
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
Від 24.02.2022 р. № 545

м. Вінниця

Про затвердження висновку суб’єкта
оціночної діяльності про вартість об’єкта 
незалежної оцінки для розрахунку орендної
плати та страхування об’єкта оренди 

          Розглянувши ревю (рецензію) на звіт про незалежну оцінку об’єкта, що 
належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, 
виконану ТОВ «Подільський експертний центр», відповідно до статті 8 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна», статті 12 Закону 
України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні”, Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.12.2003 р. №1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 20.02.2019р. №224), Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995р. (в редакції від 
28.04.2021р. № 630), керуючись підпунктом 1 пункту а) статті 29, частиною 1 
статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити висновок суб’єкта оціночної діяльності фізичної особи – 
підприємця Ваколюк Людмили Михайлівни про вартість частини 
технологічного приміщення димаря котельні площею 8,7 м2 для розміщення 
обладнання стільникового зв’язку (RBS) та частина димаря котельні площею 
5,0 м2 для розміщення антенно-фідерних пристроїв ПрАТ «Київстар», що 
розташований за адресою м. Вінниця, вул. Воїнів – Інтернаціоналістів, 2-Е, в 
сумі 202 450,00 грн., без урахування ПДВ, (вартість 1м2 – 14 777,38 грн.), 
згідно з  додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови С. Матусяка.

Міський голова                    С. МОРГУНОВ



Додаток  
до рішення виконавчого

комітету міської ради
від 24.02.2022 р. № 545

Висновок
оцінювача про ринкову вартість об’єкта оцінки

Суб‘єкт оціночної діяльності ФОП Ваколюк Людмила Михайлівна в особі 
оцінювача Ваколюк Л.М., яка діє на підставі Сертифікату суб’єкта оціночної 
діяльності №951/21 від 28-12-2021р. та Договору укладеного з Замовником 
комунальним підприємством Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго», код ЄДРПОУ – 33126849, в особі головного 
інженера Ласкавчука Андрія Вікторовича, який діє на підставі доручення                       
№ 05/11 від 12.04.2021 р., виконала незалежну оцінку майна, а саме: частина 
технологічного приміщення димаря котельні площею 8,7 м2 для розміщення 
обладнання стільникового зв’язку (RBS) та частина димаря котельні площею 
5,0 м2 для розміщення антенно-фідерних пристроїв ПрАТ «Київстар», що 
розташований за адресою м. Вінниця, вул. Воїнів – Інтернаціоналістів, 2-Е.

Мета оцінки - для визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
укладення договору оренди.

Оцінка зроблена за витратним, дохідним та порівняльним підходами, 
відповідно до Національного стандарту №1, №2 та закону України про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні від 12 
липня 2001 року №2658-111, методики оцінки майна (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 224).

Оцінювач робить висновок про наступне: ринкова вартість майна, а 
саме: - частина технологічного приміщення димаря котельні площею 
8,7м2 для розміщення обладнання стільникового зв’язку (RBS) та частина 
димаря котельні площею 5,0 м2 для розміщення антенно-фідерних 
пристроїв ПрАТ «Київстар», що розташований за адресою м. Вінниця, 
вул. Воїнів – Інтернаціоналістів, 2-Е, на дату оцінки 31 грудня 2021 року, 
без урахування ПДВ, складає:

202450 грн
(двісті дві тисячі чотириста п’ятдесят гривень)

Фізична особа підприємець Л.М. Ваколюк
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  № 951/21 від 
28.12.2021 року

Оцінювач: Л.М. Ваколюк
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 107 від 
22.09.2018 р. Посвідчення про підвищення 
кваліфікації МФ №11789 – ПК від 03 вересня 2020 р.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В.о. керуючого справами виконкому           С. Чорнолуцький



Департамент комунального майна

Кульбіда Вікторія Павлівна

Головна спеціалістка відділу використання нерухомого майна


