
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 23.05.2019 р. № 1303 
 м. Вінниця 

 

Про затвердження висновків суб’єктів 

оціночної діяльності про вартість об’єктів  

незалежної оцінки для розрахунку орендної 

плати та страхування об’єктів оренди   

 

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

6 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12 

Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні”, Методикою оцінки майна, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.11.2015р. №1033), розглянувши  ревю (рецензії) на звіти 

про незалежну оцінку об’єктів, що належать до комунальної власності Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади виконані суб’єктами  оціночної 

діяльності Шумською О.І.,  Поповою А.А., Яцубою О.М., виконавчий комітет 

міської ради 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити висновок суб’єкта оціночної діяльності Остренюк Людмили 

Василівни про вартість об’єкта незалежної оцінки, що належить Вінницькій 

міській об’єднаній територіальній громаді: вбудовані приміщення загальною 

площею 48,7 м2 (прим. б/н: №1-№5) першого поверху дев’ятиповерхового 

житлового будинку (літ. А) за адресою: м. Вінниця,  вул. Дачна, 3, в сумі 

439 371,00 грн., без урахування ПДВ, (вартість 1м2 – 9 022,00 грн.), додаток 1. 

2. Затвердити висновок суб’єкта оціночної діяльності Шевчук Ольги 

Анатоліївни про вартість об’єкта незалежної оцінки, що належить Вінницькій 

міській об’єднаній територіальній громаді: частина димової труби котельні 

комунального підприємства Вінницької міської ради «Віницяміськтеплоенерго» 

загальною площею 10,0 м2 за адресою:  м. Вінниця,  вул. Пирогова, 107, в сумі          

117 756,00 грн., без урахування ПДВ, (вартість 1м2 – 11 775,60 грн.), додаток 2. 

 3. Затвердити висновки суб’єкта оціночної діяльності Горобець Вікторії 

Вікторівни про вартість об’єкта незалежної оцінки, що належить Вінницькій 

міській об’єднаній територіальній громаді: вбудоване приміщення загальною 

площею 14,11 м2 (№2, 3, площею 9,3м2 першого поверху господарського корпусу 

/літ. В/; частина №28, частина №31, площею 4,81м2 підвальних приміщень 



харчоблоку /літ. Д/  за адресою:    м. Вінниця,  вул. Київська, 68,  в сумі                                   

119 500,00 грн., без урахування ПДВ, (вартість 1м2 – 8 469,17 грн.), додаток 3; 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови С. Матусяка. 

 

 

 

 

Секретар міської ради      П. Яблонський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

      до рішення виконавчого 

 комітету міської ради 

від 23.05.2019 р. № 1303 
 

 
Висновок про вартість об’єкта оцінки 

Оцінювач - суб’єкт оціночної діяльності Остренюк Людмила Василівна, що діє на 
підставі Сертифіката суб’єкта оціночної діяльності №233/18 від 19 березня 2018 року, виданого 
Фондом державного майна України, згідно Договору № 1421 від 10 квітня 2019 року на 
проведення оцінки з Департаментом комунального майна Вінницької міської ради та 
Спілкою учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці виконала оцінку нежитлових 
вбудованих приміщень (прим. № б/н: (№1 - №5) площею 48,7 м2 на першому поверсі 
дев’ятиповерхового житлового будинку (літ.А), за адресою: м. Вінниця, вул..Дачна,3, з метою 
визначення ринкової вартості об’єкта для укладання договору оренди, що визначається при 
всіх загальних припущеннях та обмежувальних умовах на дату оцінки  31 березня 2019 року.  

Оцінка проведена із застосуванням витратного підходу (в частині визначення 
фізичного зносу), дохідного та порівняльного підходів відповідно до Національного стандарту 
№1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.09.2003 року №1440, Національного стандарту № 2 «Оцінка 
нерухомого майна»,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року 
№ 1442, Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні»  №2658-ІІІ від 12 липня 2001 року та інших нормативно - правових актів з оцінки 
майна. 

На підставі документів, представлених на оцінку, візуального огляду, вивчення 
фінансової та технічної документації, наданої Замовником, маркетингового дослідження 
ринків продажу на об’єкти порівняння, проведених консультацій зі спеціалістами, з 
урахуванням загальних положень, припущень та обмежувальних умов, використаних 
нормативних документів та Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні»  №2658-ІІІ від 12 липня 2001 року, методичних розрахунків 
застосованих в звіті та світовій практиці для визначення вартості, виконаних розрахунків  

Ринкова вартість нежитлових вбудованих приміщень (прим. № б/н: (№1 - №5) площею 48,7 м2 на 

першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку (літ.А), за адресою: м. Вінниця, вул..Дачна,3,  
розрахована  за порівняльним  підходом, станом на  31 березня 2019 року,   

склала  без урахування  ПДВ: 

439 371 грн. 

(чотириста тридцять дев’ять тисяч триста сімдесят одна  гривня) 
 

   
 
Суб'єкт оціночної діяльності   ____________________ Л.В.Остренюк  Свідоцтво про реєстрацію Сертифікат ФДМ 

№ 233/ 18 від 19.03.2018 р                                                                                                   в Державному реєстрі оцінювачів України    № 4441 
                                                                                                                                                              18 лютого2006 року   Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача     
                                                                                                                                                             МФ№ 1092 від 15 травня 2004 р.  видане ФДМУ та МІБ. 

