
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕН Н Я № 806

05 березня 2019 р. 37 сесія 7 скликання

Про технічну інвентаризацію об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60, абзацу 2 
пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання 
від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 
З скликання від 29 квітня 1999 року «Про об’єкти комунальної власності», з 
метою підвищення ефективності управління спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області, зважаючи на необхідність 
забезпечення визначення будівель, споруд, інших об’єктів нерухомого майна, 
право власності на які не зареєстровано, та забезпечення здійснення державної 
реєстрації такого права, враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм та з питань регулювання 
комунальної власності та приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Керівникам підприємств, установ, закладів та організацій -  об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
передбачити кошти для проведення в 2019 році технічної інвентаризації 
нерухомого майна.

2. Рекомендувати керівникам, а саме: КП «Вінницьке обласне об’єднане бюро 
технічної інвентаризації» (Обертас О.В.), КП «Барське районне бюро технічної 
інвентаризації» (Григорчуку О.Д.), КП «Бершадське районне бюро технічної 
інвентаризації» (Лаппі О.Л.), КП «Гайсинське міжрайонне бюро технічної 
інвентаризації» (Янковській Л.П.), КП «Могилів-Подільське міжрайонне бюро 
технічної інвентаризації» (Гнатюку О.П.), КП «Немирівське районне бюро 
технічної інвентаризації» (Загоруйку Л.М.), КП «Тульчинське міжрайонне бюро 
технічної інвентаризації» (Мельнику А.Ю.), КП «Ямпільське районне бюро 
технічної інвентаризації» (Кобильняк З.Г.) співпрацювати з підприємствами, 
установами, закладами та організаціями спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області з питань виготовлення технічної 
інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

3. Підприємствам, установам, закладам та організаціям спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, з метою забезпечення 
відповідності законодавству, дотримуватись вимог Інструкції про порядок



проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої 
Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України 
№127 від 24.05.2001 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
10.07.2001 року за № 582/5773, із змінами та доповненнями, яка є єдиним 
нормативно-правовим актом у сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого 
майна.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.), з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації (Масленніков О .Г.).

Голова обласної Рад А. ОЛІЙНИК


