
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23.02. 2021                                  Мукачево                                                  № 60 

 

Про затвердження вартості однієї  

нормо-години КП «Мукачівське МБТІ та ЕО» 

 

З метою приведення у відповідність вартості однієї нормо-години на 

окремі види робіт, у зв’язку із змінами індивідуальних складових планових 

витрат пов’язаних з наданням послуг з технічної інвентаризації, відповідно до 

Збірника норм часу на роботи, що виконуються суб’єктами господарювання, які 

здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, затвердженого 

наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства від 21.11.2003 р. №198 в редакції від 10.07.2015 року, керуючись 

пп.2 п."а" ст.28, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

1. Затвердити вартість однієї нормо-години в сумі 225,64 грн. з ПДВ до 

робіт і послуг, що надаються населенню комунальним підприємством 

«Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», 

згідно додатку № 1 до даного рішення. 

2. Затвердити вартість однієї нормо-години в сумі 188,03 грн. з ПДВ  до 

робіт і послуг, що надаються населенню  комунальним підприємством 

«Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», 

згідно додатку № 2 до даного рішення.  

3. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 07.04.2020 

року №144 «Про затвердження вартості однієї нормо-години КП «Мукачівське 

МБТІ та ЕО» вважати таким, що втратило чинність.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова. 

 

 

Міський  голова                                        А. БАЛОГА 

 

 

  



 

Додаток №1 

до рішення виконавчого 

комітету Мукачівської  

міської ради 

                                                                                  23.02.2021 № 60 

 

 

 

Перелік та вартість окремих видів робіт і послуг, що надаються населенню  

КП «Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної 

оцінки»,  на які встановлено вартість однієї нормо-години в сумі 

225,64грн. з ПДВ: 

 

1.Вартість послуг, що надаються населенню (об’єкти житлового 

призначення): 

 - основна інвентаризація (3 категорія, будинок до 100 кв.м. з 

господарськими будівлями та спорудами, спрощений метод оцінки, земельна 

ділянка до 700 кв.м.) – 3080,00 грн. 

 - технічний паспорт на квартиру (з змінами, що зумовлюють 

перекреслювання поверхового плану) – 591,00 грн. 

 - технічний паспорт на квартиру (облік змін без перекреслювання 

поверхового плану, без переоцінки) – 426,00 грн. 

 - основна інвентаризація гаража – 611,00 грн. 

 - поточна інвентаризація гаража – 478,00 грн. 

 -  поточна інвентаризація гаража (з переоцінкою) – 550,00 грн. 

 - технічний паспорт для приватизації земельної ділянки  (з змінами, що 

зумовлюють перекреслювання поверхового плану) – 1478,00 грн. 

 - технічний паспорт для приватизації земельної ділянки  (без змін, що 

зумовлюють перекреслювання поверхового плану) – 1285,50грн. 

 - основна інвентаризація садового будинку (на земельній ділянці до 700 

кв.м.) – 1458,50 грн. 

 - поточна інвентаризація садового будинку (без обстеження земельної 

ділянки) – 1115,50 грн. 

 - вартість послуг для оформлення спадщини, продажу, дарування, міни, 

договору конкретного користування (будинок, з господарськими будівлями та 

спорудами, вихід на місце, перекреслювання поверхового плану) вище 100м2 – 

1799,50 грн. 

 - вартість послуг для оформлення спадщини, продажу, дарування, міни, 

договору конкретного користування (будинок,  вихід на місце, без 

перекреслювання поверхового плану) вище 100 м2 – 1614,50 грн. 

           - вартість послуг для оформлення спадщини, продажу, дарування, міни, 

договору конкретного користування (квартира, вихід на місце, перекреслювання 

поверхового плану) – 538,50 грн. 



 

- вартість послуг для оформлення спадщини, продажу, дарування, міни, 

договору конкретного користування (квартира, вихід на місце, без 

перекреслювання поверхового плану) – 445,50 грн. 

- вартість послуг для оформлення спадщини, продажу, дарування, міни, 

договору конкретного користування (без виходу на місце) – 242,50 грн.  

 - внесення змін в інвентарну справу даних про майно та одного власника–  

185,50 грн. 

 - виділ будинку із складу будинковолодіння (будинковолодіння 

складається з господарських будівель та споруд) – 2619,50 грн. 

