
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
Від 14.04.2022 р. № 759

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 фізичною особою – підприємцем Поповою Аліною 
Аркадіївною, 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 Шевчук Ольги Анатоліївни про вартість майданчика під 
приміщенням технологічної споруди для розміщення обладнання, площею 
17,0 м2 та частина газовивідної труби для встановлення антенно-фідерних 
пристроїв площею 3,0 м2, за адресою: м. Вінниця, вул. Воїнів - 
Інтернаціоналістів, 2-Е, в сумі 385 176,00 грн., без урахування ПДВ, (вартість 
1м2 – 19 259,00 грн.), згідно з додатком.

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

Міський голова               Сергій МОРГУНОВ



Додаток  
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 14.04.2022 р. № 759

ВИСНОВОК 
про вартість майна

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

Замовник Товариство   з обмеженою  відповідальністю  
«лайфселл” з місцезнаходженням за адресою: Україна,  
м. Київ,  вул. Солом’янська, 11 літера  А, в  особі  
представників Зайзбург  Ірини  Юріївни спільно з 
Заблоцьким  Дмитром   Сергійовичем,  які  діють  на  
підставі  Довіреності  №112/21 від 03.05.2021року

Підстава  для  проведення  
незалежної  оцінки

Договір  №5  від  21 січня 2022 року

Об’єкт   оцінки Майданчик під приміщенням технологічної споруди 
для розміщення обладнання, площею 17,0 м2  та площа 
на газовивідній трубі для встановлення антенно-
фідерних пристроїв, площею 3,0м2, за адресою: м. 
Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 2-Е

Мета  оцінки Визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
оренди при всіх загальних припущеннях та 
обмежувальних   умовах  на  дату  оцінки

Дата  оцінки 31.01.2022 року 
Дата  завершення  Звіту 10.02.2022 року
Використані   методичні   
підходи

Витратний, дохідний

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

Дохідний

Ринкова  вартість  об’єкта  
оцінки  (без  урахування  
ПДВ)

385 176,0  грн.
Триста  вісімдесят   п'ять  тисяч  

сто  сімдесят  шість гривень 

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

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 463/200 від 29.05.2020р.

В. о. керуючого справами виконкому                   Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

Департамент комунального майна



Кульбіда Вікторія Павлівна

Головна спеціалістка відділу використання нерухомого майна


