. ГУНП в 
Миколаївській 
області 

Адмінбудівля  
(3 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 13 2021 ГУНП в 
Миколаївській 
області,  
м. Миколаїв,  
вул. Володарсь-
кого,59 

273 273  Держав-
ний 
бюджет 

 

71. Южноукраїнське 
відділення 
Первомайського 
відділу поліції 
ГУНП в 
Миколаївській 
області 

Адмінбудівля  
(4 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 23 2021 Южноукраїнське 
відділення 
Первомайського 
відділу поліції 
ГУНП в 
Миколаївській 
області,  
м. Южноукра-
їнськ,  
вул. Спортивна, 3 

483 483  Держав-
ний 
бюджет 

 

72. Палац культури 
ГУНП в 
Миколаївській 
області 

Адмінбудівля Технічний 
паспорт 

ПДБ 14 2017 ГУНП в 
Миколаївській 
області,  
м. Миколаїв,  
вул. Велика 

238 238  Держав-
ний 
бюджет 
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Морська,58б 
73. ГУНП в 

Миколаївській 
області 

Адмінбудівля  
(4 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 9 2020 ГУНП в 
Миколаївській 
області,  
м. Миколаїв,  
вул. Спаська,41а 

189 189  Держав-
ний 
бюджет 

 

Всього за адміністративні будівлі УМВС: 264   5202 5202    

ПОЖЕЖНІ БУДІВЛІ 

74. ГУ ДСНС України 
у Миколаївській 
області 

Адміністративно-
побутовий корпус 
(4 поверхи) 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 29 2020 ГУ ДСНС 
України у 
Миколаївській 
області,  
м. Миколаїв, 
вул. 2 Екіпажна,1 

2994 2994  Держав-
ний 
бюджет 

 

75. 1 Державна  
пожежно-
рятувальна 
частина, 
м. Миколаїв 

Адміністративна 
будівля (4 поверхи) 
та пожежне депо 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 20 2020 1 ДПРЧ ГУ 
ДСНС України у 
Миколаївській 
області,  
м. Миколаїв, 
вул. Архітектора 
Старова, 1/1 

1720 1720  Держав-
ний 
бюджет 

 

76. 23 Державна 
пожежно-
рятувальна 
частина, 
м.Первомайськ 

Адміністративна 
будівля (4 поверхи) 
та пожежне депо 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 29 2020 23 ДПРЧ ГУ 
ДСНС у 
Миколаївській 
області, 
м.Первомайськ, 
вул. Котовсько-
го, 30 

2494 2494  Держав-
ний 
бюджет 

 

77. 25 Державна 
пожежно-
рятувальна 

Адміністративна 
будівля (3 поверхи) 
та пожежне депо 

Технічний 
паспорт 

ПДБ 13 2020 25 ДПРЧ ГУ 
ДСНС у 
Миколаївській 

1530 1530  Держав-
ний 
бюджет 
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частина, 
м.Южноукраїнськ 

області, м.Южно-
українськ,  
вул. Спортивна, 1 

Всього за пожежні будівлі: 91   8738 8738    

ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

78. Миколаївський 
академічний 
художній 
російський 
драматичний 
театр, 
управління 
культури, 
національностей 
та релігій 
облдержадмініст-
рації 

 Технічна 
документація, 
водопостачання, 
каналізація, 
пожежогасіння 

ПДБ 100 2017 Миколаївський 
академічний 
художній 
російський 
драматичний 
театр, управління 
культури, 
національностей 
та релігій 
облдержадмініст-
рації,   
м. Миколаїв, 
вул.Нікольська,50 

1700 1700  Облас-
ний 
бюджет 

 

79.  Технічна 
документація, 
опалення, 
вентиляція 

ПДБ 100 2018 1900 1900  Облас-
ний 
бюджет 

 

80.  Технічна 
документація, 
автоматика 
пожежна 
сигналізація 

ПДБ 110 2019 2310 2310  Облас-
ний 
бюджет 

 

81.  Технічна 
документація, 
тепломережі 

ПДБ 100 2020 2300 2300  Облас-
ний 
бюджет 

 

82.  Технічна 
документація, 
електромережі 

ПДБ 100 2021 2500 2500  Облас-
ний 
бюджет 
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83. Миколаївський 
обласний театр 
ляльок, управління 
культури, 
національностей 
та релігій 
облдержадмініст-
рації 

 Технічна 
документація, 
техпаспорт 

ПДБ 25 2021 Миколаївський 
обласний театр 
ляльок,  
управління 
культури, 
національностей 
та релігій 
облдержадмініст-
рації,м. Миколаїв, 
вул.Потьомкінсь-
ка,53 

625 625  Облас-
ний 
бюджет 

 

84.  Технічна 
документація, 
топограми 
 

ПДБ 2 2021  50 50  Облас-
ний 
бюджет 

 

 
Всього за заклади культури та мистецтва: 

537   11385 11385    

 
Всього за об’єкти цивільного призначення: 9666     210088,6 209472,6 616 

  

 
85. 