 Оцінювач     _______________________ Л.В. Остренюк           
 

                           

 

 

В. о. керуючого справами виконкому                                  С. Чорнолуцький 

 

 

 

 



 

Додаток 2  

      до рішення виконавчого 

 комітету міської ради 

від 23.05.2019 р. № 1303 
 

ВИСНОВОК  
про вартість майна  

 Виконавець (Оцінювач) Суб’єкт оціночної діяльності, в особі  Шевчук  Ольги  
Анатоліївни 

Уповноважений  Департамент  комунального майна Вінницької  міської  
ради, в особі  директора  Шутака  Ігоря Анатолійовича 

Замовник  Товариство   з обмеженою  відповідальністю  «лайфселл»   
з місцезнаходження за  адресою: Україна,  м. Київ,                             
вул. Солом’янська, 11 літера  А, в  особі   Гупала  Ігоря  
Миколайовича  спільно  з Єфимчековим  Андрієм  
Олександровичем, які  діють  на  підставі  Довіреності  
№8/19-л від 30.01.2019року 

Підстава  для  проведення  
незалежної  оцінки 

Договір  №1420 /13   від  10 квітня  2019 року 

Об’єкт   оцінки Частина  димової   труби  котельні  КП Вінницької   міської  
ради «Вінницяміськтеплоенерго», загальною  площею  10,0 
м2,  для  розташування  базової  станції стільникового  
зв’язку  ТОВ «лайфселл», за адресою:    м. Вінниця,                           
вул.  Пирогова, 107 

Мета  оцінки  Визначення ринкової  вартості  об’єкта оцінки з метою 
для  розрахунку орендної плати  у відповідності П(С)БО 
при  всіх  загальних  припущеннях  та  обмежувальних   
умовах   на  дату  оцінки 

Дата  оцінки 31.03.2019 року  

Дата  завершення  Звіту 24.04.2019 року 

Використані   методичні   
підходи 

Порівняльний,  дохідний 

Методичний  підхід,  за  яким  
визначена  остаточна  вартість  
об’єкта  оцінки 

Дохідний 

Найбільш  ефективне  
використання   

 Під розташуванню  базової  станції   мобільного  зв’язку  
та  антен 

Ринкова  вартість  об’єкта  
оцінки  (без  урахування  ПДВ)  
   

117 756,0  грн. 
  Сто  сімнадцять   тисяч  

 сімсот п’ятдесят  шість  гривень 

           Оцінювач                                                                         О.  Шевчук   
                                                                     Кваліфікаційне  свідоцтво  Оцінювача № 2471  від 13.11.2004р. 

                                                                                         Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  490/17  від 30.05.2017р 

 

 

В. о. керуючого справами виконкому                                  С. Чорнолуцький 



Додаток 3  

      до рішення виконавчого 

 комітету міської ради 

від 23.05.2019 р. № 1303 

 

Фізична особа - підприємець Горобець В.В. 
оцінка об’єктів у матеріальній формі, оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 

майнових прав та нематеріальних активів 
Сертифікат ФДМУ №367/17 суб’єкта оціночної діяльності від 21.04.2017 року 

21100, м. Вінниця, вул. Хлібна, 3, кім.7, тел. (0432) 56-25-18, (067)-300-10-48 

В И С Н О В К И 

оцінювача про ринкову вартість об'єкта оцінки 
Оцінювач – фізична особа-підприємець Горобець Вікторія Вікторівна (Сертифікат ФДМУ №367/17 

суб’єкта оціночної діяльності від 21 квітня 2017року), на підставі договору №1426 від 24.04.2019 

року укладений з КЗ «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня», здійснила оцінку 

вбудованих приміщень загальною площею 14,11м2 (№2, №3, площею 9,3 м2 першого поверху 

господарського корпусу /літ. В./; частина №28, частина №31, площею 4,81 м2 підвальних 

приміщень харчоблоку /літ.Д/) за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 68, з метою укладення 

договору оренди, станом на 13 травня 2019 року. Оцінка зроблена  порівняльним, дохідним та 

витратним (в частині   визначення фізичного зносу)  підходами,   відповідно до Національного 

стандарту №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 року №1440, Національного стандарту №2 “Оцінка   

нерухомого майна” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року 

№1442, Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та  професійну оціночну діяльність в 

Україні”   №2658-ІІІ від 12 липня 2001 року та інших нормативно-правових актів з оцінки майна. 

Оцінювач Горобець В.В., на підставі здійсненої оцінки, ринкового попиту та мети оцінки, 

робить висновок про наступне : 

Ринкова вартість об’єкту, а саме: вбудованих приміщень загальною площею 14,11м2 (№2, №3, 

площею 9,3м2 першого поверху господарського корпусу /літ. В./; частина №28, частина №31, 

площею 4,81 м2 підвальних приміщень харчоблоку /літ.Д/) за адресою: м. Вінниця, вул. 

Київська, 68, власником яких є Вінницьке міське об’єднання територіальної громади в особі 

Вінницької міської ради, станом на 13.05.2019 року без урахування ПДВ: 
 

119 500 гривень 
(Сто дев’ятнадцять тисяч п’ятсот гривень) 

 

або по курсу на момент оцінки 

 
4 560 доларів США 

(Чотири тисячі п’ятсот шістдесят доларів США) 
1 долар =26,205887 грн. по курсу НБУ на 13.05.2019р. 

Фізична особа                                                           Горобець В.В. 

підприємець                                        Сертифікат ФДМУ №367/17 суб’єкта  

                                                                                  оціночної діяльності від 21 квітня 2017 року 
М.П. 

 

Оцінювач 
                                                                                     Горобець В.В. 
                                                                             Сертифікат УТО та ФДМУ №1494 від 20.11.1999року 
                                                                               Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі 

                                                                               оцінювачів України №2866 від 19 травня 2005 року   

 

 

В. о. керуючого справами виконкому                                  С. Чорнолуцький 

 



 

Департамент комунального майна 

 

Герасимюк Наталія Володимирівна 

 

Заступник начальника відділу використання нерухомого майна 
 

 

 

 

 