 - виділ будинку із складу будинковолодіння  – 2491,00 грн. 

 -  довідка для будинкової книги – 85,00 грн. 

- довідка про належність майна, про наявність чи відсутність власності (за 

адресою) – 173,50 грн. 

 - виготовлення копій планів для приватизації квартир (будинків) з виходом 

на місце (дві копії) – 324,00 грн. 

2. Термін виконання робіт у повному об’ємі з основної інвентаризації 30 

календарних днів, з поточної інвентаризації – 20 календарних днів. 

3. За бажанням замовника інвентаризаційні роботи можуть виконуватися 

по договору з підвищуючими коефіцієнтами в залежності від терміну 

виготовлення замовлень: 

 

 Основна 

інвентаризація 

Поточна 

інвентаризація 

- за три робочих дні з коефіцієнтом 2 з коефіцієнтом 2 

- за десять робочих днів 

(для юридичних осіб) 

з коефіцієнтом 2 з коефіцієнтом 2 

 

4. Коефіцієнти терміновості до діючих тарифів не поширюються на осіб 

котрим законодавством передбачені пільги, людей похилого віку. 

5. Поточна інвентаризація об’єктів комерційного призначення для 

фізичних осіб проводиться із застосуванням коефіцієнту 2 до відповідних 

тарифів з інвентаризації об’єктів житлового фонду, а для юридичних осіб 

відповідно – з коефіцієнтом  4. 

6. Оплата послуг з інвентаризації об’єктів комерційного призначення 

проводиться на підставі договірної ціни згідно норм часу для виконання даної 

роботи та відпускної ціни однієї нормо-години. 
 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету           О. ЛЕНДЄЛ 

 

 

 

 

  



 

Додаток №2 

до рішення виконавчого 

комітету Мукачівської  

міської ради 

                                                                                  23.02.2021 № 60 

 

 

 

Перелік та вартість окремих видів робіт і послуг, що надаються населенню  

КП «Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної 

оцінки»,  на які встановлено вартість однієї нормо-години  

в сумі 188,03 грн. з ПДВ: 

 

1.Вартість послуг, що надаються населенню (об’єкти житлового 

призначення): 

 - основна інвентаризація (3 категорія, будинок до 100 кв.м. спрощений 

метод оцінки, земельна ділянка до 700 кв.м.) – 2250,20 грн. 

 - основна інвентаризація (3 категорія, будинок до 100 кв.м. без оцінки, 

земельна ділянка до 700 кв.м.) – 1935,60 грн. 

 - основна інвентаризація (3 категорія, будинок до 100 кв.м. з 

господарськими будівлями та спорудами, без оцінки, земельна ділянка до 700 

кв.м.) - 2118,20 грн. 

 - основна інвентаризація (3 категорія, будинок 150 кв.м. з господарськими 

будівлями та спорудами, спрощений метод оцінки, земельна ділянка 1000 кв.м.) 

– 2717,20 грн. 

 - основна інвентаризація (3 категорія, будинок 150 кв.м. з господарськими 

будівлями та спорудами, без оцінки, земельна ділянка 1000 кв.м.) – 2268,80 грн. 

- основна інвентаризація (2 категорія, незавершене будівництво до 100 

кв.м., спрощений метод оцінки, земельна ділянка до 700 кв.м.) – 1884,30 грн. 

- основна інвентаризація (2 категорія, незавершене будівництво до 100 

кв.м., без оцінки, земельна ділянка до 700 кв.м.) - 1569,70 грн. 

- основна інвентаризація (2 категорія, будинок до 100 кв.м. спрощений 

метод оцінки, земельна ділянка до 700 кв.м.) – 2212,00 грн. 

- основна інвентаризація (2 категорія, будинок до 100 кв.м. без оцінки, 

земельна ділянка до 700 кв.м.) - 1897,40 грн. 

- основна інвентаризація (2 категорія, будинок до 100 кв.м. з 

господарськими будівлями та спорудами, спрощений метод оцінки, земельна 

ділянка до 700 кв.м.) –  2394,60 грн. 

- основна інвентаризація (2 категорія, будинок до 100 кв.м. з 

господарськими будівлями та спорудами, без оцінки, земельна ділянка до 700 

кв.м.) - 2080,0 грн. 

- основна інвентаризація (2 категорія, будинок 150 кв.м. з господарськими 

будівлями та спорудами, спрощений метод оцінки, земельна ділянка 1000 кв.м.) 

