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Сергію П ’ятківському

На Ваш запит про надання публічної інформації щодо надання копії звіту 

про експертну грошову оцінку земельної ділянки виготовленої ТОВ 

«ЛЕКСТАТУС ГРУП» від 10.06.2019 року щодо земельної ділянки, яка 

розташована по проспекту Свободи,21, надаємо запитувану Вами копію. 

Додаток 49 (сорок дев’ять) аркушів, що складає 81 (вісімдесят одну) 

сторінку.

З повагою 

Міський голова С.Б. Редчик

(Вик, Загіка (В.Ж 2- 25-34 
ЛҐишк^вич С<В. 2-44-36

http://www.hmilnvk.osp.info
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РЕЦЕНЗІЯ

На звіт про експертну грошову оцінку земельної ДІЛШШЖ, 
розташованої за адресою: Вінницька обл., м. Хміїьннк, пр. Свобода (дал. і

Свободи, №21), №21Б

Назва звіту про оцінку

 ̂і

Звіт 3 експертної гроокдая ошнкх ж м о а а я  дезаіиш 
4353/19 на проведення ошшаї ycsmcjsjBm ж ш т »  
(кадастровий номер 0510900000:00:Ш6:Шв2) т ж ш & ят и 
площею 0,1515 га, що розтанювана за адресоюс Вшзааша. 
обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вуж. Лешва, №23; шр. 
Свободи, №21), №21Б. , j

Підстава рецензування Запит власника земельної ділянки. '
Строк рецензування 10.06.2019 р.
Дата підписання рецензії 10.06.2019 р.
Підстава для проведення оцінки Договір № 121 від 10.06.2019р.
Висновки про обґрунтування 
вибору вартості та її відповідність 
вимогам нормативно-правових 
актів про оцінку майна

Визначена база оцінки -  ринкова вартість відповідає 
вимогам чинного законодавства.

1 Суб’єкт оціночної діяльності -  
суб’єкт господарювання

ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП»
адреса: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. №40-Б, офіс 
№107, сертифікат: № 1047/17 від 27.10.2017 р.
Директор: Гончар Дмитро Олександрович.

Оцінювач

.і... .

Гончар Дмитро Олександрович, Кваліфікаційне свідоцтво 
оцінювача з експертної грощової оцінки земельних ділянок 
від 29.04.2017 року АК № 01215.

Висновки про можливість 
проведення вказаними особами 

» оцінки майна

Оцінка виконана у відповідності до вимог чинного 
законодавства з професійної оціночної діяльності

Рецензент

*Г

Оцінювач, Бондарева Вікторія ' Олександрівна, 
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грощової 
оцінки земельних ділянок від 22.06.2013 року ЦХ № 00722; 
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з 
експертної грощової оцінки земельних ділянок ЦХ №02356 
від 26.01.2018 року; Витяг з Державного реєстру оцінювачів 
3 експертної грощової оцінки земельних ділянок від 
03.07.2018 року за № 1163.

По результатах рецензування встановлено

Об’єкт оцінки Земельна ділянка (кадастровий номер 
0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що 
розтащована за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, пр. 
Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №21Б: д ля  
б у д ів н и ц т в а  т а  о б с л у го в у в а н н я  о б ’є к т ів  т о р г івл і.

Дата оцінки 10.06.2019 р.
Форма власності об’єкта оцінки Комунальна
Основні об’ємно-планувальні 
характеристики

Площа -  0,1515 га, форма -  правильна багатокутна, 
розтащування -  фасадне.

^  о^ил, гг
- ~ ' \ е-с -̂г-е/гл:ггггл.

( f  J^c/сглг^е^гг^



Лист рецензента на звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки

Складові елементи звіту, 
за
якими виконується його 
рецензування

Характеристика складових елементів (їх 
відшовідшсть нормативно-правовим актам 
оцінки майна)

ВІОПОВІДШСІ 
вимогам 
нормат. 
прав, актів

( + )

Опис об’єкта оцінки Надання необхідної інформації про звіт: X
Місце розташування Наявність та повнота адреси місця розташ)^ання
і^ак тер и сти ка  
оЩ^кта оцінки

Максимальна характеристика об’єкта оцінки, його 
складових частин

Правовий статус об ’ єкта Ідентифікація об’єкта оцінки та пов'язаних з ним прав
^^рактеристика 
зовнішніх факторів 
Сгалузгева
приналежність, місце 
розташування, ринки

Наявність опису галузевої приналежності, 
топографічного місця розташування об’єкта, ринків 
т.ін.

Техніко-економічні 
показники (при 
наявності)

Повнота опису технічних характеристик об’єкта

Мета Проведення оцінки Правильність (чіткість) формулювання мети оцінки
Обгрунтування 
вибору відповідної 
бази оцінки

Наявність та переконливість обгрунтування 
вибору бази Оцінки, відповідність мети оцінки

Виклад методологічних 
підходів

Опис методологічних підходів пов'язаних з об’єктом, 
які використовуються в роботі. Повнота 
теоретичного викладання

Перелік нормативно- 
правових актів, 
відповідно до яких 
проводиться оцінка

Повнота переліку нормативно-правових актів, 
посилання на використання, виклад змісту • 
методичних підходів і методів, актуальність їх 
застосування______________________________

Перелік обмежень 
щодо застосування 
результатів_______

Повнота переліку обмежень доцільність їх 
врахування і підтвердження застосування

7

Виклад усіх припущень, 
за якими складено 
висновок про вартість 
майна

Аналіз припущень, що були прийняті у процесі 
оцінки. Посилання на підстави прийняття 
припущень. Обґрунтування припущень, які 
враховувались при складанні (визначенні) вартості 
майна

Опис зібраних даних

Висновки аналізу 
існуючого використання 
об’єкта оцінки. Висновки 
аналізу найбільщ 
ефективного 
використання об’єкта

Повнота, достатність зібраної інформації. Наявність 
висновків

Методологія
Обрання методичних підходів та методів 
ОЦІНКИ. їх обгрунтування та застосування, а 
саме:

X

М .
?.2

Методичні підходи Аргументація та обґрунтування застосування
Методи оцінки Аргументація та обґрунтування застосування

о?.



Оціночні процедури Послідовність дотримання оціночних процедур:

Об’єктивність 
розрахунків. Зваженість 
оцінки факторів

Достовірність здійснення розрахунків, наявність 
попередніх та
допоміжних розрахунків, підтверджень. 
Характеристика позитивного та негативного впливу 
факторів.
Відповідність та коректність вибору показників, 
даних для порівняння

Вибір бази показників, 
даних порівняння

Відповідність та коректність вибору показників, 
даних для порівняння

Підтвердження 
достовірності та 
об’єктивності 
оцінки оцінювачем
Висновок про 
вартість майна

Наявність письмової заяви оцінювача, 
підтвердження про якість використаних даних, 
особистий огляд об’єкта і т. ін. Відповідність 
пояснення
Коректність висновку про вартість майна

Аналіз додатків 
(матеріали або копії всіх 
підтверджуючих 
документів)
Естетичність

Перегляд даних, джерел інформації та їхньої 
актуальності по відношенню до оцінюваного 
об’єкта

Вимоги до оформлення звіту: X

Оформлення звіту
Відповідність правилам оформлення технічної 
документації, правопис, пунктуація, зовнішній 
вигляд

Оформлення 
об’єкта за 
фотографіями

Наглядність експозиція об’єкта, якість, 
об’єктивність, підписи під фото, можливість 
використання, як ілюстрації___________ _

14,3
Коректність
викладення
матеріалу

Коректність викладення матеріалу, наявність 
посилань на авторів, чиї матеріали 
використовувались при проведенні оцінки, 
джерела інформації тощо.

Підсумок •
Загальна кількість позитивних (+) та негативних (-) 
відгуків

24



В исновки

сновки про зібрані 
ідні дан і та  інш а 
рм ац ія___________

При проведенні оцінки оцінювач зібрав достатньо інформації 
про об’єкт оцінки

сновки про ви ко р и стан н я  
одичних підходів, 

методів і оц іночних 
цедур с у рахуван н ям  
и та  бази оц інки , 
ун тован ість  п ри й н яти х  

лйіущ еній

У розрахунках використана база оцінки, підходи та метода, які 
відповідають діючим методичним вимогам до оцінки. 
Експертна оцінка виконана у відповідності до вимог Закону 
України «Про оцінку майна, та майнових прав та професійної 
оціночної діяльності в Україні» № 2658-111 від 12.07.2001 року, 
Національним стандартом № 1 «Загальні положення оцінки 
майна та майнових прав», затвердженим постановою КМУ № 
1440 від 10.09.2003 року. Національним стандартом № 2 
«Оцінка нерухомого майна».
Звіт включає опис об’єкта оцінки, необхідні розділи, які 
розкривають зміст проведених оціночних процедур та 
обґрунтування визначеного підходу, а також заключения та 
висновки оцінювача про вартість об’єкта. Звіт підписано 
оцінювачем, який проводив оцінку та завірено печаткою 
суб’єкта оціночної діяльності з підписом керівника.___________

уваж ения
І'І^ ^ н о вк и  про достовірність 
І М ннки м ай н а

Звіт відповідає вимогам нормативно-правових актів про оцінку 
майна.

Таким чином, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розташованої 
^  адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, 
# 2 1 ) ,  21 Б, відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, звіт може 
Ійкористовуватися з метою, вказаною у Звіті.

іензент;
ннювач - Бондарева Вікторія Олександрівна 
відоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки 
«ельних ділянок від 22.06.2013 року ЦХ № 00722

V Бондарева Вікторія Олександрівна
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Виданий

Реквізити суб’̂ єк'га 

господарювання

Напрядми оцінки майна, 
щодо яких дозватена

Ф О Н Д  Д Е Р Ж А В Н О Г О  М А Й Н А  У К Р А Ї Н И

С Е Р Т И Ф І К А Т  JŶ  / у У
суб’єкта оціночної діяльності

Дата видачі ** ^ 2019 р.

<MKMitwtvrafiJKVHuw' прікмгтігмна:
4 1 S9 6 S94

ТОВДГИСТаУ З ОБМЕЖ£НОШ ВГДПОВШЛЛЬНІСТЮ <<БІЗНЕС-СЕРВІС ̂ E P y X O M lC tW ^  ,  ,
fnakuf*iyiMM>i Kpvt)if4>4Vi особи або optiutmr. ш * mono йаямьгові фіпгчкй Особи -  wKUywoww)

0 2 0 9 9 . м. Київ« ру;і. Ялтинська« буд, 5  Б« кімната 12

сад и  С Л Р П О У  (\>!ССінрацНі»{ііі um w p и Л О к/т іІ спртси п ^ іа и а їка  ггчолтсіи (ібо сирія то ‘(омир п ососрт і и ш  фШ»исих осіб, я и і через ееоірелиЧбиі w ; w w « umk« 
еіЛапч'икотг.с» « іА приинятти i-e tc ia fm if iiu a iv  w uor/v{ lolTMt««)/ карчжс ччат іика  іт іи т к ів  т ч оф іційно т мИкіліт и про иг нсЗтіяіАімб 

іт сщ роісгоаиіі о р н и і і  иаютл а ійи їт ку у  т іию рт і})

матеріальній формі. Д.Оиівха.іішіснші шіЙж>ш>; кош іае^^ n8VBatiHHHxmneBBLJ^^jQmx^^ag,T9 

ш
практична ошночка діяльність 
СпецідлізаиіТ в межах

(заішгчистисм яиобсіОііег

ІД«Оиі»кашйУжомнхікчсй(исружомі?го мийна. ц<руз[0іиоггй.утом¥_чйсдідсііеяьнмхд1ляяок.та иіЯновиїпряв наниіь 
1.2. Оцінка машни іббдаднаішй.ІА Оцінка колісішх тиасоштшж ясоіН»«
!Л. Оцінки PYXOMM DPLC«. КРІМ 1ИКНХ. шо Віли<син1 до митан. облиананни. аолісвиі тринспортніа мсобіїь лііильнік апавітІР.

напрямів ОЦІНКИ
судноплирниі м собір .таїт. шо егиновлать кул^ттвіцаінцісіїь
2.1. OutHioi uLiiciiHi мйЙііонжу«Шд?ф^ Й ^ ^ ^  цінних пипсоїв. миЯноаах прав ти н<митсріилі.инх якінаі# (кпім Лйии ни 
^•рктн Інтилекіуальш)! іи ^остІ). нв об'скги UrrtAcjciŷ

Строк Дії 1
•V.

В. о. Голови Фонду

.2022 р.

В. Трубаров

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ОЦІНЮВАЧА З ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДШЯНОК

Серія ЦХ№ 00722 "22” червня 2013 року

Засвідчує, що Бондарева Вікторія Олександрівна
успішно склала кваліфікаційний іспит (рішення Екзаменаційної комісії від *22“ червня 
№ 29) та підтверджує її достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за

2013 роі^ 
програмою

базової підготовки з

Директор 
Харківського цея 
науково-технічно 
та економічної 
інформації

і^ н о ї грошової оцінки земельних ділянок.

S '



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, 
КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПЩВИШ.ЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ОЦШЮВАЧА З ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОЮІ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Серія ЦХ № 02356 «26» січня 2018 р.

Засвідчує, що Бондарева Вікторія Олександрівна
підвищила оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Директор ПРИВАТНОГО
перший а^5^никІ5Ш 0Е^ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Д е р ж а в ^ ф Ш ,||^ ф а ї4̂ ^  «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР
З Л И т а н |№ Ш |Й І{0 у >  "г *  НАУКОВО-ТЕХНІЧЙОЬ-,
картогрШ ї хг| ТА ЕКОНОМІЧНОЇ _
та када(%і̂  Шемелинець ІНФОРМАЦІЇ» ..  ~ТГ~ЄІ-В. Рябов
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ЗВГТ з ЕКСПЕРТНОЇ 
ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
№ 4 3 5 3 / 1 9 ' ^ - ^ ^ ^

про п^Ш дення оцінки земельної ділянки (кадастровий 

номер 05І0900000:00:006:098^) загал^(Ш) ш Ш ^ ^  0р[515 

га, що розташована за адресою: “ '
Вінницькіобл.у м. Хмільник, пр. Свободи (вуд. Леніїш,

№25; пр. Свободи, №221), №221Б. ^

м. Київ, 2019 р.

^  ув./г/иел/А̂ ^̂ £̂  
( 0 4 4 )  2 2 8 -31 -79



Висновок
про вартість майна

Суб'єкт оціночної діяльності ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП», що діє на підставі договору 

від 10.06.2019 року на проведення оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 

>00000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою: Вінницька 

м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25; пр. Свободи, №21), №21Б, на підставі 

еденого детального вивчення матеріалів і розрахунків, робить висновок:

Назва об’єкта оцінки Ринкова вартість грн., без
пдв

Земельна ділянка (кадастровий номер 
0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що
розташована за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, 

|ш р . Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), 
^ о 2 1 Б .

641 765,00

І'* "■
641 765,00 (шістсот сорок одна тисяча сімсот шістдесят п’ять грн. 00 коп.)

Ігя оцінки: 10.06.2019 р. 

Ь іі^ а д а н н я  звіту: 10.06.2019 р.

|Я0 ве призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі. 

|в>оцінки: визначення вартості об’єкта оцінки, для проведення подальших дій,

Іаних для продажу існуючому землекористувачу, 

іртості: ринкова.

шстовуваний методичний підхід: методичний підхід, що базується на зіставленні цін

tja x y  подібних земельних ділянок; методичний підхід, що базується на врахуванні витрат 

юіельні полшщення.

^кшннк: Виконавчий комітет Хмільницької міської ради в особі міського голови Редчика
t-

Борисовича.

с: Територіальна громада міста Хмільника в особі Хмільницької міської ради 

>кої області.

уб*єкт оціночної діяльності: ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП», сертифікат суб'єкта оціночної 

іяльності № 1047/17 від 27.10.2017р.

[а дату оцінки курс НБУ становив: 1 дол. С ^ ^

Оцінювач
заліф. св-во оцінювача з експертної грошової оцінки
їмельних ділянок від 29.04.2017 року АК № 01215) feji;

(їф скто /;: ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП»

Гончар Д. О. 

Гончар Д. О.

X .



оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:
______ Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №2ІБ.
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Звіт »ро оцінку зешяьноі ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:
Ш4 Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, N925, пр. Свободи, N921), М21 Б.

—  '.і-" ---------І І .......... .. ......... " . І . .................... . ,1 . . , 1  .........................

1. ВИКЛАД основних ФАКТІВ

 ̂ Об’єкт оцінки
Земельна ділянка (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) 
загальною площею 0,1515 га, що розтащована за адресою: 
Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. 
Свободи, №21), №21 Б.

Замовник Виконавчий комітет Хмільницької міської ради в особі міського 
голови Редчика Сергія Борисовича.

Власник Територіальна громада міста Хмільника в особі Хмільницької 
міської ради Вінницької області.

~ Мета оцінки Визначення вартості об’єкта оцінки, для проведення подальщих дій, 
спрямованих для продажу існуючому землекористувачу.

