
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 13.12.2018 р. № 2771 

 м. Вінниця 
 

Про оренду об’єкта комунальної  

власності Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади та затвердження  

висновку суб’єкта оціночної діяльності  

про вартість об’єкта незалежної оцінки  

по 1-ому тупику Марії Литвиненко-Вольгемут, 16а 
 

Керуючись підпунктом 1 пункту а) статті 29, частиною 1 статті 52 та частиною 

6 статті 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про оренду державного та комунального майна», статтею 12 Закону 

України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні", "Методикою оцінки майна", затвердженою Постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 грудня 2003 року №1891 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1033), «Положенням про оренду 

комунального майна територіальної громади м. Вінниці», яке затверджене 

рішенням Вінницької міської ради від 01.07.2011р. №357, зі змінами до нього, 

розглянувши  рецензію на звіт про незалежну оцінку об’єкта, що належить до 

комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, 

виконану суб’єктом оціночної діяльності Козюрою Л.В. та звернення ТОВ 

«АЙПІ-КОННЕКТ», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити висновок товариства з обмеженою відповідальністю «Центр 

експертиз та бізнесу «Капітал-Інвест» про вартість об’єкта незалежної оцінки, що 

належить Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді – вбудовані 

приміщення загальною площею 117,5м2 (прим. №1) першого та другого поверхів 

двоповерхової нежитлової будівлі (літ. А) за адресою: м. Вінниця, 1-й тупик Марії 

Литвиненко-Вольгемут, 16а в сумі 759 168,00 грн., без урахування ПДВ, (вартість 

1м2 – 6 461,00 грн.),  додаток; 

2. Продовжити терміном на 2 роки 11 місяців товариству з обмеженою 

відповідальністю «АЙПІ-КОННЕКТ» оренду вбудованих приміщень загальною 

площею 117,5м2 (прим. №1) першого та другого поверхів двоповерхової 

нежитлової будівлі (літ. А) за адресою: м. Вінниця, 1-й тупик Марії Литвиненко-

Вольгемут, 16а для розміщення офісу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  С. Матусяка. 

 

Секретар міської ради           П. Яблонський 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1033-2015-%D0%BF/paran9#n9


 

Додаток  

до рішення виконкому  

міської ради  

від 13.12.2018 р. № 2771 

 

ВИСНОВОК 
 про вартість об'єкта оцінки 

 

Оцінювач, ТОВ “ Центр експертиз та бізнесу „Капітал-Інвест” “ в особі 

директора Медвідь Зінаїди Степанівни, який діє на підставі сертифіката суб’єкта 

оціночної діяльності №430/18 виданого ФДМУ 25 травня 2018 року та договору 

№1364 від 30 листопада 2018 року між Департаментом комунального майна 

Вінницької міської ради, ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» та ТОВ «АЙПІ-КОННЕКТ»  

на виконання незалежної  оцінки нежитлових вбудованих приміщень,  на основі 

даних наданих замовником, вивчення технічної документації, після проведення 

огляду, з урахуванням загальних положень і обмежувальних умов, застосування 

методик, затверджених законодавчих актів і нормативів України; міжнародних та 

національних Стандартів, після виконання розрахунків робить висновки про 

наступне : 

 Ринкова вартість нежитлових вбудованих приміщень, загальною 

площею 117,5 м2, які  розміщені у 2-поверховій нежитловій будівлі (літ. А), що 

знаходиться на балансі КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» та 

розташованих за адресою: м. Вінниця, 1-й тупик Марії Литвиненко-

Вольгемут, 16а, без урахування ПДВ, становить (округлено):   

 

759 168  грн. 

( сімсот п’ятдесят дев’ять тисяч сто шістдесят вісім  грн.) 

 

Застосовані підходи: порівняльний, дохідний 

 

Дата оцінки: 31 жовтня 2018 року 

 

Мета оцінки: визначення ринкової вартості нежитлових вбудованих 

приміщень, з метою продовження дії  договору оренди 

 

Оцінювач:                   Товариство з обмеженою відповідальністю 

                                     “Центр експертиз та бізнесу „Капітал-Інвест”” 

               Сертифікат ФДМУ № 430/18 від 25 травня 2018 року 

 

Директор ТОВ “ЦЕБ ”Капітал-Інвест”, 

 оцінювач:                                                               ____________  З.С.Медвідь 
                                                                                                                                                        (кваліфікаційне свідоцтво ФДМУ №356, посвідчення 

про підвищення кваліфікації  МФ № 6899-ПК) 

 

 
В.о. керуючого справами виконкому                                     С. Чорнолуцький 

 



 

Департамент комунального майна міської ради 

 

Кондратов Андрій Павлович 

 

Головний спеціаліст відділу використання нерухомого майна  

 

 

 

 

 

 