Підприємство-
власник 
закінченого 
будівництвом 
об’єкта 

Закінчений 
будівництвом 
об’єкт 

Проектна, 
робоча та 
виконавча 
документація 

ПДБ Визна-
чається 
за 
фактом 

2017-
2021 

Підприємство-
власник 
закінченого 
будівництвом 
об’єкта 

Визна-
чається 
за 
фактом 

 Визна-
чаєть-
ся за 
фактом 

Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

 

86. Підприємство-
власник 
потенційно 
небезпечного 
об’єкта 

Згідно з переліком 
потенційно 
небезпечних 
об’єктів 
Миколаївської 
області 

Проектна, 
робоча та 
виконавча 
документація 

ПДБ Визна-
чається 
за 
фактом 

2017-
2021 

Підприємство-
власник 
потенційно 
небезпечного 
об’єкта 

Визна-
чається 
за 
фактом 

Визна-
чається 
за 
фактом 

 Власні 
кошти 
підпри-
ємства 

 

 
 
 

ВСЬОГО  ЗА  1 РОЗДІЛ:  32493   654890,6 496420,6 158470   
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Розділ 2. СТВОРЕННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РУХОМІ ПРЕДМЕТИ,  

ПОВ’ЯЗАНІ З НЕРУХОМИМИ ОБ’ЄКТАМИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
 

№ 
з/п 

Назва об'єкта 
культурної 

спадщини (місця 
зберігання 

предмета), номер  
за державним 

реєстром, номер 
 у комплексі 

Назва розділу, 
колекції, фонду 

зберігання 
документації 

Номери 
фонду, 

одиниць 
зберіган-

ня, 
інвентар-
ні номери 

Вид 
доку-
мен-
тації 

Обсяг 
докумен-

тації, аркушів 
формату А4 

Строк 
подання 
докумен-
тації до 
підпри-
ємств 
СФД,  

рік 

Постачальник 
документів (назва 

підприємства, 
установи, 

організації, 
підпорядко-

ваність, адреса) 

Загальна 
(орієнтов-
на) 
вартість 
робіт зі 
створення 
СФД на 
рухомі 
предмети 
об'єкта 
культур-
ної 
спадщини 
(гривень) 

 
Д

ж
ер

ел
а 

фі
на

нс
ув

ан
ня

 *
 

П
ри

мі
тк

а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Миколаївська 

обласна 
універсальна 
наукова 
бібліотека  
ім. О.Гмирьова 

Краєзнавчі 
видання: 
"Николаевщина: 
краеведческий 
сборник" 
 (Николаев, 1926) 

  Рідкісні 
та цінні 
видання, 
книги 
 

214 2017 Миколаївська 
обласна 
універсальна 
наукова 
бібліотека  
ім. О.Гмирьова,  
м. Миколаїв, 
вул.Московсь-
ка,9, управління 
культури, 
національностей 
та релігій 
облдержадмініст-
рації 

3638 Облас-
ний 
бюджет 

  

2. Краєзнавчі 
видання: 
"Николаевцы:  
1789-1999", 
энциклопедический 
словарь/ 
гл.ред.В.А.Карнаух 
(Николаев,1999) 

  374 2018 7106 Облас-
ний 
бюджет 
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3. Краєзнавчі 
видання: 
 "Исторический 
очерк столетнего 
существования 
г.Николаева" 
(Николаев,1890) 

  122 2019 2562 Облас-
ний 
бюджет 

  

4. Краєзнавчі 
видання: "Николаев 
с его пригородами 
и хуторами" 
(Николаев,1877) 

  56 2020 1334 Облас-
ний 
бюджет 

  

ВСЬОГО ЗА 2 РОЗДІЛ: 766     14640     
 
 

Примітка. Обсяги фінансування заходів Програми орієнтовні. Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається рішенням 
обласної ради під час затвердження обласного бюджету Миколаївської області на відповідний бюджетний рік і може змінюватися з урахуванням 
надходжень до обласного бюджету. 

 
 
 

Начальник управління з питань  
надзвичайних ситуацій   
облдержадміністрації                     П.В. Камінський  
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