База оцінки Ринкова вартість.

Дата оцінки 10.06.2019 р.

Ш Дата складання звіту 10.06.2019 р.

^  Суб’єкт оціночної 

С  діяльності

ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП», сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності Хо 1047/17 від 27.10.2017 року.

Щ Підстави для 

проведення оцінки
Договір Х° 121 від 10.06.2019 року.

Використані підходи

Оцінка проводилась в межах методичного підходу, що базується 

на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок; 

методичного підходу, що базується на врахуванні витрат на 

земельні поліпшення.

н^у Нормативно-правові 

■  ̂  регулювання

Оцінка об’єкта проводилась у відповідності з наступними 

нормативними документами:

• Законом України “Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 

рокуХо1378-ІУ;

• Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні»;

• Національним стандартом Хоі «Загальні положення оцінки 

майна і майнових прав», затвердженим Постановою КМУ 

Хо1440 від 10 вересня 2003р.

ТОВ (сЛЕКСТАТУСГРУП», 01004, м. Київ, вуя. І. Франка, буд, 40-Б, оф. М 107, тел. 044-228-31-79



зежмьної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:
Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №21 Б.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1 Мета оцінки

Ця робота виконана Суб’єктом оціночної діяльності -  ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» відповідно 

С Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності №1047/17 від 27Л0.2017 року (див. Додаток), далі за 

рІЕ9сш -  «Суб’єкт оціночної діяльності» або «Оцінювач», на підставі договору № 121 від 10.06.2019 

c i j  між Оцінювачем та Виконавчим комітетом Хмільницької міської ради в особі міського голови 

^ідчкка Сфгія Борисовича (далі за текстом -  «Замовник»). Форма виконаної роботи - письмовий звіт 

ГОйЯІЙ формі.

і ' ̂  Згідно з договором на проведення оцінки, метою цієї роботи є визначення вартості земельної 

(кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розтащована за 

ю: Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №21Б. 

оцінки виступає ринкова вартість.

2.2. Підготовчий етап оцінки
На даному етапі відбувається ознайомлення з об’єктом оцінки, з характерними умовами угоди, 

s a  реалізації якої проводиться дана оцінка, визначається база оцінки.

2.3 Порядок проведення незалежної оцінки майна 
Визначення вартості об’єкта оцінки розглядається в об’ємі, необхідному для визначення 

ІЕІВОвої вартості. Методи оцінки не відображають суть ринкової вартості (наприклад: балансова 

І^впочна вартість та інше), а тому не розглядались.

Робота включає в себе наступні етапи:

1. Укладання договору на проведення оцінки.

2. Ознайомлення з об’єктом оцінки, збір і опрацювання вихідних даних та іншої інформації, 

ої для проведення оцінки. Оцінювач здійснює аналіз вихідної документації та відомостей, які

ЕЫЗ» Замовник відносно об’єкта оцінки, виконує обробку і аналіз даних, які характеризують природні, 

везвомічні, соціальні та інші фактори, що впливають на ринкову вартість в масштабах регіону, району 

^»ашування об’єкта.

3. Ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних із ним прав. На цьому етапі виконана 

іфікація об’єкта оцінки, майно оглянуте на предмет його фізичного стану, виконаний аналіз 

ївих обмежень і застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та

зистання її результатів.

4. Вибір необхідних методичних підходів, методів та оцінювальних процедур, які найбільш

ТОВ ШКСТАТУСГРУП», 01004, м. Київ, вуя. І. Франка, буЬ. 40-Б, оф. N t 107, тея. 044-228-31-79 5



ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:
Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №21Б.___________________

вішкжідають меті та обраній базі оцінки. Використання вибраних методичних підходів, методів 

іщшовальних процедур для оцінки.

5. Узгодження результатів оцінки, отриманих з використанням різних методичних підходів. 

Ьоелора зводилась до аналізу відповідності вартості, отриманої тим чи іншим методом (підходом), 

рпц інуи. тобто визначалась достовірність кожного результату та приймалося рішення про кінцеву 

|и^гяу -^арпсть.

і 6. Складання звіту про оцінку майна і висновків про вартість об’єкта оцінки на дату оцінки. На 

етапі всі результати, отримані в процесі роботи, зведені воєдино і викладені у вигляді звіту, із 

^ ч й н н ям  всіх відповідних фактів та інших умов, що впливають на результати оцінки.

2.4 Допущення та обмежуючі умови

Оцінка вартості об’єкта оцінки відбувається на основі неупередженого його вивчення та у

С‘ [щості до діючих норм Міжнародної та Національної практики оцінки майна. Дані про фізичні 

Ічні характеристики об’єкта оцінки отримані із документації наданої Замовником. При оцінці
•V.

Оцінювач виходив із його реального стану, можливостей подальшої експлуатації за цільовим 

іченням. Оцінювач не проводив спеціальної технічної експертизи.

Розрахунки проводились в межах загальноприйнятих в світовій пракіиці оцінки методичних 

Ів, з урахуванням особливостей соціально-економічної ситуації, сформованої в Україні, регіоні 

на момент оцінки.

Замовник і Суб’єкт оціночної діяльності вважають, що умови і обмеженню, наведені нижче, та 

І € невід’ємною частиною цього Звіту, втілюють повне взаєморозуміння сторін. Вони є дійсними 

к  повноважних представників сторін, а також їх правонаступників.

І 2.4,1. Призначення звіту

1 Звіт про оцінку об’єкта призначений для Замовника і не може передаватися іншим юридичним 

ро фізичним особам з метою, не передбаченою функцією цієї оцінки. Звіт про оцінку має силу тільки 

Іншу випадку, коли він представлений повністю і використовується з метою, вказаною вище.

І 2.4.2, Конфіденційність

Замовник в праві посилатись на висновки, викладені в цьому Звіті, та використовувати його
І
йсоочно за вказаною метою. Замовник зобов’язаний захищати Суб’єкта оціночної діяльності від 

рггензій, які можуть бути надані йому третіми особами у випадку неправомірного використання 

кїультатів цієї роботи.

Оцінювач зобов’язується забезпечити конфіденційність інформації, отриманої від Замовника, а 

к о ж  всіх -висновків, що містяться в цьому Звіті.

ТОВ 1ЕКСТАТУС ГРУП», 01004, м. Київ, вул. І. Франка, буд. 40-Б, оф. № 107, тея. 044-228-31-79
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Z43. Відно€Ідальність
Замовник несе відповідальність за точність та адекватність всієї наданої для оцінки інформації. 

Замовник особисто несе відповідальність за всі юридичні вагомі рішення, прийняті ним в 

^  з цим Звітом, а також за використання результатів оцінки з метою, що не передбачена 

І9ором та яка не містить функції даної оцінки. Звіт про оцінку являє собою лише незалежну думку 

ЕЗовачг і сам по собі не породжує ніяких правових наслідків відносно об’єкта оцінки.

І; а4.4. Звіїьнення від відповідальності
і

Сз^б’єкт оціночної діяльності вважає себе вільним від відповідальності, витрат та обов’язків, які 

ІТЬ бути висунуті третіми особами, якщо їхні позовні вимоги виникнуть в результаті 

мірного використання цієї роботи.

Суб’єкт ОЦІНОЧНОЇ д ія л ьн ості н е н есе  в ідп ов ідал ьн ост і за  д остов ір н ість  ти тул у та  прав власності 

|р з н и к а  на об’єкт оц ін к и , в зв ’я зку з ти м , щ о в ідп ов ідн а  ю р и ди ч н а  та  правова ек сп ерти за  прав  

каості не проводилась.

2.4.5. Достовірність наданої інформації
І ^ . •V.

!, Вся інформація фінансового, економічного та технічного характеру, надана Замовником в усній
ї

^ іовій формі, підтверджена або не підтверджена документально, приймалася як достовірна.

ч не проводив спеціальної перевірки ЇЇ достовірності, в зв’язку з тим; що відповідальність за 

повірність наданої інформації несе Замовник.

Інформація загального характеру, використана в цьому Звіті та отримана з незалежних джерел, 

ся достовірною. Оцінювач не проводив спеціальної перевірки її достовірності.

2.4.6. Інші умови

Цей Звіт виконаний на основі наявних документів. Звіт включає в себе професійну думку
е?

Внювача з приводу вартості об’єкта на певну дату, але не гарантує того, що об’єкт оцінки буде 

тіізований або іншим чином використаний за ціною, що дорівнює цій вартості.

[ Висновок Суб’єкта оціночної діяльності з приводу вартості об’єкта дійсний лише на дату 

рц з ш . Він не несе відповідальності за зміни економічних, юридичних, соціальних і інших факторів, 

В^можуть вплинути на зміну рівня цін на ринку нерухомості. Висновок є невід ємною частиною Звіту.
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3. ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ

І Н̂ ,̂̂ :~̂ :т2ивно-законодавча база.

Кодекс України.

І України “Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 року №1378 -  IV.

України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” 

^  ‘ 5 лшшя 2001 року №2658-111.

України “Про плату за землю”.

З іф я  України “Про оренду землі”.

проведення оцінки для цілей оподаткування або нарахування та оплати інших 

:«бк*'жясових платежів, які справляються відповідно до законодавства. Затверджений поетановою 

^ІГ-неіу Міністрів України №358 від 21.08.2014 року.

^Порядок нормативної грошової оцінки земель еільськогосподареького призначення та населених 

^■нгтів. затвердженого спільним наказом: Державний комітет України по земельних ресурсах, 

Ійііякггерство аграрної політики України, Міністерство будівництва, архітектури та житлово- 

Цішувального господаретва України, Українська академія аграрних наук, від 27.01.2006 № 

рШ 5/21/11 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2006 року за № 388/12262. 

}»іетоднка експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена постановою Кабінету 

зів України від 11 жовтня 2002 року за №1531.^Апстр:

СтаїСтандарти оцінки

професійної діяльності оцінювача, затверджені Радою УТО, протокол №7 від 11.04.1995р.

^зсіональний стандарт № 1 «Загальні положення оцінки майна та майнових прав», затверджений 

Іїааовою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440.

Нашональний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою Кабінету

рзстрів України від 28.10.2004р. № 1442.

Методичні матеріали

Методичні рекомендації по оцінці ринкової вартості нерухомості. Симонова Л.Н. Маркус Я.И. 

Ірдішслова нерухомість», 2005р.

Д Фрідман, Н. Ордуей «Аналіз та оцінка нерухомості, що приносить дохід», м. Москва, Дело ЛТД, 

£бр.

‘Оцінка майна і майнових прав в Україні: Монографія під ред. Н.П. Лебедь -  К.: ООО 

^формаційно-видавнича фірма «Прінт-Експрес», 2003р.
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J

Вихідні дані !

1. Договір оренди землі від 19.04.2019р.

2. Акт приймання -  передачі земельної ділянки в натурі, що надається в оренду Шевченку Ю .^  Н  

від 19.04.2019р.

Витяг з Державного земельного кадастру №НВ-0003221242019 від 28.03.2019р.

4. Рішення Хмільницької міської ради Вінницької області №2075 від 16.04.2019р. *

5. Інвентаризаційна справа від 10.07.2012р. *

6. Договір купівлі-продажу нерухомого майна №69 від 17.01.2019р.

7. Акт прийому передачі нерухомого майна від 11.02.2019р. '

8. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власнос^

№156435189 від 18.02.2019р. 1’
9. Фотоматеріали та результати візуального огляду.

10. Матеріали мережі Іпіегпеї. '

І '̂■t

"і

X .

]'J
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енку Ю

4. ДЕФІНІЦІЇ

гі поняття, що вживаються у цьому Звіті, використовуються в значенні, встановленому 

ьнЕМ стандартом №1 «Загальні принципи оцінки майна і майнових прав» і Національним 

і^сом оцінки №2 «Оцінка нерухомого майна».

База онінки - комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що 

;гу\зіОгті. певному виду вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються мета оцінки 

Ьале. використання її результатів.

Методичні підходи -  загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтуються на основних 

оцінки.

власності оцінки  -  спосіб визначення вартості об’єкта оцінки, послідовність оціночних* процедур

^  лає Змогу реалізувати певний методичний підхід.

Оціночна процедура -  дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість 

Всти оцінку.

.Об’єкт оцінки -  майно та майнові права, які підлягають оцінці.

Об’єкти оцінки в матеріальній формі -  нерухоме майно (нерухомість) та рухоме майно. 

Нерухоме майно (нерухомість) -  земельна ділянка без полшщень або земельна ділянка з 

інням на ній, які з нею нерозривно пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, 

заЛЙю із законодавством належить до нерухомого майна.

Незалежна оцінка -  визначення певного виду вартості майна експертом по договору із 

^рййком.

Вихідні дані - будь-яка інформація, що є необхідною для виконання процесу оцінювання. 

Подібне майно -  майно, яке за своїми характеристиками та (або) властивостями подібне об’єкту 

і має таку ж інвестиційну привабливість.

|і Вартість -  суспільно-визначений еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений в грошовій

Гі.

Ціна майна -  фактична грошова сума, сплачена за об’єкт оцінки або подібне майно.

І Зві'^про оцінку - документ, що містить повідомлення про оцінку, огляд або аналіз, що 

рйється клієнту.

Дата оцінки - дата, на яку судження експерта (оцінювача) про вартість є дійсним.

Дата звіту - дата, складання звіту, 

і Земе.іьні поліпшення - зміна якісних характеристик земельної ділянки унаслідок розташування 

І межах будинків, будівель, споруд, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, 

шторічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також унаслідок господарської діяльності або 

»-------
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: робіт (зміна рельєфу, поліпшення Ґрунтів тощо).

сова вартість -  вартість, за якою можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібно 

г ш  дату оцінки згідно з договором, укладеним між покупцем і продавцем, після проведен:

>го маркетингу за умов, що кожна з сторін діяла із знанням справи, обачливо і без примусу^; - 

ак експозиції -  строк, протягом якого об'єкт оцінки може бути виставлений для продажу

Г

шо

з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною і тривалість якого залежить 

іення попиту та пропонування на подібне майно, кількості потенційних покупців,

ю ї спроможності та інших факторів. t  На Н(

-Обмежувальні умови - умови, що обмежують використання результатів оцінки або звіту по

sTstHHx

ікщональний аналог - майно, яке за своїми функціональними (споживчил}^-®^*^^^
^їстиками може бути визнане подібним майном до об'єкта оцінки. г ї

Існуюче використання - фактичне використання нерухомого майна на дату оцінки. ст

Зиос (знецінення) - втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна. Знос|^^^^^

його виникнення поділяють на фізичний, функціональний та економічний (зовніш ні^^^’ • 

та функціональний знос може бути таким, що технічно усувається, і таким, що І 

ся, або усунення його є економічно недоцільним. Шкальна

зичний знос - знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних технічних 

гічних якостей об'єкта оцінки.

ікціональний знос - знос, зумовлений частковою або повною втратою первісі] 

зальних (споживчих) характеристик об'єкта оцінки.

'Економічний (зовнішній) знос - знос, зумовлений впливом соціально-економічЕ 

та інших факторів на об'єкт оцінки.

'ект порівняння - подібне майно, що відібране для застосування порівняльного підхс

Щ Терміни «нерухомість» (нерухоме майно), «земля», «майнові і немайнові права» визначають сл кмв

вгзвіті відповідно до чинного законодавства України.

Об'єкт

ТОВ (с 'ІЕКСТАТУС ГРУП», 01004, м. Київ, вул. І. Франка, 40-Б, оф. М 107, т и . 044-228-31-79 11
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5. ОГЛЯД РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

володіє надзвичайно потужним природно-ресурсним потенціалом. За цим показником 

до десяти найбагатших країн світу і не має собі рівних у Європі. Але рівень його 

поки що дуже низький. З набуттям землею статусу товару в Україні виникають нові 

пюло напрямів, етапів, механізму та інших складників удосконалення земельних відносин, 

ринку земель, вирішення яких потребує дослідження й обгрунтування. Важливо зазначити 

функціонування ринку землі в Україні неможливе без відповідної законодавчо-нормативної
й*.

На ного регулюванні негативно позначається наявний вакуум земельного законодавства.

Нї, пов'язане з дією мораторію, не просте і надто заполітизоване. Не секрет, що думки різних

сил щодо нього розходяться -  від неприйняття самої ідеї купівлі-продажу земель

юживчим|^Н®*®^®^^^^^°’̂ ° призначення, до кардинально протилежної -  негайної його відміни. Відомо,

'= 4992 р. до Земельного кодексу України внесено поправки, згідно з якими земля за формами

Деїсті стала державною, комунальною і приватною. Якщо селянин оформив потрібні документи,

за Зносі^^^^ власником землі, якою міг розпоряджатися на свій розсуд, зокрема й продати. На жаль,

не доведено до кінця, тому що на практиці права власників обмежені, і по суті приватизація

І формальний характер. Подальший ринковий розвиток країни стає неможливим без внесення 
, ЩО |[

ШЕальних змін у земельні відносини.

