
Комунальне підприємство "ВМБТІ" проводить:
-Технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна 

-Підготовку проектів рішень для органів місцевого самоврядування.

. . З
-Складання технічних звітів

-Оформлення свідоцтв та дублікатів на приватизовані квартири.

-Алгоритм дистанційного отримання послуг, що надаються КП «ВМБТІ» вказаний нище:

Алгоритм .дистанційного отримання послуг, що 
надаються КП «ВМБТІ»

1. Зацікавлена особа направляє на електронну пошту КП 
«ВМБТІ» vm bti2020@ gmail.com лист в якому вказує послугу, яку бажає отримати.
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• Одночасно необхідно вказати*:

Прізвище, ім'я, по-батькові замовника.
Ідентифікаційний код (РНОКПП).
Номер телефону.
Форму отримання документів -  електронний варіант або паперовий.
За наявності замовник може надати фотокопію документу, що підтверджує право власності 
(свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу. міни, дарування, рішення суду 
тощо)

*2. КП «ВМБТІ» готує договір та надсилає на зворотною адресу заявника. Одночасно 
підприємство вказує реквізити для оплати та вартість замовленої послуги.

3. Замовник підписує договір, скріпляє його своїм ЕЦП та надсилає його на електронну 
пошту (vmbti2020@ gmail.com) разом із копією квитанції, що підтверджує здійснення 
оплати.
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4.Після отримання вказаних в п. З документів та перевірки отримання оплати, КП «ВМБТІ» 
виготовляє замовлені документи та надсилає їх примірник підписаний ЕЦП на зворотною 
адресу Замовника. *3.

5.Загальний термін виконання робіт не пов'язаних з виходом на об'єкт (інформаційні листи, 
довідки та інше) становить 10 робочих днів з моменту оформлення сплаченого замовлення.

Можливе виконання замовлень на всі види послуг у скорочений термін, при наявності такої 
можливості у підприємства та за згодою замовника, для фізичних осіб до 3-х, 2-х, 1-го 
робочого дня ( із застосуванням коефіцієнту тарифікації -  2, 5, 7 відповідно).

Приклад розрахунку вартості послуги по виготовленню інформаційного листа за матеріалами 
інвентаризаційної справи у скорочений термін:

• Вартість послуги становить 443 грн. та виконується за 10 робочих днів.
• Вартість аналогічної послуги із терміном виконання до 3-х робочих днів становить: 443 

грн. X 2 (коефіцієнт тарифікації) та становить 886 грн.
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• Вартість аналогічної послуги із терміном виконаная.до 2-х робочих днів становить: 44.3 
грн. X 5 (коефіцієнт тарифікації) та становить 2215 грн.

* Вартість аналогічної послуги із терміном виконання до 1-го робочого дня становить: 
443 грн. X 7 (коефіцієнт тарифікації) та становить 3101 гри.

Для отримання послуг в скорочені строки про це слід вказати до оформлення замовлення.

У випадку виникнення питань стосовно взаємодії, зацікавлена особа може зателефонувати за 
тел. 50-90-75 та узгодити їх в телефонному режимі, в т. ч. отримати необхідні консультації.

1.Відомості про послуги та їх вартість, що надаються підприємством розміщена за 
посиланням:.

http://www.vmr. gov. ua/MunicipalEnreprise/Lists/Bri/ShovvContent. aspx?II>=21

2.Здійснюючи замовлення, особа надає згоду на обробку персональних даних відповідно до 
Закону України «Про захист персональних даних», в обсязі необхідному для виконання 
договірних зобов’язань.

З,У разі необхідності отримання паперової версії виготовлених підприємством документів. їх 
можна отримати наручно у приміщенні К.Г1 «ВМБТІ». Документи видаються виключно особі, 
яка оформила замовлення (Замовнику).

Також можливе надсилання документів Замовнику через компанії, що надають послуги з 
експресс-доставки документів (Укрпошта. Нова Пошта) з оплатою вартості доставки за 
тарифами таких компаній.

Начальник Нагірняк Діна Борисівна
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