– 2545,20 грн. 

- основна інвентаризація (2 категорія, будинок 150 кв.м. з господарськими 

будівлями та спорудами, без оцінки, земельна ділянка 1000 кв.м.)- 2230,60 грн. 



 

  - основна інвентаризація (1 категорія, незавершене будівництво до 100 

кв.м., спрощений метод оцінки, земельна ділянка до 700 кв.м.) – 1546,00 грн. 

 - основна інвентаризація (1 категорія, незавершене будівництво до 100 

кв.м., без оцінки, земельна ділянка до 700 кв.м.) – 1231,40 грн. 

 - основна інвентаризація (1 категорія, будинок до 100 кв.м., спрощений 

метод оцінки, земельна ділянка до 700 кв.м.) – 1785,90 грн. 

 - основна інвентаризація (1 категорія, будинок до 100 кв.м., без оцінки, 

земельна ділянка до 700 кв.м.) – 1471,30 грн. 

 - основна інвентаризація (1 категорія, будинок до 100 кв.м. з 

господарськими будівлями та спорудами, спрощений метод оцінки, земельна 

ділянка до 700 кв.м.) – 1896,90 грн. 

 - основна інвентаризація (1 категорія, будинок до 100 кв.м. з 

господарськими будівлями та спорудами, без оцінки, земельна ділянка до 700 

кв.м.) - 1582,30 грн. 
 - основна інвентаризація (1 категорія, будинок 150 кв.м. з господарськими 

будівлями та спорудами, спрощений метод оцінки, земельна ділянка 1000 кв.м.) 

– 2314,50 грн. 

 - основна інвентаризація (1 категорія, будинок 150 кв.м. з господарськими  

будівлями та спорудами, без оцінки, земельна ділянка 1000 кв.м.) – 1999,90 грн. 

- поточна інвентаризація (будинок до 500 кв.м. з господарськими 

будівлями та спорудами,   з  нанесенням   змін   внутрішнього      перепланування, 

з перекреслюванням поверхового плану) – 1720,10 грн. 

 - поточна інвентаризація (будинок до 500 кв.м. з господарськими 

будівлями та спорудами, облік змін без перекреслювання поверхового плану) – 

1529,60 грн. 

 - поточна інвентаризація (будинок до 500 кв.м. облік змін без 

перекреслювання поверхового плану) – 1436,20 грн. 

 - вартість послуг для оформлення спадщини, продажу, дарування, міни, 

договору конкретного користування (будинок, з господарськими будівлями та 

спорудами, вихід на місце, перекреслювання поверхового плану) до 100м2 – 

1635,70 грн. 

           - вартість послуг для оформлення спадщини, продажу, дарування, міни, 

договору конкретного користування (будинок,  вихід на місце, без 

перекреслювання поверхового плану) до 100 м2 – 1467,20 грн. 

 - підготовка документів для приватизації квартир (з проектом  рішення) – 

1141,70 грн. 

2. Термін виконання робіт у повному об’ємі з основної інвентаризації 30 

календарних днів, з поточної інвентаризації – 20 календарних днів. 

3. За бажанням замовника інвентаризаційні роботи можуть виконуватися 

по договору з підвищуючими коефіцієнтами в залежності від терміну 

виготовлення замовлень: 

 

 

 



 

 Основна 

інвентаризація 

Поточна 

інвентаризація 

- за три робочих дні з коефіцієнтом 2 з коефіцієнтом 2 

- за десять робочих днів 

(для юридичних осіб) 
з коефіцієнтом 2 з коефіцієнтом 2 

 

4. Коефіцієнти терміновості до діючих тарифів не поширюються на осіб 

котрим законодавством передбачені пільги, людей похилого віку. 

5. Поточна інвентаризація об’єктів комерційного призначення для 

фізичних осіб проводиться із застосуванням коефіцієнту 2 до відповідних 

тарифів з інвентаризації об’єктів житлового фонду, а для юридичних осіб 

відповідно – з коефіцієнтом  4. 

6. Оплата послуг з інвентаризації об’єктів комерційного призначення 

проводиться на підставі договірної ціни згідно норм часу для виконання даної 

роботи та відпускної ціни однієї нормо-години. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                   О. ЛЕНДЄЛ 
 

 
 

 

 