І Ринок землі - це система організаційно-правових і економічних відносин, що виникають в процесіЇХН1ЧНИХ ^

щоділу земель та прав на них між суб'єктами цього ринку на основі конкурентного попиту і
■

дТ. Це поняття суттєво відрізняється від категорії "обіг землі" - сукупності земельних угод та 

Ін із землею. До обігу земель відносяться обмін, дарування та спадкування, оскільки їм не 

[анні такі риси ринку, як попит, пропозиція та конкуренція.

Залежно від характеру здійснюваних операцій стосовно земельних ділянок в Україні, можна

ого п і д х | ^  ^  
начаютьі*®^ купівлі-продажу землі;

|Єзок оренди землі; 

рзтечний земельний ринок.

в  сучасній практиці ринок земель України функціонує у вигляді двох складових:

ринок сільськогосподарських земель, де земля є основним фактором виробництва та 

бере участь у створенні сільськогосподарської продукції;

- ринок земель несільськогосподарського призначення, до яких належать в першу чергу 

землі під забудовою.

^ Об’єктами ринку земель несільськогосподарського призначення є :

) первіс:

^ОНОМІЧ
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-і; Звіт про оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за ае^сою :
‘Л _______Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, 1^21), №21Б._____________

звяих санаторіїв Хмільника виділяються такі, як: Радон, Поділля, профспілковий сататс^м^ 

іник». Південний Буг, Залізничників, Березовий гай. Військовий та корпус Поділля П р ^ у м . 

І^Основні засоби лікування: радіоактивні, вуглекислі, гідрокарбонат-хлориднокальщево-іаатр# 

ьні води, торфове болото Війтівецького родовища. Показання: захворювання крові, 

|^зсу,’ВЄрвової системи, жіночі хвороби.

_р“'ІЦорічно на курорті оздоровлюється близько 50 тисяч громадян. Завдяки особливостя 

ііогічної структури, запаси бальнеологічних ресурсів постійно поновлюються природш 

сом, що дозволяє щорічно приймати до 100 тис. осіб.

-І; Об’єкт оцінки -  земельна ділянка (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальної 

іею 0,1515 га, що розташована за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Ленін 

5, пр. Свободи, №21), №21 Б.

Поруч із об’єктом оцінки знаходяться асфальтовані під’їзні шляхи. Об’єкт оцінки розташований»^- 

[ з житловими багато- та малоповерховими будівлями. Поруч розташований заклад громадської! 

їня «Маестро», банк Ющадбанк».

Район, в якому розташований об’єкт оцінки характеризується високою наявністю житлових'

[іційних будівель, в тому числі промислових та продзчстових магазинів, аптек та інших місі]; ̂  ^  ̂  

і послуг для населення.

За рівнем цінності території, обумовленим місцезнаходженням, об’єкт оцінки можна віднес"̂  

^тасокого рівня комерційної привабливості.

Огляд об’єкту оцінки проводився при денному світлі.

ТОВ «, 1ЕКСТАТУСГРУП», 01004, м. Київ, вул. І. Франка, буд. 40-Б, оф. N i 107, твл. 044-228-31-79 15



І--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ------------ -—----------ШмяІ------ -
І адресою: ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:

___________ ____ Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, М25, пр. Свободи, 1^21), М21Б.____________________

 ̂ санаторії Рисунок 6.1
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ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:
Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №21 Б.

ЮК 6.3

ІЯ 6.1.

z . r -М Я 1 i j .

i t __________________________~ ________________
~ W m m

рухоме майно

ОЦІНКИ

матеріальні об’єкти, що можуть бути переміщені 
без нанесення їм щкоди. До рухомого майна 
належить майно в матеріальній формі, що не є 
нерухомістю.

об’єкти оцінки, що не існують в матеріальній формі, але дозволяють 
отримати певну економічну вигоду.
До об’єктів в нематеріальній формі належать фінансові інтереси 
(частки (паї, акції), опціони, інщі цінні папери, векселя, дебіторська 
та кредиторська заборгованість і т.п.), а також інщі майнові права
об’єкти, сукупність активів яких дозволяє вести певну господарську 
діяльність. Цілісними майновим комплексом є підприємства, а також 
їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, ділянки і Т.П.), що 
можуть бути виділені у встановленому порядку в самостійні об’єкти 
з подальщим складанням відповідного балансу та можуть бути 
зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності.

ю  ст. З Національного стандарту № 1 «Загальні положення оцінки майна та майнових прав», 

зікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав - це встановлення відповідності об’єкта оцінки 

вхідним даним та інформації про нього.

Основними етапами ідентифікації майна є уточнення характеристик об’єкта оцінки -  технічно- 

показників (ТЕП), будівельних параметрів, конструкцій і т. д. Джерелами відповідної 

ї^ ш ц ії може бути як загальноприйнята технічна документація (інвентарні картки, робочі проекти, 

паспорти, описи і т. п.), так і результати безпосереднього огляду майна самим Оцінювачем. 

Базуючись на викладеній вище класифікації, об’єкт оцінки, відноситься до об’єктів в 

формі і класифікується як нерухоме майно -  земельна ділянка.

17 ТОВ <с Ш КСТАТУС ГРУП», 01004, м. Київ, вул, 1. Франка, буд. 40-Б, оф. N i 107, тел, 044-228-31-79 18



Звіт про оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташованазй.^ж аяо: Н*
Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №2ІБ.__________ \_____________

7. АНАЛІЗ КРАЩОГО ТА НАЙБІЛЬШ  ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ C3L •
Концепція ринкової вартості передбачає оцінку об’єкта з позиції кращого та найбільш ^ 

вного використання. Відповідно до Національного стандарту №1, під «більш ефективним^ 

ійстанням» розуміється використання майна, в результаті якого вартість об’єкта оцінки 

альною. При цьому, розглядаються тільки ті варіанти використання майна, які є технічно 

ними, законодавчо дозволеними та економічно доцільними.

Визначення найкращого використання відбувається на основі судження, аналітичних навиків^^

вача та є вираженням думки Оцінювача, а не безумовним фактом. Висновок про краще

іільш ефективне використання оцінюваного об’єкта розробляється на основі наступних фактів: ^

ФЬично можливі варіанти використання -  можливість зведення будівель з метою^^

ого й найбільш ефективного їх використання на земельній ділянці, що розглядається з ^

анням потенціалу місця розташування, в тому числі доступність ділянки (під’їзд до неї),і
Єї£

ШОСТІ розташування земельної ділянки, прихована небезпека розташування.

Законодавчо дозволене використання - характер передбачуваного використання не суперечить-
■ S 3

їодавству, що обмежує дії власника ділянки. При наявності повного права власності, об’єкт, що̂
tes

зє оцінці, може бути використаний для особистих цілей власника, для можливого відчуження,| 

юж для його експлуатації з метою отримання прибутку.

Економічне реалЬоване використання -  розуміється, як можливість реалізації розглянуТогоІ 

протягом розумного часу з отриманням достатньої віддачі від інвестицій.

Найбільш прибуткове використання.

Варіант використання, що забезпечує максимальну дохідність з усіх фізичних й законодавчої 

ївих варіантів, а також, будучи економічно доцільним при певному рівні асоційованих ризиків, 

пльш ефективним використанням наявних покращень.

При аналізі альтернативних варіантів використання необхідно взяти до уваги ринковий попит 

ший з варіантів -  наскільки запланований варіант використання об’єкта нерухомості відображає 

ЇСИ на даному ринку та даній місцевості. Аналізується рівень попиту і пропозиції на всі об’єкти 

сомості різного функціонального призначення, а також переваги нерухомості, забезпечуючи її: 

зентні можливості і недоліки.

Таблиця 7.1

Варіант використання 
об’єкта

Фізична
можливість

Юридична
законність

Фінансова
можливість

Максимальна
ефективність

Землі
сільськогосподарського
призначення

- - - -

Землі житлової та 
громадської забудови + + + +
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Гдімянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою: 
ВЬотцька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, Ия2І), N9218,________________________

адресою:

Ь  рсжреапйного - - - -

^  дсогосіїоідарського - - - -

Е ітпріу, зв’язку, 
рПЕВВвж, обер н и  та

+ - - -

нва» ярвгзваяеяня

X навиків І 

краще й] 

[)актів: 

з метою  

щється з 

до неї),

іеречить 

і’єкт, ЩО) 

[уження,

’ найбільш ефективне використання об’єкта оцінки:

І земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розтащована на 

та транспортних потоків, оточена нежитловими та комерційними будівлями, 

об’єжта в межах міста, в досяжності від об’єктів інфраструктури, зовніщнє оточення, 

висновок про можливо найбільщ ефективне використання об’єкта оцінки -  

, тобто для обслуговування будівлі кінотеатру, 

вивпристання є фінансово здійсненним, юридично правомірним та максимально
•V»

в ж х а х  вище вказаних умов. Крім того, воно відповідає прямому функціональному 

»об^ежта.

[ЯНуТОГО

нодавчо] 

ризиків,

й попит 

ібражає 

об’єкти 

уючи її

иця 7.1
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п ^р о  оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:
Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, 1^25, пр. Свободи, 1^21), /^21Б. ____ _

8. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ БАЗИ ОЦІНКИ І МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ

*База оцінки (комплекс методичних підходів, методів і оціночних процедур, які відповідають 

виду вартості) вибирається у відповідності до характеру використання результатів оцінки, а 

враховуючи особливості об'єкта оцінки.

При виборі бази оцінки врахована мета, з якою використовується Звіт.

 ̂ Використання ринкової вартості як бази оцінки під час укладання договору на проведення 

майна можливе за умови відповідності угоди, у зв'язку з якою проводиться оцінка, змісту 

^  ринкової вартості. При цьому умови такої угоди не повинні передбачати будь-які додаткові 

або вимоги, що впливають на майбутню економічну вигоду від використання покупцем 

ігга оцінки.

Використання неринкових видів вартості під час укладання договору на проведення оцінки 

^можливе у випадку невідповідності умов договору, на основі якого проводиться оцінка, хоча б 

^ о в і ,  яка висувається для визначення ринкової вартості, крім випадків, вказаних в абзаці 

#*>му пункту 11 Національного стандарту № 1. У будь-якому випадку вибір неринкового виду 

рйвсгі повинен обґрунтовуватись у звіті про оцінку майна. До неринкових видів вартості 

ся: вартість заміщення, вартість відтворення, залищкова вартість заміщення (відтворення), 

расть'у використанні, споживча вартість, вартість ліквідації, інвестиційна вартість, інші види 

5?*йсгі, порядок визначення яких встановлюється окремими пунктами національного стандарту. 

Таким чином, в якості бази оцінки обрана ринкова вартість.

Вартість будь-якої земельної ділянки визначається її унікальністю, довговічністю, незмінністю
у

5ЛОЖЄННЯ, ВІДНОСНОЮ обмеженістю пропозиції на ринку нерухомості, а також специфічною 

істю конкретної земельної ділянки: доступністю, рівнем облаштування та характером її 

шня - які забезпечують власнику землі (землекористувачу) економію коштів і часу, і, як 

ж, одержання додаткового доходу - земельної ренти. Саме можливість отримання цього доходу 

ачає цінність земельної ділянки, робить її об'єктом ринкової відносин, а значить і об'єктом

Методичні підходи експертної оцінки

Експертна грошова оцінка земельної ділянки здійснюється на основі таких методичних підходів 

ізація чистого операційного або рентного доходу (пряма і непряма), зіставлення цін продажу 

земельних ділянок, урахування витрат на земельні поліпшення.

При проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки використовується методичний 

.який забезпечується найбільш повною інформацією про об'єкт оцінки.

ТОВ (сШ КСТЛТУС ГРУП», 01004, м. Київ, І. Франка, fyd. 40-Б, оф. №  107, тм. 044-228-31-79 21



JOTb 

м, a

:ння

істу

кові

:цем

інки 

ча б 

'Заці

(ИДУ

ості

іня),

(ИДИ

1СТЮ

ною 

м її 

і, як 

соду 

стом

ОДІВ

іажу

ший

(кадастровий номер 0510900000:00:006:09$2) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:
обл.. м. Хмільник, пр. Свободи (вух Леніна. И 25. пр. Свободи, №21), №21Б.___________________________

піїгід^ що базується на капіталізації чистого операційного або рентного доходу 

і), передбачає визначення розміру вартості земельної ділянки від найбільш 

земельної ділянки з урахуванням установлених обтяжень та обмежень, 

дохід визначається на основі аналізу ринкових ставок орендної плати за

1 розраховується як різниця між очікуваним доходом від продажу одержуваної на

(фактичної або умовної), та виробничими витратах і прибутком виробника.

земельної ділянки дохід із землі визначається шляхом розподілу загального

компонентами - землею та земельними поліпшення:

каюгталізашя грунтується на припушенні про постійність та незмінність грошового
>

істання земельної ділянки. При цьому вартість земельної ділянки визначається як 

[частого операдійного або рентного доходу до ставки капіталізації за формулою:

Цкп - вартість земельної ділянки, визначена шляхом прямої капіталізації (у гривнях); До - 

або рентний дохід (у гривнях); Ск - ставка капіталізації. 

капіталЬація грунтується на припущенні про обмеженість та зміну грошового 

зм о ^ с г а н н я  земельної ділянки протягом певного періоду з наступним її продажем на 

І Ю(Сму вартість земельної ділянки визначається як поточина вартість майбутніх доходів від 

та продажу за формулою:

І
Ц к п =  ^  

[ =1

До
(1 +  Ск)

+  Р

вцпість земельної ділянки, визначена шляхом непрямої капіталізації (у гривнях); Доі 

операційний або рентний дохід за і-й рік (у гривнях); Р-поточна вартість реверсії; 

рав х), який враховується при непрямій капіталізації операційного або рентного доходу;

МіЬ.

катталізацп визначається характерним співвідношенням між операційним доходом та 

у  подібних земельних ділянок або шляхом розрахунку на основі норми віддачі на 

у земельну ділянку капітал, з урахуванням вартості грошей.

капіталізації для землі може бути визначена також як різниця між загальною ставкою 

Для поліпшеної земельної ділянки та нормою повернення капіталу з урахуванням питомої

s.i-m cn  земельних поліпшень.
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Зшж щро оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою: 
________________ Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), 1^21Б._________________________

За методичним підходом, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних 

вартість земельної ділянки визначається на рівні цін, які склалися на ринку. При цьому, 

земельної ділянки встановлюється шляхом внесення поправок цін продажу подібних 

ділянок, що ураховують відмінності в умовах-характеристиках, які впливають на вартість. 

Поправки визначаються на основі попарного порівняння або статистичного порівняння 

даних.

/Скоригована ціна продажу подібної земельної ділянки визначається за формулою:

т

Цза =  Ца +  ^  ДЦа] 
у=і

" з

- ^3  

ТНЗ

-  □

| ;  де Цза - скоригована ціна продажу а-ї подібної земельної ділянки (у гривнях); Ца - фактична 

здажу а-ї подібної земельної ділянки (у гривнях); т - кількість факторів порівняння; дельта Ца) 

(поправка) в ціні (+,-) продажу а-ї подібної земельної ділянки стосовно ділянки, що 

іся, за )-м фактором порівняння; сума.

Вартість земельної ділянки визначається як медіанне або модальне значення отриманих

—  ■~Т2

-О

Л

[№апв.

За основу визначення вартості земельних ділянок шляхом зіставлення цін продажу подібних 

ділянок беруться ціни продажу тих ділянок, які за факторами, що впливають на їх вартість, 

ьою мірою збігаються з ділянкою, яка оцінюється.

За наявності великої кількості продажів подібних земельних ділянок па ринку для визначення 

шляхом зіставлення ціп продажів можуть бути застосовані методи математичної статистики. 

М етодичний підхід, що базується на врахуванні витрат нп земельні поліпшення. 

говується для оцінки поліпшених земельних ділянок або земельних ділянок, поліпшення яких 

гається, за умови найбільш ефективного їх використання (фактичного чи умовного). При 

іу , вартість земельної ділянки визначається як різниця між очікуваним доходом від продажу

[Єн о ї д іл я н к и  ( чи  капіталізованим чистим операційним або рентним доходом від її

гання) та витратами на земельні поліпшення за формулою: 

Це = Цо - Вос,

де Цв - вартість земельної ділянки, визначена шляхом урахування витрат на земельні 

іення (у гривнях); Цо - очікуваний дохід від продажу поліпшеної земельної ділянки чи 

іізований чистий операційний або рентний дохід від її використання (у гривнях); Вос - витрати 

іельні поліпшення (у гривнях).

ТОВ «. 1И КСТАТУС ГРУП», 01004, м. Київ, вул. І. Франка, ^д. 40-Б, оф. №  107, твл. 044-228-31-79 23 V-
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діжяики (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою: 
Втницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, N925, пр. Свободи, N921), М21Б.

поточної вартості майбутніх доходів та витрат, які нерівномірно 

часі, застосовується дисконтування відповідних грошових потоків.

юї земельної ділянки вартість землі може бути визначена шляхом встановлення 

сшввідношення між ринковою вартістю землі та земельних поліпшень у районі 

об'єгта оцінки.

