
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 956

44 сесія 7 скликання

Про передачу витрат, понесених комунальною організацією „Обласний 
фонд сприяння інвестиціям та будівництву”

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 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 3 скликання від 29 квітня 1999 року “Про 
об’єкти комунальної власності”, рішення 13 сесії Вінницької обласної Ради 6 
скликання від 18 грудня 2012 року № 432 „Про затвердження Положень 
щодо окремих питань комунальної власності”, враховуючи рішення 34 сесії 
Погребищенської районної ради 7 скликання від 14 серпня 2019 року 
№ 7-34- 7/853 „Про надання згоди на прийняття витрат на будівництво 8-ми 
квартирного житлового будинку по вулиці Вінницькій у м. Погребище, 
понесених комунальною організацією „Обласний фонд сприяння інвестиціям 
та будівництву”, рішення 29 сесії Крижопільської районної ради 7 скликання 
від 20 серпня 2019 року № 788 „Про надання згоди на прийняття витрат, 
понесених комунальною організацією „Обласний фонд сприяння інвестиціям 
та будівництву”, зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області до спільної власності територіальних громад сіл, селища 
Крижопільського району”, рішення Ямпільської районної ради „Про надання 
згоди на прийняття витрат, понесених комунальною організацією „Обласний 
фонд сприяння інвестиціям та будівництву”, висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм від 30 травня 
2019 року № 115/16, клопотання управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновки постійних комісій 
обласної Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно витрати на будівництво 8-ми квартирного 
житлового будинку (адреса: вул. Вінницька, б/н, смт. Погребище, Вінницька 
область) в сумі 371050,53 грн без ПДВ, понесені комунальною організацією 
„Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву”, зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до спільної 
власності територіальних громад Погребищенського району, згідно з 
додатком 1.

23 липня 2щ р_



2. Передати безоплатно витрати на будівництво 8-ми квартирного 
житлового будинку (адреса: вул. Радянська, б/н, смт. Крижопіль, Вінницька 
область) в сумі 634341,75 грн без ПДВ, понесені комунальною організацією 
„Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву”, зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до спільної 
власності територіальних громад Крижопільського району, згідно з 
додатком 2.

3. Передати безоплатно витрати на будівництво 12-ти квартирного 
житлового будинку (адреса: вул. Савіна, 72А, м. Ямпіль, Вінницька область) 
в сумі 736249,29 грн без ПДВ, понесені комунальною організацією- 
„Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву”, зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області до спільної 
власності територіальних громад Ямпільського району, згідно з додатком 3.

4. Комунальній організації „Обласний фонд сприяння інвестиціям 
та будівництву” (Бабошин В.О.), Погребищенській районній раді 
(Волинський С.О.), Крижопільській районній раді (Тамбовцев B.C.). 
Ямпільській районній раді (Гаджук С.І.) здійснити передачу-приймання 
витрат, зазначених в пунктах 1, 2, 3 цього рішення, відповідно до чинного 
законодавства з оформленням необхідних документів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації (Масленніков О.Г.) та з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток 1 
до рішення 44 сесії обласної Ради 
7 скликання від 23 липня 2020 року 

№956

Пепелік витпат на будівництво 8-ми кжаптипного житлового будинку, 
які безоплатно пепедаються зі спільної власності тепитопіальиих гпомал 
сіл, селищ, міст Вінницької області до спільної власності територіальних

громад Погребищенського району
№ з/п Найменування

витрат
Організація, яка 

здійснювала роботи

Сума без

пдв
Рік

проплати
1. Виготовлення

проекту
землевідведення

ДП "Вінницький науково- 
дослідний та проектний інститут 

землеустрою"

5 644,99 2013

2. Висновок
археологічної
служби

ПФ НДЦ "Рятівна археологічна 
служба"

879,42 2013

3.
Проектні роботи ТОВП1К

"Поділлябудінвест"
39 166,66 2013

4. Витяг з державного 
реєстру

Реєстраційна служба у 
Погребищенському районі

120,00 2013

5. Держмито при 
реєстрації права

Реєстраційна служба у 
Погребищ енському районі

119,00 2013

6.
Проведення

експертизи

ДП "Державний інститут по 
проектуванню підприємств 

гірничорудної промисловості 
"КРИВБАСПРОЕКТ"

1 292,95 2013

7. Проектні роботи 
(коригування)

ТОВ ПІК 
"Поділлябудінвест"

27 625,00 2018

8. Проведення
експертизи

ТОВ "Вінстратегія- 
будтехекспертиза"

2 962,00 2018

9. Повна оплата за ТУ ПАТ "Вінницягаз" 2 692,00 2018
10. Повна оплата за проект

зовнішнього
газопостачання

ПАТ "Вінницягаз" 10 466,28 2018

11. Повна оплата за проект
внутрішнього
газопостачання

ПАТ "Вінницягаз" 12 235,54 2018

12. Будівельно монтажні 
роботи

ТОВ ПІК 
" Поділлябудін вест"

267 846,69 2014

Всього: 371 050,53

Заступник голови обласної Ради



Додаток 2 
до рішення 44 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 
23 липня 2020 року № 956

Перелік витрат на будівництво 8-ми квартирного житлового будинку, 
які безоплатно передаються зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області до спільної власності територіальних 
___________________громад Крижопільського району________ __________
№ з/п

Найменування витрат
Організація, яка 

здійснювала роботи
Сума без ПДВ

Рік проплати
1.