іої земельної ділянки дохід із землі визначається шляхом розподілення загального 

Д ачни м и  компонентами - землею та земельними поліпшеннями. При цьому в більшому 

принцип залишкової продуктивності землі, відповідно до якого будівлям і 

■о^лованим на землі за рахунок залучення капіталу, робочої сили і управління, віддається 

розподілі доходу. Доход, що залишився, після покриття усіх витрат на залучення інших
ч

:я земельній ділянці.

вшіадку слід застосувати метод витрат на земельні поліпшення. Також, в умовах 

у, можна використовувати метод, шо базується на зіставленні цін продажу подібних

ТОВ €. іЕКСТАТУСГРУЇ1>>, 01004, м. Київ, вуя. 1. Франка, буд. 40-Б, оф. Н і  107, тея. 044-228-31-79 24
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(ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою: 
Вінницька о6л„ м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №21Б.___________________ _____
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М  РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА ОЦІНКИ В МЕЖАХ МЕТОДИЧНОГО 

ПІДХОДУ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЗІСТАВЛЕННІ ЦІН ПРОДАЖУ 

ПОДІБНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

підходу полягає в послідовності наступних дій: 

ізсятнфікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, тобто встановлення відповідності 

обТегта оцінки наявним вихідним даним та інформації;

■Іібір об’єктів порівняння;

■овачення характеристик, які підлягають коригуванню; 

нксеяня поправок;

аизвачення вартості об’єкта оцінки шляхом узгодження отриманих величин вартості 

об'схтів порівняння.

кн числового ряду, отриманого в результаті коригування цін аналогів і 

результату оцінки.

[етичне. Використовується переважно при незначному відхиленні величин

величина, що знаходиться в середині чисел, розташованих по зростаючій. Іншими 

щодо якого кількість чисел, більших його за величиною, дорівнює кількості чисел, 

Шако ав величиною.

-ВЕвчина, яка трапляється в числовому ряду найбільшу кількість разів.

об'єктів порівняння до об’єкту оцінки здійснюється шляхом проведення коригувань на 

об'єктом оцінки і подібними аналогами за умовами продажів, фізичним 

та інше. Коефіцієнт коригування менше 1 показує, що завданим показником об'єкт 

■еревершує об'єкт що оцінюється, більше 1 - поступається. Значення, які піддаються 

ро!фаховуються шляхом множення загального коефіцієнта коригування на вартість 1 

■□рівняння.

національним стандартам коригування вартості об'єктів порівняння є однією з 

оцінювач повинен виконувати при визначенні вартості об'єкта оцінки з використанням 

підходу.

на торг. Аналізуючи ціни пропозицій, наведені в СМІ, можна зробити висновок, що 

я на 5-15% від фактичних цін продажу (знижка на торг). Для активних ринків 

іи їд ів  називають менші знижки на торг. Це пов'язане з тим, що активні, розвинені ринки 

я відповідною інформаційною інфраструктурою, що дозволяє потенційним 

точно призначати ціну пропозиції об'єкта. Крім того, число потенційних покупців 

з ростом розміру ринку і його активності. Тому відмова одному покупцеві не приводить
ТОВ с  1ЕКСГАТУС ГРУП», 01004, м. Київ, вул. І. Франка, буд. 40-Б, оф. №  107, тел. 044-228-31-79 26
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t про оцінку земельної' ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою: =
Вінницька о6л„ м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №2ІБ._____________________________ f

юго збільшення строків продажу об'єкта або до збільшення маркетингових витрат. В даній 

: приймається знижка у розмірі 5%, виходячи з вишенаведеного аналізу.

Типові скидки на торг

Рисунок ІО.Т^ з

Типовые скидки на торг, %
Зем ельн ы еуч астк и

Участки Участки
с коммуникациями и б«з коммуникаций и 

инфраструктурой инфраструктуры

В действуюиіц<х 
благоустроенных 

кооперативах

8 полях ^Ьг-'Г'

под индивидуальну жилую застройку для садоводства

коригування на площу. Об’єкти порівняння характеризуються співставнимои розмірами плс 

зання по даному фактору проводиться, коли площі об’єкта оцінки та об’єктів порівняння 

зні. Як правило, у об’єктів з меншою площею вартість одиничного показника більше, нш{| 

ів з більшою площею. Це твердження справедливе за умов аналогічного функціональне] 

ачення.

^Абсолютна величина розрахункового коефіцієнту коригування на площу може визначатиоі^| 

іогою двох наступних правил, кожне з яких використовується в залежності від конкреї 

юшення загальних площ об’єкта оцінки та безпосереднього об’єкта порівняння: 

у випадку, коли загальна площа об’єкта оцінки (8о) більша за загальну площу об’( 

аналога (8а), тобто, маємо співвіднощення -  8а<8о, доцільно користуватися наст> 

формулою:

є к

0Д Х 5о

І" де: К -  розрахунковий коефіцієнт коригування на масщтаб;

ТОВ «, Ш КСЛ'АТУСГРУП», 01004, м. Київ, вуй. І. Франка, буд. 40-Б, оф. N t 107, твл. 044-228-31-79



г адресою:

ат. В даній,

сунок 10.1.М

Iділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:
Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), Ия21Б.

І площа об’єкта оцінки;

І площа об’єкта порівняння;

коефіцієнт «заторможування ціни».

г у в и и в 5 ’, коли загальна площа об’єкта оцінки ( 8о ) менша за загальну площу об’єкта 

1 (5 ^  тобто, маємо співвіднощення -  8а> 8о, доцільно користуватися наступною формулою;

ал.->іЗа
К =  ґ ̂

іМИ площ і,

ІВНЯННЯ Ні

ьще, ніж у 

іональногА.^-^

С—риарвіунковий коефіцієнт коригування на масштаб;

І площа об’єкта оцінки;

1 площа об’єкта порівняння;

коефіцієнт «заторможування ціни».

залежності^ носять емпіричний характер, оскільки були отримані щляхом 

результатів статистичних досліджень ринку купівлі-продажу нерухомого майна в
г /\ _ __

;  "1:' ії*' з  тжм, вищезазначені поправки на масштаб вперше були запропоновані фахівцями ПП 

■ іО с Іш ш  і Права» ще у 2008 році для оцінки заставного майна і за останні роки фактично

ЖИНПЦ на дату пропозиції. Типовий строк експозиції для продажу за результатами огляду 

агенцій нерухомості становить 2-4 місяці. Пропозиції що наведені в якості аналогів 

і травнем-червнем 2019 року. Дане коригування враховує різницю між фактичною 

об'єкта порівняння і його імовірною ціною, якби він додавався в момент оцінки, 

ринку нерухомості міста показав, що темпи зміни вартості у місті на цей час доволі

іачатися ^ відносно стійким, тому з урахуванням терміну експозиції можна стверджувати що
)нкретногІ^^^,р,

 ̂ об’єкта 

наступною

з £83 дати пропозиції до дати оцінки не потребується, коефіцієнт доцільно встановити на 

|в в 6 іо  1,0 -  у таблиці).

на наявність земельних поліпшень. Для поліпшеної земельної ділянки вартість 

бути визначена шляхом встановлення характерного співвідношення між ринковою 

та земельних поліпшень у районі розташування об'єкта оцінки. Розрахунок даним 

подходом проводиться у припущенні умовно вакантної земельної ділянки, коефіцієнт 

ггтяиовити на рівні 0% (тобто 1,0 -  у таблиці).

на правовий статус земельної ділянки. Згідно ст. 78 Земельного кодексу України

27

аУіфШ іі може перебувати у приватній, комунальній та державній власності. Коригування на

ТОВ <. ІЕК Є ГАТУ С  ГРУП», 01004, м. Київ, вул. І. Франка, буд. 40-Б, оф. М  107, тел. 044-228-31-79 28
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про оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:

Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, 1^21), №21Б.

юий статус земельної ділянки залежить від наявного правовстановлюючого документу 

ьну ділянку. Коригування на правовий статус земельної ділянки - це різниця між вартістю вб'є 

ґмаявності права власності, оформленого відповідно до законодавства. Якщо не була

зна реєстрацію права власності на об'єкт порівняння, то коригування складає 5-10 % зниже 

гі. В даній роботі коефіцієнт доцільно встановити на рівні 0% (тобто 1,0 -  у таблиці). 

Соригування на цільове призначення. Цільове призначення земельної ділянки окресі 

ювленими законодавством та конкретизовані відповідними органами влади допустимими межа 

[іистання земельної ділянки громадянами та юридичними особами. Коригування на цільов 

шчення залежить від привабливості функції використання земельної ділянки. В даній робо| 

ієнт доцільно встановити на рівні 0% (тобто 1,0 -  у таблиці).

К̂оригування на місце розташування. Характеризує функціональні зручності зв’язків 

ьноміським центром, місцями концентрації трудової діяльності, центрами громадської] 

говування, районами масового відпочинку. В основу аналізу зручностей зв’язків покладаютьО 

зедковані витрати часу на пересування. В даній роботі приймається на рівні 0% (тобто 1,0 

іі).
ІКоригування на відмінність у фізичних характеристиках ділянки (рельєф, нахил). В проце 

іняння виявляються та порівнюються тільки суттєві фізичні різновиди (площа, конфігурацм 

, ландшафт), що встановлює прямопропорційну залежність (чим гірше умови тим менша цін^ 

й роботі коефіцієнт доцільно встановити на рівні 0% (тобто 1,0 -  у таблиці).

К г |[игування на наявність комунікацій. На вартість земельної дідянки впливає наявніс 

[ерних мереж. За відсутність яких застосовано коригуючи коефіцієнти, відповідно 

»мендацій наукового видання “Методичні основи грошової оцінки земель в Україні”, під редакці^ 

.Ф.Дехтяренко та ін., 2002 рік (прийнято поправочні коефіцієнти з розрахунку 5 % на ко^ 

кацію). В даній роботі коефіцієнт доцільно встановити на рівні 0% (тобто 1,0 -  у таблиці). 

іригування на транспортну доступність ділянки (розміщення ділянки щодо вулиці, під’їз 

зчий коефіцієнт на транспортну доступність ділянки показує наскільки оцінюєма земел; 

«а розташована від громадських центрів, в зоні доступності пасажирського, автомобільні 

спорту, наявність під'їзду та його якість. В даній роботі коефіцієнт доцільно встановити на рі 

►(тобто 1,0 -  у таблиці).

Коригування на наявність обмежень, обтяжень. Обмеження - це перелік дій (права третіх осіб), 

кують права власника або користувача щодо розпорядження або користування земель 

їкою. Обтяження на використання землі - це право на земельну ділянку, включаючи праві 

зу, оренду, сервітути, обмеження, обов'язки по договору, рішення суду про передачу пр; 

встановлені законодавством права відносно землі. Наявність обмежень (обтяжень)т
J 9
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з адресою:

сумевту на 

стюоб'є

»(Щімку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою: 
_________________ Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, N925, пр. Свободи, ]9я21), )^2ІБ.____________________________

їня земельної ділянки суттєво зменшує її функціональне використання, економічі: 

їість, а відповідно і вартість. Тому встановлюється прямопропорційна залежність. В дані 

ію еф іц ієнт доцільно встановити на рівні 0% (тобто 1,0 -  у таблиці).

реслюсгьсі 

ми межамї 

на цільову 

шій робот

:.тьні ділянки даного цільового призначення для будівництва та обслуговунання будівед 

іу  межах населеного пункту мають коливання розміру площі. Тому, оцінювачем б^'ло прййнят 

в якості об’єктів порівняння взяти земельні ділянки з максимально схожим 

їстика.ми у населених пунктах, що мають співставні характеристики та провести відповіда

ЇВ ЯЗК1В 1

змадськогі 

сладаютьс: 

бто 1,0

_В процесі 

зфігурацї 

їнша цін^

наявніс

овідно

редакціє
і

на кож| 

лиці).

[1. П Ш ТЗІ

і земель: 

юбільної 

ги на рІБ

сосіб), І

1ЄМЄЛЬН(

и право

чу праї

(жень)
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ГЗвіт про оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га. що розташ ована за  
_______________________ Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, /^25, пр. Свободи, 2^21), ^к2ІБ,

і

Таб.
кізований відповідний сегм ент ринку в частині пропозицій  на продаж  нерухом ості та  вж е реалізованих у го д  к у ш и п ч ф о я а с у  ■ ерухочості. і 
І об ’єкту. Ц ей анал із базувався на  вивченні 4-х пропозицій  на продаж  нерухом ості за ц іною  в ід  7,62 и $ 0  яо 30 .00  и $ 0  за  І кв. и .

вання у

ркті
.-з

,яод.

в7кв.м.

І на торг

[ на площ у

І на

Гооліпш екь
t на 

І статус 
ііія в іШ и

( на ц ільове

І н а  м ісце

к у  ф ізичних 
їх
t), нахил)

О б 'єкт  порівняння Хзі

В інницька обл.

м. В інниця, р -н  А грономічний, вул. 
П ром енева, серединна зона

https://dom .ria.com /ru/realtv-
perevireno-prodaia-zem lva-
kom m ercheskoeo-naznacheniva-
vinnitsa-agronom ichnoe-prom eneva-
uh tsa -I4939902 .h tm l
(067) 728 32 36

Зем ельна ділянка

Загальна площ а д ілянки  1900,00 
кв.м .. Д ілянка цільового 
призначення - землі ж итлової та 
громадської забудови. П ерш а лінія 
п ід  комерцію  - с т о  С клад  М агазин. 
П ризначення землі • комерція. На 
д ілянку заведена ел.енергія.

1900

42000

22,11

0,95

1,00

16.05.2019

О б 'єкт порівняння Х92

В інницька обл.

В інницький р-н., с. Д орож нє 
К иївське ш осе, серединна зона

https://dom .ria.com /ni/realtv-
perevireno-prodaia-zem lva-
kom m ercheskogo-naznacheniva-
vinnitsa-doroinoe-kievskoe-shosse-
15446049.htm l
(0 6 7 )4 3 0  01 56

Земельна щ лянка

Загальна площ а ділянки 6000,00 
кв.м.. Д ілянка цільового 
призначення • землі ж итлової та 
громадської забудови. Ш ирокий 
фасад, недалеко комунікації.

6000

42000

7,00

0,95

1,00

23.05.2019

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

г на 
ІИОііуиікацій

вГйа
У
к ділянки 
І ділянки 
; під'їзд)

І на 
ьвбмеж ень.

е м р и гу в а н н я

на
Укв.м.

І показники

1,00

1,00

1,00

0,95

20,89

М інімум

6,62

їс т ь
Загальна площ а, кв.м.

Д оларів  С Ш А %

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,95

6,62

М аксимум

28,35

1515

Об’єк т  порівняння Jfe3

В інницька обл.

В інницький р-н ., СНГ. Л итии, 
серединна зона

https://w w w .olx. ua/ük/obvavlenie/z
em elnw -uchastok -
kom m ercheskogo-naznacheniva-
Ю А 2Рі8.Ьот1^Ь551079453

068 956  29 18

Зем ельна д ілянка

Загальна площ а ділянки 4200,00 
кв.м.. Д ілянка цільового 
призначення - землі ж итлової та 
громадської забудови. 
А сф альтована дорога, 
комунікації.

4 200

32000

7,62

0,95

1,00

04.06.2019

і.оа

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,95

7,20

С ереднє

15,76

О б сж т 1 iJM
В н и н и іь р  оба.

В іяю ш ью сн  р -я ^  с . В і п в а » в  Ху 
Н ем вр івське  ш осе, ссрі ■МІНІ:

hm >sy/dom .ria.c 
zenüva-kom m erchg^kftyn 
vinnitsa-viim itskie-hutora-flcinirov 
shosse-15720852.htm l

(096) 434 84 96

Зем ельна ділянка

Загальна площ а ділянки 1000 ,00 1 
Д ілянка ц ільового призначення - 1 
ж итлової та  громадської забудови 
кутова ділянка , п^ц ж итло або біз

29.05J

М едіана

К урс грн./доп.

24130 І Гривень:

26.8

64 ї ї

Таким чином, вартість об’єкта оцінки, отримана в межах підходу станом на 10.06.2019 р. сі 
гі30,00 дол. США, що за офіційним курсом НБУ (26,5957 грн.) з округленням до цілих десятків 

іалентно 641 765,00 грн. без врахування ПДВ.

і і
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ИЯв2> ипі» »ПІ площею 9,1515 га. що розташована за авреетг:, М25. пр. Свобода, ті), /92ІЯ ^  ^

РЬжо
‘tei tora-ncmi roiw №І

ВІНКИ 1000.001
призначенші  - з 
ської  забудови.>| 
І житло або бізі

11. РОЗРЛХШ ОК ВАРТОСТІ ОБ*ЄКТА О ЦІНКИ  
МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ, щ о  ГРУНТУЄТЬСЯ НА ВРАХУВАННІ ВИТРАТНА

я
ЗЕМЕЛЬНІ ПОЛІПШ ЕННЯ

підходом вартість земельної ділянки обчислюється як залишок між очікуваним 

, Чродзжу поліпшеної земельної ділянки та всіма витратами на земельні поліпшення за

^ - Ц о -  Вос.

розрахунку:

Визначається Цо, як дохід від продажу поліпшеної земельної ділянки. »

■ -Л підборі об’єктів порівняння для оцінюваного майна необхідно враховувати наступні

___ 6̂4174

• р. скла] 
ятків

умови договорів купівлі -  продажу чи пропозиції щодо укладання договорів відносно 

об’єктів-аналогів не повинні істотно відрізнятися від умов, висунутих для визначення 

ринкової вартості;

продаж подібного майна було здійснено з дотриманням типових умов оплати; 

умови, що визначають формування цін на ринку подібного майна, на дату оцінки суттєво 

не змінились.

івняння об’єкту оцінки та об’єктів порівняння може бути здійснено як за ціною об’єкта 

в цілому, так і за ціною одиниці площі, об’єму, 

вними елементами порівняння є ; 

характеристика подібного майна за місцем його розтащування; 

фізичні та функціональні ознаки подібного майна; 

умови продажу майна та інше.

Коригування вартості подібного майна може бути здійснене шляхом додавання/віднімання 

[ої грошової суми, або з використанням коефіцієнта (процента) до ціни продажу (пропозиції), 

ідяхом комбінування вище названих процедур.

Узгодження отриманих величин вартостей об’єктів порівняння втілюється: 

за вартістю об’єктів порівняння, що найбільш частіше зустрічаються;

- за середньозваженою вартістю; 

г  за вартістю об’єкта порівняння, що найменше відкоригована;

за вартістю об’єктів порівняння, інформація щодо ціни яких є найбільщ достовірною та інше.

ТОВ <с ІЕ К С Г А Т У С  ГРУП», 01004, м. Київ, вул. І. Франка, буЬ. 40-Б, оф. N t 107, тел. 044-228-31-79 32
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Звіт про оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) заааашаю яаощао 0,15І5 га, що розташована за адреісові^ 
____________________ Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, 2 ^ 5 .  ярі Сшабодш, 2 ^ 1 ) , М2ІБ,

Варіанти обробки числового ряду, отриманого в рсзультггі коригування цін подИ

іна.
Іш- Середнє арифметичне. Використовується переважно щш незначному відхиленні веН 

лового ряду.

Медіана - величина, що розташовується в середині чисел, розташованих по зростаючій. Іш 

вами - значення, щодо якого кількість чисел, більших його за величиною, дорівнює кількості ч 

их його за величиною.

’ Мода - величина, яка трапляється в числовому ряду найбільшу кількість разів.

Приведення об'єктів порівняння до об’єкту оцінки здійснюється шляхом проведення кориг)! 

відмінність між об'єктом оцінки і подібними аналогами за умовами продажів, фізи'| 

теристикам та інше. Коефіцієнт коригування менше 1 показує, що за даним показником 

няння перевершує об'єкт що оцінюється, більше 1 - поступається. Значення які підда 

анню розраховуються шляхом множення загального коефіцієнта коригування на вартість | 

єктів порівняння.

І При веденні розрахунків використана оціночна експертна шкала від 1 до 5 (окрім розрахуй! 

ання на відмінність у стані приміщень).

Коригування на т о р г . Аналізуючи ціни пропозицій, наведені в СМІ, можна зробити висновок 

відрізняються на 5-15% від фактичних цін продажу (знижка на торг). Для активних рі 

[ерти ринків називають менші знижки на торг. Це пов'язане з тим, що активні, розвинені рв 

еризуються відповідною інформаційною інфраструктурою, що дозволяє потенції 

цям точно призначати ціну пропозиції об'єкта. Крім того, число потенційних пок) 

шується з ростом розміру ринку і його активності. Тому відмова одному покупцеві не привої 

отного збільшення строків продажу об'єкта або до збільшення маркетингових витрат. В д  ̂

і приймається знижка у розмірі 5%, виходячи з вищенаведеного аналізу.
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ідшянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована аа адресою: 
Вааащька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), 2621 Б.

Типові СКИДКИ н а  торг

гаючій, 

кількості'

яня коригу 

жів, фізич 

азником od 

ікі піддав 

а вартість

розрахуй»

[ висновок! 

'ивних риі| 

шинені р» 

потенцій^ 

аих покуі^ 

не приво| 

трат. В

Рисунгж 11.1.

Типовые скидки на торг, % 
Зем ельн ы е участки

40%-— f------------------- 40%

 ̂Т5%-------
10%

Участки Частки
с «ммуникациям»« и без коммуникаций и

««фраструктуроЙ инфраструнт^м
•Ё%-

под индивидуальку жилую застройку

В действунощик 
благоустроемммх 

кооперативах

8 полях

еадойодства

на площу. Об’єкти порівняння характеризуються співставними розмірами площі.
. . .і^ному фактору проводиться, коли площі об’єкта оцінки та об’єктів порівняння не 

|Явшіо, у об’єктів з меншою площею вартість одиничного показника більще, ніж у 

площею. Це твердження справедливе за умов аналогічного функціонального

. величина розрахункового коефіцієнту коригування на площу може визначатися за 

наступних правил, кожне з яких використовується в залежності від конкретного 

і загальних площ об’єкта оцінки та безпосереднього об’єкта порівняння:

коли загальна площа об’єкта оцінки (8о) більша за загальну площу об’єкта - 

(5 а ), тобто, маємо співвіднощення -  8а<8о, доцільно користуватися наступною

33

ДЕ ї^—розрахунковий коефіцієнт коригування на масштаб;

І площа об’єкта оцінки;

І площа об’єкта порівняння;
L  _____________________________________________________
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І про оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:
Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, Лг25, пр. Свободи, №21), №2ІБ.

. ОД -  емпіричний коефіцієнт «заторможування ціни».

у випадку, коли загальна площа об’єкта оцінки ( 8о ) менша за загальну площу об’єН 

іня (За), тобто, маємо співвідношення -  8а>8о, доцільно користуватися наступною формулоЯ^ І

І і і

І!

К

К -  розрахунковий коефіцієнт коригування на масштаб;

■ 5а -  загальна площа об’єкта оцінки;

і -  загальна площа об’єкта порівняння;

),1 -  емпіричний коефіцієнт «заторможування ціни».

Іредставлені залежності носять емпіричний характер, оскільки були отримані шлях| 

шення результатів статистичних досліджень ринку купівлі-продажу нерухомого майна 

і. Разом з тим, вищезазначені поправки на масштаб вперше були запропоновані фахівцями 

гмія Оцінки і Права» ще у 2008 році для оцінки заставного майна і за останні роки факти»] 

гал ьновизнаними.

Соригування на місце розташування. Об’єкти порівняння, що розміщені у рамках одного райс 

зться по даному фактору. В іншому разі розглядаються такі фактори, як доступніс 

ивість середовища, рівень соціально-економічної освоєності. 

жування балів за місцем розташування було виконано наступним чином:

Таблиця П

дальний район міста. Забудова переважно 
істративна, поруч розташовані магазини, навчальні 

І. Фасад будівлі виходить на червону лінію вулиці. У 
ередній близькості розташовані зупинки 
ЗСського транспорту, метро.

І, наближений до центральної частини міста. Забудова 
змішана - в основному житлові будинки, на перших 

[)хах розміщені нежитлові приміщення, поруч 
іовані магазини, навчальні заклади. Фасад будівлі 
іть на червону лінію вулиці. У безцосередній 

ькості розташовані зупинки громадського транспорту.

їова району змішана - в основному житлові будинки, на 
поверхах розміщені нежитлові приміщення. Фасад 

іі виходить на червону лінію вулиці. Зупинки 
їського транспорту, метро знаходяться в пішохідній

5 балів

ТОВ (О-ІЕКСТАТУСГРУП», 01004, м. Київ, вууі. І. Франка, буд. 40-Б, оф. №107, тел. 044-228-31-79 35



^адресою:
-

нцу обЧ 

формуле

яідіяянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:
Вшницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №2ІБ.________________

НІ ШЛЯХІ

'0 майна 

сівцями 

и фактич

ого райо| 

оступніс

блиця 11

5люно 15-20 хвилин ходьби).
З зе у  змішана - промислова. Зупинки 

► транспорту, метро знаходяться практично

іа міста або спальний район. Зупинки 
І транспорту, метро знаходяться практично 

пішохідної доступності.
1 на дату пропозиції. Типовий строк експозиції для продажу за результатами огляду 

агетцій нерухомості становить 2-4 місяці. Пропозиції що наведені в якості аналогів 

ан і травнем-червнем 2019 року. Дане коригування враховує різницю між фактичною 

об'єкта порівняння і його імовірною ціною, якби він додавався в момент оцінки.

ринку нерухомості міста показав, що темпи зміни вартості на цей» час доволі

є відносно стійким, тому з урахуванням терміну експозиції можна стверджувати що

■ід дати пропозиції до дати оцінки не потребується, по експертній шкалі від 1 до 5,

1ба.л 5, а коефіцієнт доцільно встановити на рівні 0%.

на конструктивне рішення, поверховість. Для кожного типу призначення об’єктів

-г» комплекс архітектурно-планувальних рішень, що відображують максимальну 
Ш. .
^іашсть. Виходячи з порівняльного аналізу пропозицій до продажу комерційних приміщень, 

ї, що більш високу вартість, як правило, мають об'єкти розташовані розташованих в 

ьтях. По експертній шкалі від 1 до 5, присвоєний бал 5, а коефіцієнт доцільно встановити

І І ^ > .
шя на УМОВИ Фінансування. Це коригування відображає умови фінансування об'єкта 

f e  дьому етапі передбачається, що умови фінансування купівлі-продажу об'єктів - аналогів 

і fBBxy, тобто викуп відбувається на власні кощти покупця, кредитні кошти не залучаються, 

вартість не коливається. Отриманий результат визначає ціну продажу порівнюваного 

fia  є базою для наступних коригувань. Дане корегування не застосовуємо.

1НЯ на технічний стан об'єкта. Всі підібрані об'єкти не відрізняються за фізичним станом 

їних елементів. Наявність, або необхідність проведення ремонтних робіт можна 

в поправці на технічний стан нерухомості, ранжування в бальною системою виконано 

L4 чином у відповідності методичним матеріалам:

Таблиця 11.2.

Новобудова 5 балів
Гарний стан 4 бали
Задовільний технічний стан або під ремонт 3 бали
Нерухомість, яка потребує проведення ремонтних робіт 1-2 бали

35 ТОВ сс Ш КСГАТУСГРУП», 01004, м. Київ, вул. І. Франка, буд. 4 0 Б, оф. РїіІО?, тел. 044-228-31-79 36



1і 0  Звіт про оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресат:̂
< Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, N925, пр. Свободи, №21), ІШ ІБ.____________  “' у

і  ; Коригування на відмінність у стані приміщень. Стан, в якому знаходиться об’єкт оцшки, має 

І>ямий вплив на його вартість. Коригування на технічний стан враховує якість та рівень внуї^ш аш а^

робки. При цьому відсоток коригування пропозиції може складати до 30%.

Опис стану внутрішнього оздоблення особливо об’єктів-аналогів природньо пєж'язанин 

5’єктивною думкою оцінювача щодо тих або інших особливостей оздоблення. В класичній оціш^®

оздоблення прийнято визначати за таблицею (10.3.) шо також було зроблено для всіх об’єктіїї
І

іе такий підхід покликаний визначити лише знос елементів на не робить акцент на їх первіснії 

гості стані відповідності загальному дизайнерському рішенню та інших важливих характеристика! 

рю  повинні враховуватись. Тому в даному випадку для коригування об’єктів оцінки застосовані 

рехід від якісних характеристик (що описані в коментарі до стану) до кількісних з меток 

Ормалізації стану оздоблення об’єктів в даному звіті. Оцінка об’єкту здійснюється за даною таблицек 

іспертним шляхом що є особистою неупередженою думкою оцінювача. Відповідно до наявноп
Ісвіду застосування даної шкали та оцінки даних показників що базувалося на процедура 

Іатистичного аналізу ринку нерухомості один крок за шкалою 1-9 відповідає зміні вартос^ 

|)ієнтовно на 5 %. Дане корегування було застосовано в рамках обмежень та припущень даного звіт^

Таблиця 11.;

Орієнтовна характеристика оздоблення
Оцінка за 
шкалою

Сучасний новий ремонт що відповідає передовим європейським стандартам з 
застосування достатньо дорогих та якісних матеріалів та дизайнерських рішень

9

Сучасний новий ремонт що відповідає передовим європейським стандартам з 
застосуванням матеріалів бюджетного типу та без дизайнерського проекту

8

Капітальний ремонт що не є досить новим з використанням матеріалів 
бюджетного типу та без дизайнерського проекту (євроремонт) або комбінації 
часткового оздоблення (кращого та гіршого за даною шкалою)

7

Капітальний ремонт застарілий з використанням матеріалів бюджетного типу 
або комбінації часткового оздоблення (кращого та гіршого за даною шкалою)

6

Косметичний ремонт 3 використанням матеріалів бюджетного типу або 
комбінації часткового оздоблення (кращого та гіршого за даною шкалою)

5

Радянський ремонт часів СРСР або комбінації часткового оздоблення (кращого 
та гіршого за даною шкалою)

4

Ремонт радянських часів з високим ступенем зносу (житловий стан) або 
комбінації часткового оздоблення (кращого та гіршого за даною шкалою)

3

Без ремонту - необхідність виконання повного спектру робіт 3 оздоблення 3 
урахуванням облаштування прийомів, сантехнічних робіт, демонтажем та інших 
відповідних (будівельний стан)

2

Непридатний (аварійний) подальше використання потребує проведення повної 
або часткової реконструкції

1
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кг ошнки. мас

іітдастровийномер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га. що розтаиювана за адресою. 
щатабл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, 2^21), №21Б.

% ИЖ-І

повязаним 

асичнін о:

всіх об’є 

[а їх первісн: 

рактеристикі 

и застосоваї 

:них з метої 

ною таблице! 

о до наявної 

[а процедур; 

зміні варто 

ь даного з'ві' 

Таблиця 11

■іжінність в інженерному оснащенні. На вартість об’єкта оцінки впливає 

мугрішньої інфраструктури (водопостачання, каналізація, газснюсіачання, 

ість яких застосовано поправочні коефіцієнта з розрахунку 5 % на коокну 

н а д к у  коригування не проводиться.

Ш К С Г А Т У С Т Р У П », 01004, м. Київ, вууі. І. Франка, буд. 40-Б, оф, М  107, тел. 044-228-31-79 38
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Розрахунок вартості поліпшеної земельної ділянки
Таблиця 11.1

Показники Об'єкти порівняння для розрахунків вартості 1 м2
Назва об'єкта Нежитлове приміщення Нежитлове приміщення Нежитлове приміщення Нежитлове приміщення Нежитлове приміщення

Місце розташування об'єкта
Вінницька обл., м. Хмільник, 
проспект Свободи, буд. 21Б

Вінницька обл., 
м. Хмільник, вул. 

Муравського, серединна 
зона

Вінницька обл., 
м. Хмільник, Курортна 

серединна зона

Вінницька обл., 
м. Хмільник, серединна 

зона

Вінницька обл., 
м. Хмільник, серединна 

зона

Площа кв. м. 1305,8 1213 і  760 2000 900

Технічний стан об'єкта 
•

Кінотеатр, одноповерхова 
Загальна площа приміщень - 
1305,8 м.кв. Ремонт виконано 

із матеріалів середньої цінової 
категорії. Загальний стан - 

задовільний.

Нежитлові приміщення 
загальною площею - 
1213,0 м.кв. Зручний 

під’їзд -  асфальтована 
дорога та порз^ з 

центром міста. 
Загальний стан - добрий

Нежитлові приміщення 
загальною площею - 

760,00 м.кв. Всі 
комунікації: вода 
центральна та зі 

свердловини (глибина 
68м), 3 види опалення 
(газовий, електричний 

та твердопаливний 
котли), каналізація. 

Упорядкований двір. 
Загальний стан - добрий

Нежитлові приміщення 
загальною площею - 

2000,0 м.кв. Територія 
підходить для 

будівництва Загальний 
стан - задовільний

Нежитлові приміщення 
загальною площею - 900,0 

м.кв. оздоблення стелі 
штукатурка, підвісна 
стеля: натяжна стеля; 

підлога (покриття) 
керамічна плитка, ламінат, 
ковролін. Загальний стан - 

добрий.