Повна оплата за висновок 
рятівної служби

ПФ НДЦ "Рятівна 
археологічна служба"

879,42 2013

2.
Повна оплата за проект 
землевідведен ня

ДП "Вінницький науково- 
дослідний та проектний 
інститут землеустрою"

5 962,84 2013

3.
Проектні роботи ТОВ ПІК

"Поділлябудінвест"
39 166,66 2013

4. Повна оплата за 
виготовлення технічних 
умов

ПАТ
"Вінницяобленерго"

505,16 2013

5.
Витяг з державного 
реєстру Реєстраційна служба у 

Крижопільському районі
120,00 2013

6. Держмито при реєстрації 
права

Реєстраційна служба у 
Крижопільському районі

51,00 2013

7.

Повна оплата за висновок

ДП "Державний інститут по 
проектуванню підприємств 

гірничорудної 
промисловості 

"КРИВБАСПРОЕКТ"

3 904,38 2013

8.
Повна оплата за 
розміщення реклами на 
сайті Молодіжки

ВРУДСФУ "Державний 
фонд сприяння 

молодіжному житловому 
будівництву"

900,00 2014

9. Будівельно монтажні 
роботи

ТОВ ПІК 
"Поділлябудінвест"

557 334,96 2014

10. Коригування проектно-
кошторисної
документації

ТОВ ПІК 
"Поділлябудінвест"

21 403,33 2018

11. Повна оплата за 
експертний висновок

ТОВ "Вінстратегія- 
будтехекспертиза"

4 114,00 2019

Всього: 634 341,75

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ



Додаток З 
до рішення 44 сесії 

обласної Ради 7 скликання від 
23 липня 2020 року № 956

Перелік витрат на будівництво 12-ти квартирного житлового будинку зі 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 

області до спільної власності територіальних громад Ямпільського 
району

№
з/п Найменування витрат Організація, яка 

здійснювала роботи

Сума без 
пдв

Рік
проплати

1.
Повна оплата за проект 
землевідведення

ДП "Вінницький науково- 
дослідний та проектний 
інститут землеустрою"

5 644,99 2013

2. Виготовлення
проектно-кошторисної
документації

ТОВ "МУР" 40 047,00 2013

3. Повна оплата за висновок 
рятівної служби

ПФ НДЦ "Рятівна 
археологічна служба"

819,39 2013

4.
Витяг з державного реєстру

Реєстраційна служба у 
Ямпільському районі

120,00 2013

5.

Держмито реєстрація права
Реєстраційна служба у 
Ямпільському районі

51,00 2013

6.
Повна оплата за обстеження 
технічного стану конструкцій 
пальових фундаментів

ДП "Державний науково- 
дослідний інститут 

будівельних конструкцій
9 073,00 2013

7.
Повна оплата за висновок 
рятівної служби (довиділення 
земельної ділянки)

ПФ НДЦ "Рятівна 
археологічна служба"

819,39 2013

8. Повна оплата за експертизу 
проекту

БОКУ "Служба технічного 
нагляду за об'єктами ЖКГ" 5 112,46 2014

9. Коригування проектно-
кошторисної
документації

ТОВ "МУР" 38 093,00 2017

10. Акт коригув ЕЛ,ОВ, 
кошторис ПП "Кокоріна" 22 000,00 2017

11. Повна оплата за експертизу 
проекту

ВОКУ "Служба технічного 
нагляду за об'єктами ЖКГ" 6 666,67 2017

12. Оплата за аренду землі Ямпільська РДА 5 577,88 2019
13. Повна оплата за коригування 

проекту ТОВ "МУР" 9 747,00 2018
14. Повна оплата за експертизу 

проекту
ТОВ "Вінстратегія 
будтехекспертиза"

4 412,00 2018

15. Оплата за авторський нагляд ТОВ "МУР" 4 615,00 2019

16. Повна оплата за техпаспорт ФОП Слободянюк О.О. 19 000,00 2019

17. Будівельно-монтажні
роботи ПП "Оптиміст-Jl" 564 450,51 2015

Всього: 736 249,29

Заступник голови обласної Ради
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