Ціна пропозиції, дол. США без ПДВ. 290000 250000 550000 200000
Ціна пропозиції, дол. США без ПДВ за м.кв 239 329 275 222

Бальна оцінка, що враховує м 
об'єкта в межах населеного

ісце ро 
ункту

зташування ■5 ., . З і
і

'" 1 2

Ь ц і ш ш т

1 3  л

Надбавка, що враховує місце розтащування 
об'єкта в межах населеного пункту

0,67 0,43 0,67 0,25

Кориіуванпя на дату пропозиції . . .
і ' * »  • . * '  .ь *• ,  ' червень 201,9 , . - червень 2019 травень 2019, , й

. . Д * ' ■ Î ?• Г
'  , , їра»ень2019 К х -

Бальна ощнкії, що враховує дату проно і пп
Д  Ь  У

. Надбавка;'що враховує дату пропозиції '  ' ж -  0,00 -  Ґ  0,00 ■і ш Ш щ о е Щ т ш щ
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Бальна оцінка, що враховує коеф. техн. стану 
об’єкта 4 4 4 4 4

Надбавка, що враховує техн. стан об'єкта 0,00 0,00 0,00 0,00
Бальна оцінка, що враховує оснащення 
інженерними комунікаціями 5 . . 5 5 5 5

Надбавка, що враховує наявність інженерних 
комунікацій V

^ ш Я В В Д Д Ш Я

: 't
0,00 0,00 0,00 

' i j l

0,00

Інтегральне значення коригуючих коефіцієнтів 1*50 1,17 1,02
Скоригована величина вартості Ім.кв., дол. без
пдв 340,69 365,63 483,31 215,34

Ринкова вартість об’єкта за 1 кв. м, грн 351,24

Таким чином, вартість об'єкта оцінки скла їа: iSl,24* I.WS.S 4SH 6S0.00 бол. (ЧІІА, irio ча о(|)іціГптм курсом 1ІКУ скиімалст іїо 12 198 135,00 
і рі[ Осч арахVH.IMIIH І ІДИ і окр’'і ік ііісім кііцііи і рц

t <і) І \ і п г , (Ю ' <* І/ Н

6£ 6l-n-8ZZ'PP0 ‘Ю Р М  'Ф” ‘ЯгОР ■[ - у й  ‘sm y j н  ‘p p p iQ  ‘« U A d l  Р Л І У І Р У І Щ  ’» QQJL □
■ m k № P ^ S ^ n n ‘ n ^ , ‘ -  ,  І__________дй‘л__________ І________________________ І--------------і
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В 3»іот про оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загат  
і  Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леміма, 2і25. і

w a tL lS IS  га. щорозташоаш іазаадреат  
от. М21Х m i R

2. Визначається як  витрати на земельні поліпшенд».

Визначається вартість відтворення земельних поліпшень. =

Повна вартість відтворення визначається множенням вартості одиничного показиша  (1 

^  або 1 шт.) будівель на його об’єм та індекси;

Вв= Вод* Кі * Кг * Кз * К4 * N * Р * Пз

Визначення сукупного зносу;

З ~ Зфіз + Зфунк Зек, де 

Зфіз -  фізичний знос,

Зфунк -  функціональний знос,

Зек -  економічний знос.

в  даному випадку такі види зносу, як функціональний та економічний відсутні. Відс 

гори, викликані змінами, що знизили попит, або підвищеною конкуренцією.

Для визначення фізичного зносу;

•V, Таблиця!
Технічний

стан
Загальна харзиггерастшса об’єкту

ш
Відмінний Пошкоджень і деформацій немає. Несправностей немає, ремонт не потрібен. !

р 2 0 Добрий Пошкоджень і деформацій немає. Присутні окремі пошколження, які не впливають на 
експлуатацію елементу і ліквідуються під час поточного ремонту. |

Ш 4 0 Задовільний Конструктивні елементи в цілому придатні для екаиухтаци, але потребують ремонту.
Незадовільний Експлуатація конструктивних елементів можлива ті.іьки після ремонту. ]

Пі-
вН80 Аварійний Стан несучих конструкцій аварійний, а не несучих -  незадовільний. Виконання елементаїі 

своїх функцій можливе тільки після спеціальних робіт або за.мтни.
Щ ю о Непридатний Конструктивні елементи в непридатному стані. , ' |

Фізичний знос будівельних конструкцій та технічний стан визначені відповідно до пра 

значення фізичного зносу «Житлові будинки. Правила щднки фізичного зносу житлових будів| 

)У ЖКГ 75.11-35077234. 0015; 2009 Затверджені наказом Міністерства з питань ж тг
|мунального господарства України № 21 від 03.02.2009р.

* Фізичний знос визначений на підставі результатів візуального обстеження оцінювачем 

інки пошкоджень і втрати функціональних властивостей окремими конструктивними елеме^ 

)їх початкових технічних якостей відповідно до таблиці (затверджена Наказом УЖКГ №і| 

І7 .1993  р.). : ■

Визначення залишкової вартості відтворення; Ввз= Вв * (1 -  З'КЮ).

Т ■
- ' і : '

W\

ТОВ л  Ш КСГАТУ С ГРУП», 01004, м. Київ, вул. І. Франка, ^д. 40-Б, іф. 102, тол. 044-228-31-79
______L -

т
7

к



ізааіресао

(1к*.

дсутні. Відо

Таблиі

ь ремонту.

ння елемента

ндно до 
НОВИХ будії 
гатань ЖИ1

іінювачем 
ними елемен 
і УЖКГ

І (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:
щка о6л„ м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, 2^25, пр. Свободи, №21), №21 Б._________________

іачення вартості відтворення земельних поліпшень
Таблиця 11.3

Визначення

Вартість одиничного показника 
визначається по Збірникам 
укрупнених показників відновної 
вартості будівель і споруд (УПВВ) для 
2-го територіального поясу (Збірник 
УПВВ №34, таблиця №15)
Коефіцієнт, що враховує вплив 
конструктивних відмінностей між 
об’єктом оцінки і об’єктом порівняння 
(коригування на клас капітальності, 
відсутність санітарно-технічних та 
слаботочних пристроїв)
Індекс зміни кошторисної вартості 
будівельно-монтажних робіт по 
галузям народного господарства, 
галузям промисловості з 1969 по 1984 
рр. -  згідно з Постановою Держбуду 
СРСР№94 від 11.05.1983р.
К2~Кгал*Ктер
Кгал -  галузевий Індекс (громадська 
забудова, Україна), (1,19)
Ктер -  територіальний індекс (1,03)
С е р е д н ій  ін д е к с  з б іл ь ш е н н я  вартості 

БМР у порівнянні з цінами 1991р. 
згідно даних Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України на 01.03.2019р. 
(«Ціноутворення в будівництві»)
Індекс інфляції за попередні місяці до
дати оцінки
1,009*1,01*1,007
Кількість розрахункових одиниць в 
об’єкті оцінки
прибуток забудовника (визначається 
на рівні 7%)

Цифрове
значення

32,4

1,00

1,19*1,03
1,2257

51,46

1,0262

8333,00

1,07

І с  ІЕКСТАТУСГРУП», 01004, м. Київ, вул. І. Франка, буЬ. 40-Б, оф. М  107, тел. 044-228-31-79 42



віт про оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресок
Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №21Б. ;

Вартість відтворення:

гВв = 18 698 904,00 грн. (вісімнадцять мільйонів шістсот дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот чс̂  

З коп.) з округленням до цілих грн,

|В изначення сукупного зносу.

'З а  результатами візуального огляду об’єкта оцінки була виявлена незначна та середня 

здження конструкції, матеріалу та оздоблення об’єкту оцінки. Величина зносу визнач« 

іогою метода безпосереднього огляду. В даному випадку функціональний та економічний

іі.

Таблиця опису технічного стану
D a

Таблщ
Мгіенування конструктивних 
п е н т ів

Опис технічного стану конструктивних 
елементів

Відсоток 3 
%

Ірідамент у  задовільному стані 40
ІЬга У задовільному стані 40 Сея

І^июродки У задовільному стані 40 C x j
ВІВфиття У задовільному стані 40

С&ш
ЩІВТгрукція даху У задовільному стані 40
р||НБЛЯ У задовільному стані 40
||іиа У задовільному стані 40 ш ш
Ііері У задовільному стані 40 Ж м
Ціаога У задовільному стані 40

Оздоблювальні роботи —
РЯлка У задовільному стані 401 Ш а

р Ш н е  фарбування У задовільному стані , 40; Ж м
ргукатурка У задовільному стані 40
Дигери У задовільному стані 40І
В^Мічна плитка У задовільному стані 4q
В : ' Внутрішні санітарно-технічні пристрої |
І^ іе м а  водопостачання У задовільному стані 40
Ц іе м а  опалення У задовільному стані 4Ö ШШ
^ К м а  каналізації і водостоків У задовільному стані 40 ІВ Н
Ц іе м а  електрообладнання У задовільному стані

І
роботи У задовільному стані 40і.

f
'

ТОВ (с Ш К С ТА ТУ С Г Р У П », 01004, м. Київ, вул. І. Франка, 40-Ь, вс- 044-228-31-79



пашоваиа за адресою

Ш^кяянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) завальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою: 
Втошцька обл.. м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, N925, пр. Свободи, N921), Н°21Б.

ЇЧ дев ятсот

Таблиця розрахунку фізичного зносу

Таблиця 11.5

1 та середня а 

шосу визнані 

економічний;

д а й

роботи
сжтарно-

технічні

Питома вага 
елемента

17

14

пристрої

фіжчного зносу

Фізичний знос

40

40

40

40

40

24

100

40

40

40

Середньозважений 
фізичний знос

2,8

6,8

5,6

2,8

2,4

2,4

1,2

40

40

40

2,4

9,6

1,6
2,4

40,00

0,60

залишкової вартості відтворення шляхом зменшення на процент зносу, з 

аітих грн.

^  904,00 * 0,60 = 11 219 343,00 грн.

вартості земельної ділянки, шляхом урахування витрат на земельні 

=  ! 2 198 135,00 -  11 219 343,00 = 978 792,00 грн., що з округленням до цілих десятків грн.

1ІІу0О(дев ’ятсот сімдесят вісім тисяч сімсот дев’яносто грн. 00 коп.)

«. Ш КСТАТУСГРУПл, 01004, м. Київ, вул. 1. Франка, буд. 40-Б, оф. М 107, тел. 044-228-31-79 44
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Ї

і про оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:
_________________Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №21 Б.____________  ______ _

12. УЗГОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ

|;  Метою показників результатів усіх використаних підходів і методів розрахунку вартості 

гів оцінки є визначення переваг і недоліків кожного з них, і таким чином, обґрунтованих єдиною |

ІЄНОЮ о ц ін к о ю .

в  результаті проведення розрахунків було отримано величину ринкової вартості об’єкта оцінки і  

«ах методичного підходу, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних Д іляноі^(^ 1щ| 

годинного підходу, що базується на врахуванні витрат на земельні поліпщення.

Результати, отримані в межах методичного підходу, що базується на зіставленні цін продаж)

5НИХ земельних ділянок, засновані на ринкових даних і максимально достовірно відображають 

5НКТУРУ ринку нерухомості, рівень цін на нерухомість, відношення попиту і пропозиції, а тако^ 

іічну ситуацію, що склалася в районі. Отже, приймаємо в якості кінцевого значення, отримане|

«ах даного підходу. 

ї?Таким чином: •V.

Методичний підхід, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок^

^  Назва об’єкта оцінки Ринкова вартість грн., без
•пдв

Земельна ділянка (кадастровий номер 
15510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що

641 765,00.розташована за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник,
;вр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №21Б.
7ЕЛ '
^  641 765,00 (шістсот сорок одна тисяча сімсот шістдесят п’ять грн. 00 коп.)

Іетодичний підхід, що базується на врахуванні витрат на земельні поліпшення:

Щ Назва об’єкта оцінки Ринкова вартість грн., без 
ПДВ

ЇЗем ельна ділянка (кадастровий номер 
К05І0900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що 
^розташ ована за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, 
Уртр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №21Б.

978 790,00

ГЩ 978 790,00 (дев’ятсот сімдесят вісім тисяч сімсот дев’яносто грн. 00 коп.)

Виходячи з викладеного, на основі даних, наданих Замовником, згідно із нормативне, 

^ о в и м и  документами по оцінці з урахуванням загальних положень та обмежуючих умов вартосі^

’екта оцінки: 641 765,00 (шістсот сорок одна тисяча сімсот шістдесят п’ять грн. 00 коп.)

ТО В л  1 Е К С Т А Т У С Г Р У П », 01004, м. Київ, вул. І. Франка, буд. 40-Б, оф. №  107, тел. 044-228-31-79 45



за адресою:

ку вартості 

аних єдиною j

єкта оцінкні 

•них ділянон

ЦІН продаж) 

ідображаюі 

ції, а такоя 

вя, отримана

шх ділянок

ш

І (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресз
іька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, Ня25, пр. Свободи, №21), Мя21Б.________________

13. в и т я г
із звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки

а) земельної ділянки: земельна ділянка (кадастровий номер 

2) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:

ьник, пр. Свободи (вул. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №21Б.

І громада міста Хмільника в особі Хмільницької міської ради Вінницької

юсті: ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП», сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 

>17р.

рД віро  Олександрович (кваліфікаційне свідоцтво від 29.04.2017 року АК ^  

ііфо підвищення кваліфікації АА №4576 від 22.05.2019 року).

І вартість. а

вартості об’єкта оцінки, для проведення подальщих дій, спрямованих для

f зеаїлекористувачу. 

119 року.

нормативв 

мов ваг

ВК... 1. Місцезнаходження [

Ш Район Населений пункт

Г м. Хмільник

^ Ш т я Л і т т  1
20,5 кв. км
28 120 (01.01.2017)

^■■Ішсе.зеного пункту 1

і
Так Ландшафтно - рекреаційна Ні Виробнича Ні

________ Ні Серединна Ні Периферійна Так
^ Ш к я т  1
І Я і й К і у аеропорту автовокзалу

адміністративного/громадського
центру автомагістралі

К: 2. Характеристика земельної ділянки t

^  до якої належить земельна ділянка Землі житлової та громадської 
забудови

^ЙПимщизначення за проектом відведення Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі

рвавористання Для комерційної діяльності -  
обслуговування будівлі кінотеатру

і і в в и о ї  ділянки, кв. м 1515.00
ІГ' .

ц р і а  земельної ділянки

форма: правильна
нахил
(град.): 0

інші характеристики:
Т О В  в .Л Е К С Т А Т У С  г р у п » ,  01004, м. Київ, вул. І. Франка, буд. 40-Б, оф. №  107, тея. 044-228-31-79 46



щ

,̂ .Ст>6адт(ш)т.Латю.т25.щ>.Сті6одш.ЗіІЬ̂ 1£

ЗГІННІ ^ р в и і
рагальна площа приміщень, будівель і споруд, розміщених 

іа земельній ділянці, кв. м
^будована площа, кв. м

^Обмеження щодо забудови та використання земельної ділянки

Ш

Ш !;

ІІ

^Узагальнюючий коментар обмежень

Щодаткова інформація про земельну ділянку

■ 6. Висновок про вартість земельної ділянки (грн.)

3. Інфраструктура
Шід'їзні шляхи
Р'ївердим
Покриттям Так залізничні колії Ні водні Ні

£  Мережі
^ектропостачання Так теплопостачання Так телефонізація .Так
водопостачання Так газопостачання Так каналізація Так
р .  Найбільш ефективне використання
Шоточне використання

Методичні підходи до оцінки
Капіталізація чистого 
Шпераційного або 
Шентного доходу від 
Ш^ористання земельної 
Щшянки

Потенційна орендна ставка, грн. за кв.м -

Ставка дисконту (капіталізації) -

^ставлення цін продажу 
тодібних земельних 
гаіЗїЯнОк

Кількість об'єктів-аналогів 4

^рахування витрат на 
реїйельні поліпшення

Дохід від продажу поліпшеної земельної 
ділянки 12 198 135,00

Витрати на земельні поліпшення 11 219 343,00

[^етоди, що застосовуються, вартість 1 кв. м
Методичний підхід, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних 
ділянок _______________________________________ _____ ______
Висновок про вартість земельної ділянки
Методичний підхід, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних 
ділянок
Висновок про вартість 1 кв. м земельної ділянки
Методичний підхід, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних 
ділянок __________________________________  ____________ ______

грн.

423,61

грн.

641 765,00

грн.

423,61

Гончар Д. 01

І; 1
ТО В (с 1 Е К С Т А Т У С Г Р У П », 01004, м. Київ, вууі. І. Франка, буд. 40-Б, оф. Л  і0 7 ,ш ія !’і ^ ^ З $ - З І - 7 9 47



г адресою:

Ні

Гак
Гак

65,00

мої ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою:
Вінницька обл., м. Хмільник, пр. С во б о д  (вуя. Леніна, №25, пр. Свободи, №21), №21 Б.

14. ПИСЬМОВА ЗАЯВА ОЦІНЮВАЧА

ши цей Звіт, Оцінювач стверджує що у відповідності з наявними у нього даними:

, викладені у звіті, є достовірними та відповідають дійсності.

ЗЬгіст Звіту, аналіз, думки та висновок належать самому Оцінювачу та є дійсними суворо в 

■імежувальних умов і допущень, які є частиною Звіту.

3 . Оцінювач немає ні справжньої, ні очікуваної зацікавленості в оцінюваному майні, і діє 

;но - відносно сторін, які беруть участь.

нчар Д. О.

4 . Винагорода Оцінювача не залежить від кінцевої оцінки вартості, а також обставин, які 

кистати в результаті використання Замовником чи третіми сторонами висновків* що містяться

5- Дана оцінка була проведена, а звіт складений згідно з Міжнародними стандартами оцінки 

рваного комітету по " стандартам оцінки майна. Європейськими стандартами оцінки 

кої групи асоціацій оцінювачів, нормами професійної діяльності Оцінювача Українського 

оцінювачів, загальноприйнятими нормами міжнародної та національної практики оцінки 

і, в рамках вимог нормативно-правових та інструктивно-методичних документів України.

В процесі аналізу даних жодна особа не надавала будь-якої суттєвої допомоги Оцінювачу, 

сав цей Звіт.

47

Оцінювач
іф. св-во оцінювача від 29.04.20J 7 року АК № 012і 5)

Гончар Д, О,

ТОВ «.1Е К С ГА Т У С ГР У П », 01004, м. Київ, вул, 1. Франка, буЬ. 40-Б, оф. М  107, тел. 044-228-21-79 48



земельної ділянки (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою. 
Вінницька обл., м. Хмільник, пр. Свободи (вул. Леніна, N225, пр. Свободи, Х921)., Н921Б.______ _____

Додатки

ТОВ (С ІЕКСТАТУС ГРУП», 01004, м. Київ, вул. І. Франка, буд. 40-Б, оф. М 107, тел. 044-228-31-79 49



Додаток №1
до звіту №4353/19 з експертної грошової оцінки земельної ділянки ~ 

. копії джерел інформації, що стосуються об'єктів, обраних в якості об'єктів порівняння у 
рдичному підході, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок.

ія №1: https://dom.ria.com/ru/realtv-perevireno-prodaia-zemlva-koiTimercheskogo- 
:^innitsa-agronomichnoe-promeneva-ulitsa-14939902.html

<7 Продажа земли коммерческого назначение, Винница, 
р-н. Агрономичное, Променева улица

42 000 $
1 132 Q/0'фК ' 2211 $38 ОЛХу КЩ:.Вв35!ОГ
Площадь 19 сюток

Виктор Иванович

ВйНИИЦа -
-✓ Работаете D0M.R1A Ф

10 лет 9 месяцев
ВфП?:Г1рвДЛед(«1йй^

V  Про«?рвм«ыхучас7кое 10 

V- Проверен байком ф
•Z* ПереВ1реи1 телефони

(067)728 32 36

Аіячі'сгип
АН Єлагоус|трІй Соборна

Продажа земли коммерческого назначение

ьлання №2: https://dom.ria.com/ru/realtv-perevireno-prodaia-zemlva-kommercheskogo-
'■ Jf̂- "  . ■ 1 . J л . X . _г . ... г  ̂ i_r

iva-vinnitsa-doroinoe-kievskoe-shosse-15446049.html#mainDescription

Продажа земли коммерческого назначение, Винница, 
с. Дорожное, Киевское шоссе

42 000 $ эа учістоїс
t Ф«і • Ші * за гхтч »ypr ва/̂тг
ПердВІреІш ціна ф

V* ГІ̂ вірйіа лИіянка Ф
Площадь 60 соток

Пв(унНрЄанЯ ßlemop
Косяков енергій

Панорама 360*̂

: ̂  н̂ница.
V  Работает с ООМ.РІА 

9 пет1 месяц

V Всего предпожемий 58 
Проверенных участков 16 
Проверен банком

V- Перевірені телефони 

(067) 430 01 56 

(063);-XXX XX ххцої-»

Ф

Смогпеть яое 18 сІютогпасЬиЙ '

Фото

'Ж J.' О : і ;

https://dom.ria.com/ru/realtv-perevireno-prodaia-zemlva-koiTimercheskogo-:%5einnitsa-agronomichnoe-promeneva-ulitsa-14939902.html
https://dom.ria.com/ru/realtv-perevireno-prodaia-zemlva-koiTimercheskogo-:%5einnitsa-agronomichnoe-promeneva-ulitsa-14939902.html


[всил анм Ж З: https7Avww.olx.ua/iik/obvavlenie/zemelnw  
:ЬепІУа-ШАеРі8.Ьті1^Ь551079453

АГ

ГУ?''-"'-

і  /

Земельный участок коммерческого наэначенияИ!
вИп1«4я.В1>тиим<«одлмтк,Э«иес*глпемнА В 0||у<(Я||1М«)юамсб<пы1ип> в 4 ̂мрина
3̂ 0̂ V', Нлмер сголсшкння.' 535956512

(Ч'КЛану8ЭТНйГдЛбШП1Н1 11(£;МГНГГ'>9У':'̂ «1:‘1'

Эемля
П)К08»1С/>Ов9СТІ.

О ол^^»«ш д приватної особи 1и»т и«и«омосгі трвмеп^игу та
Ышо.'о

32000$

С9 Написати автору

^  0689562918

г .Ц Вінмил. ЄІІЙ»НІ>Ю Об-ТЭСТУ 
^ Ч/ і̂дисогіам̂ імй

ПмЛЭДТХ Нё нлргі ^

â r . . J 'V  .. I
 ̂ о

Аї̂ їДрОЙ
I (Й Х  4 *» 5 .2015

Ь-іигі (ко/кчіїіміия

т  ^

•к.

«щ

Г^Р! I / і ’ТМіЧіВСіігИй
*ЛЙ<ЧІ:>»'Л.

ГрузовШ е

Посилання №4: https://dom.ria.com/ru/realtv-prodaia-zemlva-kommercheskogo-naznacheniva- 
ia-vinnitskie-hutora-nemirovskoe-shosse-15720852.html

!> О  ±

☆ Продажа земли коммерческого назначение, Винница, 
с. Винницкие Хутора, Немировское шоссе

30 000 $ МУЧ«£ЮК
в0б-<5г грн ‘? а90*з««пху ввк лйп̂
Площадь 10 соток

ф  Прсц̂ 4

Ийва ■
• не ГМГ» й!«»»!'*»
1Т <»«вП И*>*Л

Винница
Работает с ООМ.К1А 1 год Ф 

у> Воегсг 1̂ )«дпожений 3 
ч/ Пере«1р»н1 телефонк ф

(096) 434 84 96

-̂;н- 5̂,"Зі.

Ж-.;-

Ч V.
е л о ОТО

1

'хх«йе>л«?,'«#іййл»»*» И'-чік'ї« нАзад

Как т проверяем лродаацре 
О беэопврнмк П01гу1тв и прр/$в«е
Если вм нашли недостоверную 
информацию, сообщите кем.
Г Ппчсг-лппА-я-гып и *  п ^ п м п ь и и и а

продажа земли коммерческого назкачемие

Ппоиіад;) от 

Тил предпо)*«нн«н

10 соток 
от собственника

https://dom.ria.com/ru/realtv-prodaia-zemlva-kommercheskogo-naznacheniva-


[і копії джерел інформації, що стосуються об'єктів оцінки в межах методичного підходу, що
базується на врахуванні витрат на земельні поліпщення:

іання № 1: https://obvava.ua/ua/kommercheskava-nedvizhimost-1213-ку-ш-1275964.html

и-

* Пересвії
0<г№<сіі «і^ 2 дтіму 
Ид ОКУАУА од 1 ЛЬ смм* >017

Пр» М и

•V-
Х.И»А*НИ1і,
ÊKBІ<UtK'HO<}ЛlKrv

продал  примідЦ. .- ж | Хмгр»нии

СУиоаиа Ріформація

290 000

Вхід V ІШ

Мкто
вуппдц-
Плой«» )#Г4лхн<), шг:

Опис

Віннмцкм область 
ХміДЬНйк 
Иуравського 

1213 мг 
2-42428«

6  0

<дгумтіі)Уди»ід иптлп.і Гк-тлзатй ип ІХЧї

Ви д»'*и7М* В мійбутн«^ маєм мошлинсть ін*е< гу»ати 7* 
«ЯЖАННЯ отрнм^ати постійний »исвхий привуток?

Пропснусмо придбати ресторан • центрі Хмільним, де під 
тихий Ш(.‘лі>с7 вікових дерев І плічкіт хвиль раера Оуде 
іфоцапдти Ваш бізнес, а Ви будете отринусаіи прибугок і 
мрра.'іьне тадиволеиня та ріідітн жигро

Чому вигідпо купити саме цеН ресторан?

І.Вигідне страгегіхив ротгашуоанпл та кйеописна місцевість. 
Хмільник - су*іагний Олльнеолоі ̂ жий курорт, $ ДІЮ'ІИХ 
оздороениць
може щорічну ОЗДОІК’ЬИТИС* до 100 СЮО ОСІО.
(Умовний ліку*,іяі,чий фактор курорту (я> і я Ьадеї* 
Мінеральні ітадонукі еоди. До Вінниці 70 кч.
*й ООі) міічіецсії'о иаселечиа та 17 іКіО імісєліміня )Хій(ійу ' 
Чера.і мкто проходить аотршлдх Р51, «кий перехудм'П.-їі‘ТВ-{*’ 
(МІ 7)

■ЦИЯ

і>  ч'

їилання № 2:
lom.ria.com/uk/realtv ргоіїаіа оіеі gostinitsa Ьтеїпік іітеїпік кигогіпауа zona-9485216.html

І.
5̂ ІІІ.'аЗ д  -і'50>-»іалріРЛііс.т̂5Лу.ріСт4іі<і..«йН',9:ИіііТІ1т«.іх̂л1?>:кЛі»льГгЛ.̂ К:-!ТГ:<і-,-»..г;«і:і-9'?і>і>7Т«ІЧгг»і і> С ' і ;

й- Продаж  готелю, Вінницька, Хм ільник, р-н. Хмільник, 
Курортная зона

2 5 0  0 0 0  $  « « і« .

^ 775 ОвВ гри.* 32й$ ЗА и* Ей?̂ г в*/!?!?!

Площа 760 м*

'^ 0 -  Степанович
•  .»  с-йбийіуЦіУ») 7 гсуцін тсиау

ВІіШЦЯ ;;.Шг
V Працює з ООМ.ЯІА

$ років 7 місяців

■у ваюго просшицій 137 

V повірен і телефони 

(097) XXX XX XX 

(067) XXX' XX К Х г т Ш  

(ОбО) XXX: XX XX

,,.*4|:^-'^Напв«2ат«Ц'цвт щ
* -)47»и--ий п«?>о«-Тіаг. ійдшь

лтсйтстпо нарутоьккті
АН.':зожчий"

ф

ф

Диви т к ^ .^  21. фоюірафію

Продаж готелю

І Н В Щ Я .ШияТ\'іПСІ<>А'<
‘І'ЧЯ,.Л 'А!Гк5ч-;Л‘. ї :.*оіч.*..':-.л:ч» •« Г:,х:^и

И

https://obvava.ua/ua/kommercheskava-nedvizhimost-1213-%d0%ba%d1%83-%d1%88-1275964.html


посилання № 3: Ьпр8://(іот.гіа.сот/ик/геаку-рго(іаіа-еоІоууіу-Ьігпе8-Ьше1гцк-Ьте1пік- 
bkzalnava-ulitsa-13356524.html -

☆ І іродаж ГотРіого РїШеЩ 
р-Ну Хмільник, Привокзальная улица

‘
'ґС і> о

550 000  $ засЛ'єкт
14 Ш5> Ш  ПЖ*1̂ ?5Х«в ЕУЕСЩіуг

Площо 2000 м*

Слрбодський М М
\ лт.єі'Ап%М*і0:і

\

ХМІЛкЯ̂ИК ^
>х працює а 0ОМ,ЯІА  ̂

7 роме 4 МІСМ4Я у
л>г Перевіренітелефони 

(067) ХХ}( XX ХХімкоиіти

Н8Як«58ТЙ'Є-̂ ТйЖ̂

Я«Мир0ї»Є!рЯСМОПрсйаИВ /  
Про б«т«Иі купівлі ТО »РОДікЖІ 
Якщо ви зйа^ііи явдоотіЮфну
Ііф̂ рмацію,: повідомте НаМ;:

Гкхжіржмтись на оголошення продаж готового бізнесу

АХТкІйаииЯ І¥;ПГІОу75
Чі{г6>й йггйііи>:ь’я':йУгг

Тбяг.ч : :ПЯ»«Ьі: - : dЗnV«tУмî ivftУk‘rla’nмr:. '̂ тпяниім»г«̂ Нл.

посилання № 4: ЬЦР8 ://(ІоМ»Уіа.сот/іік/геа1Іу-регеуігепо-рго(іаі a-obyekt*8feryi-u8lug-hmelnik- 
Ішк-1 ео-тауа-и1іІ8а-15 5063 85 .кігої

о 5®. в

Продаж Об'єкта сфери послуг, Вінницька, Хмільнйк, 
р-н. Хмільник, 1*го мая улйца

2 0 0  0 0 0  $  заоб'скг
0'42Й 054 фН 23І?. Иа М*

V* Перевірена ціна ф

Панорама 360* Фото

Переві̂ нйй об’єкт сф^й послуг
ф

Площа:900

&
ІЩ(/0Ф9«^ {Ке/тчк
(ннаДаценко

.« т  с/№П гоїяя)  ̂тому

 ̂ ВІННИЦЯ
V Працює:з ООМ.бІА Ф

4роки4мІсящі
Веього.лропсюицій 62 

у». П^рір^йх дб'екгів сфе 4
V Перевірений банком Ф

Перевірці телефони ф

(096) XXX XX XX пц«шт

{ ч
і г  р
Т -  шІ ■> ь -а#

 ̂ -1

1 4

. г к  і -  к

\

'■■■ и

у  *

А

Ь
і

1
-.-■ ■■ ■ !:> . 

и

• І-

1

• (УГОМН Ді »̂»лу.
іУ.їк< -Як»іг55гі'ії1

кі/ііючиїиу І Відло’цдму

Дивитись всі 126 фотегряфій

?4|

р . „ .

•г

г



г"і J
Фото додаток і

І

ІЕіСТ оцінки: земельна ділянка (кадастровий номер
1)900000:00:006:0982) загальною площею 0,1515 га, що розташована за 

і есою: Вінницька обл., м. Хмільник, проспект Свободи (вул. Леніна 25, 
спект Свободи 21), 21Б.

Гончар Д.О.

а



)б’єкт оцінки: земельна ділянка (кадастровий номер 0510900000:00:006:0982) 
загальною площею 0,1515 га, що розташована за адресою: Вінницька обл., м. 

|Хмільник, проспект Свободи (вул. Леніна 25, проспект Свободи 21), 21Б.

■ -ір:

Гончар Д.(

« . . .



'Ми/що %ияме '̂підпи«шися» ХМІЛЬВИЦ]ЬКЛгМЮЬКА РАДА,^місцезню{6дебній %9Їі^^^ 
кільфі^ ВійМиц^Кої облаоті, вулиця Отоляр»отїа, 10,.ідентифікаційний код з а ’Єднним^’дерзк^им 
єстролй^ІііфИ^мста,'  ̂ород та, у<л|інов..Укращи 0405 виписка з'‘'бдййої’о'деІряцй(йогр
----- - -------- ---------------------АГ \ГІ,П«>ІГІЙ1 ^цДаНа* дерИаніййМ'

>Вас€Нкбвоіо‘̂ .В'. 24
виf^20W;p(^^^':я^^Й^№^^ дата державної реєстрації, дата та номер запис;;^в едйиф^дбрдсаівному

зареестров

дня^Д9б2 роКу^иародженНя, заресстровайого і проиеда?очого в місті Хмійі,яйку?Війциц^о¥'<^ла^ ‘

іїоСуваншг’Н'ВйбОрІв^ХІіільндцькоГОх міського голови ̂ ^ід'^б^іковтнл 2015 ііоку^тД'прогбкольїр'^'- 
{ШенНя №1-йҐІ^сдаоіїХілшьнйиько? м*< к̂ої'р̂ іДи 7 скликання від і0<яіі^йаДв.2ОИ роі^ч<Про'підс^Ж.' 
иборів Депутагів'*')^Ььййцьк,йї^ ^  ра^т 7, скдакання^ та 5(йр.ницького' ^ськОТо“" г«лї>ві^^;|
значенняїхповйЬвйсекі»,'/ зодніеїЬтор<Ш^та

ШЕВЧфНКО ІО]|^ІЙ^>,]МВЛОВИ% 29,. жовтня 9̂7Д року народжецня,'^^ зарСіест^аний та
гоа'т/ч'ам̂  ̂ ; па • І л : гчЯ ті«ї'гг.Г, ><г<типлплілі' К’̂ пІііилв'

ОКУПЕЇ^Ь>,- з іншої ст̂ оррйи, в подальшому разом іменуються «Сторони»^, а^ковсНа бкремд^/ 
рона», )йіалн цей договір (далі-{<Логовір») про наступне^і’ _  ̂ '  “ " ' ,

«-Г г»ПРЕДМЕТДОШВОВУ,’і.
і а ^ ш о д а д а '  зобов’‘язу(ггвся передати у власність ПОКУПЦЮ об’єкт х о « ^ ‘альної власності 

Гериторіаль8ої' |ромадн*;мІ^таДХмільника-,д особі Хмільницької* місві^ої радИік.нер^ойїе шйно'^»'' 
Ьнотеатр, дкЄ'в'вд6"к^ 'скл^аеться з:*кшотеатру «Д», підвалу «ц/А», добудовЙ*«8»’я\ЦобудЬйн <«Ь),' ^  
^нку  <<Г)>,вcьSt^зaftльнpw.шoщe^o'lЗQ5,8 квГм, яке знаходиться за адрео<̂ іО̂  Шаиидака'облаСггь; мШтбІ '̂;

..(------- --  ---- /ч_  ̂я . —J -------- . л 1 т. л------------------------- гл - р̂оведЄННЯ™врЄЙМСЙуВЯНЗН̂  іД
__ ................ ........у , - ^ ____________ г- , 5 ____ _ . - г .......г- Свободи Ш І)і'Да^Д‘*'^^<Юб’ект^ 8

ариваТнзаийвД^^ПОХУПВЦі^зббов’язуетьоя сплатити ПРОДАВЦЕВ^ГрсоШові Нбмйй за^прі|дбаяв

[власності'

риотоУо'2007'’р о ^ ' ; к ' ’Хг80, за^еєсфов^ого Xмiдьн^щьким^ районним струкіурниМ"%дро:&іл^^.. 
Ьо^налГноі^\шДпрйем<цда,^^ обдрсце об’€янане*бк?ро,.технічної.інвекгари3!да^^ 2-5 лїотої -̂ '̂»
*2009 року і.змйГсано в 'реброву кнйгу Х»4 отор.б8 за реєстровим Ха319.уДержавНа реєстрацій прм і^‘ 
влаі>йрспА‘?.'Ф«цй^^ міста Хмільника в особі Хміяьшщької міської ради^Вінницької
області на ІМиІ ІЯтаиДерухомого майна проведена державним реєстратором виконавчого комітету

МНО 556036 УаагаІ Бланк мКтить багатоступеневий захист від підроблення

іГГ



iftiC

.  ̂.-5 МІСЬКОЇ ради Вінницької о б л а ^ ;.Г й р 1 Я е ^  -Н Л. 21-
рв^щ>аційного номеру об’єкту н е р у х о м о г о Г * ’* '* ^ '* 1 * ^ І  
майно 170378770510?, номер запису про право 'ішасйості: 2?І056І^ 'щ Б  "
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про рассі-р ііі^кі̂  йріпі^ч:

Земельна дш нка площею 0,1515 га, кадастровий номер якої -  р51О?О0(ХХЬООЛО6;О982, ціль<»е 
призначеннл акої -  дая будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на я ^  роапшоване нерухоме 
майно, що відч^ркується за цим договором, знаходиться у ко * д а^ іп |.'іЙ ас іій с^  Т ер т^^  
громади м і ( ^  Хмігіьника в особі Хмільницької Шілкої ради ВІннйбьга^
в ^ г о м  з Державного реєстру речових прав на нерухоме мійно про ресограціїй права власності, 
сформованим державним реєстратором виконавчого комітету Хмільницької міської ради Вінницької 
області Горілещсо Ц,А, 17 січня 201 ? року за Індексним номером 152884678. ' . .

1X Відповідно до звіту та вионові^' оцінювача про вартість Майна, виконаного ріЦнювачей ТОВ 
фірми «Медік^еграція» ЛТД -Белбцар О.Г.,'затвердженого'рішенням' Хмільницької .-міської^; ради 
Вінницької області N^1678 від 14 серпня 2018 року,-ринкова вартість'Об’єкта прнватизаЦії;і<^новить 
5608909 (п’я р  мільйонів шістсот вісім тисяч дев’ятсот дев’ять) гривень, без урахування^ТІДВ' ^

, 1,3. Згідао із частиною 10 ‘ст.15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
м ^ а » ,  вівдовідно до Лорядку ...проведення електронних аукдісгнів для продажу об'єкгіа^мдлої 
прія^аттизацііта визначення додаткових умов продажу, затвердженоТо Постановою-]^збівсту?Мі,нІрірів 
України №432 від Ш травня 2018 року, на виконання рішення 53 сесії Хмільницької міської р ^  7 
окликання 1^1690дід  їй жовгня 2018 року «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
територіальної, громади міста Хмільника, що підлягають приватизації у 2018 році» продаж Об’єкта 
прнваітізаціїздШ9Нюв.ввоя на аукціоні в електронній формі.

, Згідно з.протокодом -ТОВ.аЗАКУПКИ'.ПРОМ.'УА» про результаті електронного аукціону ХаПА- 
Р8г2018>г11‘:29''.000030^1 від >і8;грудня‘2018 року, відповідно до'рішення 53 сесії Хмільницької міської 
ради 7 оклюсання від 19 жовтня 2018 року Хйіб?! «Про приватизацію об-єкта комунальноїївлаеності

п’ять) гривень 40 копійок, з урахуванням ПДВ. , .
ОстеточНашна продажу Об’єкта приватизації становить 3365345 (три мІлЦони триста шістдесят 

п’ять тисяч триста сорок п’ять) гривень 40 копійок, з урахуванням податку на додану вартібть,
1.4. Об’єкт приватизації продано за - 3365345 (три мільйони триста іНіогДесят п’ять тисяч триста 

сорок п’ять) гривень 40 копійок, з урахуванням податку на додану вартість.

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИДБАНИЙ ОБ’ЄКТ ПРВСВАТЩАДІЇ
. ., 2.1. ПОКУПЕЦЬ зобов’Я зйтй сплатити ПРОДАВЦЮ у повної^'обсязі 3365345 (три,мільйр]^|^ 

■фНста шістдесят п’ять.тисяч триста/сорок п'ять) гривень 40 копійою'з'урахуванням податку на додащ' 
вартість за, придбаний Об’єкт приватизації протягом-зо (тридцяти) календарних, днів з  моменту 
нотаріального посвідчення цього Договору. , ,

2.1.1..Протягом,ІО'Днів зхгомені^ нотаріального посвідчення Договору, сплачені ПСІКУПЩМ 
грошові кошти в сумі 336534. (триста тридцять шість тисяч п’ятсот тридцять чотири) гривні ,54„колійки, 
з урахуванням ЦДВ (гарантійний внесок), будуть перераховані "ШВ «ЗАКУПіОі .ШОМ?УА>> гцляхрм 
безготівкового перерахувашія на рахунок ПРОДАВЦЯ р/р №37180037,002127 в банку ІУДКРУ У 
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 26287105, одержувач коштів: управління житловеє 
комунального господарства т а  комунальної власності Хмільницької міської ради ВІШ<ицькрї області, 
призначеинлплатї^: надходження'від продажу коьб’нального майна. ■■

2.1.2. Гара^йний  внесок в розмірі 336534, 54 гри. (триста тридцять шість тисяч .п’ятсот 
тридцять чотири-гривш 54копШки), з урахуванням ПДВ» вдо перерахований. Прідї,пцвм на,.>р̂ ахШ9*̂ ‘ 

. оператора електронного майданчика, через який була подана заяВк 'иа участь у приватизації -  ТОВ 
<<ЗА1ШІКИ,ПР0МЗ^А», після перерахування оператором елекгрокнеіго мкйданчика на ^рначейсьішй 

. рахунок ПРОДАВЦЯ, що передбачене п 2.1.1 Договору, зараховується ПОКУПЦЮ й. р ^ н о к  ціни 
продаїку Об’єкта приватизації.



ІЗ Л ’ротпові копггя в розмірі мільйони'Дв^ип. вісім т и 6 |р (
гривень 86: копійок), Ду урахуванняі^І^^Ш ^^йдбанчй ■ приватизанІЇ;^®!^^

ПОКУПЦЕКІ одним ппалгежем на раз^нок ПРО^тоЦЯ» р/р ?й37180037902127 в байку ІГУДК^^У 
Вінницькій області, МФО 802015? з(Од-за ЄДРПОУ 262871 ОЗ '̂одррйсувач коці^;,^:ідіраЧ!ЙІм^ жиглбво* 
комунального гоотодар(^^^|аіКр^чальноІвяасно<тСХмільйиїШ і і міск^^ '

.^првдначення.)злаг«5̂ і ,  надрсрд^^ продажу комунальйото^майда, і
”  капец^арвихдаів з і^б{їеюу’цот;вріаяьного посвідчення цього Договору. ...■""■■■■

, Цей дбгорір о годогавою для сплати ПОКУПЦЕМ коштів’за т\р*адбанйй ОбЧій
Датою розрахунку црнватизацй За цим Договором^ дата зарахування ксяатів на рахунок
ПРОДАВЦЯ.'"'̂ / ^

( ’ ‘ З.Ш:РВДАЧА ОБ’ЄКТА ПРШ А1Ш АЦЙ л
■ Пе^дотд. Об’єкта приватизації ПОКУПЦЮ здійснюється'Г О p Д ^Ь ц E ^p п p щ rw  1
ІйІР^бЧих днів-'щеля сщати ПОКУПВДМ у  цовному обсязі ціни цродаяо' Об’єкта ярйваті^ації разом 

 ̂неустойкою Су разі її нарахування), у«в  ̂ ‘'І'., "‘„І
'^ЇУ ^*'фЗ^<реродадарб,Ч т приватизації ш

який єдідстадою длдресстрації;права власності на Об’єкт приватизації зарОКУПЦБЦдідповідно до 
Закону^Уіфаїви «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх сйтяженьйї й^і-'^

Т .' 4,ЙРЛВАТА,ОБОВ»ЯЗКИ<?ТОЇ»ШЙ‘.‘̂ ^̂ -. 0 ‘ -*і
“5’ "4.1; Сторони мають прадіі вимагати виконання зобов’яаань зів Цим Договором у  повної^обсязі ‘ 

тау  встановлені строки. V '  ' ‘
4,2, Сторони зобов’язуються виконувати обов’язки за цим Договором та сприяти одна одній у їх 

виконанні. '

! ^4Д, ПР0ДАВЕ]Д»„^|Р правр вимагати, а ПОКУПЕІД» зобов’язаний надавати інформацію та 
документи, нсобхідцГдіїЯ перевірки стану виконання ПОКУПЦЕМ зобов'язань, вИзначених Догбвбром,'' - 
відповідно до чи їто ^  законодадстеа У  ̂ ” , * ‘

1.4, О відповідно до Договору зобов’язання; повиюад Усутогш
поруціенн0.^^_„^^;^^^^;^^ , -  -і,

. « ’5»'.и, ^.ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ- » 4 # - 1
. ;^> Ц р 9 К У Щ ф ?,^ 0 8 ’щДчй|: ^  ‘ \  * 'І ' Ф  ’

Я,1.1, Проуягоьг ІО^кадендарюїх днів з моменту нотаріального посвідчення Договору сгшатіші І  
начену)'л. 2.].Д^ього Договору; ~ »*»> і

^  5,15, Пр<п'ягоД ЗО^кадендарних днів з моменту нотаріального посвідчення Договору о н д а т р  і 
суму, зазначену уд.24'.ЗСдього Договору; ’*'і, ‘'̂ 5'- ^ - і

5.1,3. В^устано]^!Єний-щм Договором строк прийняти Об’єкт привітизаціїоа акгбм^пр^йманйк^
413 МОМеї̂ ГГУ. СТіЯаТИ 'П-ПОВНЛкЛА. п6йячіл,,їтіт# ,пяуО#лТ<члг Ппмвііпгіічйїі№' пя̂ ліиг.4‘̂ іїм̂

М09:1
 ̂ 5.},5. Виї^вдти ^ р в и  продажу Об’єкта приватизації, а саме: Подальше викорнстанйя 06’сзся 

приватизації||іпко:^срційндйі іо'льтурно-розважальнийкомплекс акіншалом.-'’̂  ' '

'11
.. 6. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

’'"рЮбСв’яз.̂ ННЙ: ■ '" --1 J-
.......  , ; <4  ^.1.1^ ЦередатУїОКУПЦЮ-Об’єктприввтюації за актом приймання-передачі в устадошений ц

цим Д о г о в р р |» * |ч у ^ ^ |^ / ' ' »! .о І •"

ІЗ’
ННб 556037 Ув^пйНланк МІСТИТЬ багвтоотупеневиИ захист відпідроблвні^я

И М іЙ ІС 1РІ’СТіГА)іЮС,ІіИІ!.1!^УІчРЛІІіИ.х.Н і-*-« ^

Ш ІС
я J

1 1
Ш і

г̂ > і



іл^-'*’' ■̂■’ ■''̂  'Г/'* '’ І ' . ' ! /  ' \}-\

^  61 2.  Здійснювати контроль за виконання!^.-зобов'язань та
законЬдадства._ ' ,1"Л' ‘ - > '

^ гв щ п о в ід А л ьш сть  ПОКУПЦЯ '
7,1. У {)аз| несплаті КОШТІВ за Об.’єкт приватизації згідно "З-'Договором протягом ЗО (тріуріти) 

днів з дня ‘укладання Договору, та його нотаріального посвідчення ПОКУПЕЦЬ спла'чує на користь 
ПРОДАВЦЯ’яеустоЙку в розмірІ-5 (п’яти) відсотків;цінй продажуїоб*ектй за;кожен*день\прострочвння, 
У разі несплати коштів згідно Договрром.пропгягом наступних ЗО днів* договір.підлягає розірванню.

7.2. ‘ У разі ^прїютрочвння. строку. виконання • грошового -Зобов’язання, 'ЦО|рТГЩЩіі\рпяа^е 
ПРОДАВЦЮ суму боргу з урахуванням індексів інфляції за весь Час прострочеішя’тв ‘3?-$ річйих-за 
користування коштами, ЯКІ Йому .необхідно сплатй7йПРОДАВЦЮ,’’’̂ ^‘ ' _ . - ,

73. С ^ а т а  штрафних, санісцій не заідьняеШОКУПЦЯ від виконання договірні^адбов‘!язаі^ь в 
період дії умов цього Договору, , ’ '  ‘ Ц і . - . « '

сплати
5.1.3., ПРОДАВЕЦЬ може порушити.питання про розірвання цього Договору 1 )»имагі^?в'£ _ 
збитків. • У'ї->'

7.5. У разі розірвани^.в судовому порядку Договору, у зв’язку з; Невиконан^ 
договірних , зобов'язань,. О , п р и в а т и з а ц і ї ,  підлягає поверненню у " *ком ^вд^^? 'вла^^ 
Т е р И т^ іт ^ Ь ї гром^и міств,)6*ільника. . - ,  «<» -V *

8. РИЗИК В Ш ІА даЬ во! ЗАГИБЕЛІ ОВ’Є^ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 
8.1. Ризик випадкової загибелі або випадкового Псування Об’єкта приватизації несе ПОКУПЕЦЬ 

з моменту отримання ним Об'єкта приватизації за актоМ-прийьіання-їіеТ^едачі;'' “ ‘  ̂ ,

9. Ф О РС -М А Ж О РН І ОБСТАВИНИ, ,
. 9.). Сторо^надвільїшється'від визиаченої-'ід^ Договором та"'чинним’ й^іфаші^^^онЬддо 

відповідальності м  порушення Договору, якщо Сторона доведе, що -гадо'ПЬр^еннятпймозд^ 
дії ф'орс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі та,'за у м о в #  одб'настаЯні’т а к ^  
засвідчено у визначено цим Договором порядку. ‘ " *

9.2. Під фо'рс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила.
9.3. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-лкі надзвичайні події

зовнішнього щодо Сторін характеру, які Виникають без вкйи Сторін,- поза їх волею а^о всупереч-волі чи 
бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних доя цього закодіВ^НіїредбачіАи та не можна 
при всій турботливості та. oбaчJFюeтi відвернути (уникнути),'включаючи’ с т а д і й н і п р и р о д н о г о  
характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування, в peзyль^afC^блиcкaвla^У’ладa^бioлQr^чнSгp, 
техногенного та антропогенного поі^соджейня (вибу)^, пожежії вад ід і^^л^ Машин і.ЬблаДиання^.маРібві 
епідемії, епізоотії, епіфітотії), обставини суспільного життя (віЙ9'а, 'йоеййГНі,, б^окащї,'‘,ф^^ 
хвилювання, прояви тероризьо', масдві страйки), які унеможливлюють виконання' Сторонами цього 
Договору або тимчасово прямо перешкоджають такому виконанню, '

9.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні оботавади, зобоа!язана п р р и г о м З ^ д а  
з моменту їх виникнення письмово, повідомити іншу‘Сторону про нйяяиісп» форс*мазкрртізі Ь^тадин, 
іх вплив на виконання цього Договору та надати документ, що підтвердя^є фает'фбро^мажорнйх 
обставин, виданий Торгово-промисловою палатою України, Якщо можливість, пирь^ово повідомити 
іншу Сторону про наявність форсгмажорнад обставин відсутня, Ого'рона,' що має'ИШІр послатися на 
форс-мажорні обставини, зобов’язана вжити всіх можливих заходів для повідомлення іншої Сторони 
іншим можливим способом.

9.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі Сторін про немоі^сі^ивісгь
виконання іірийнятих за даним Договором зобов’язань внаслідок . дії: ^’6рс^м ^орИ # об^ІЙ^ 
позбавляє Сторону правд цосилатисл на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу,,'що ^вільндє 
від відповідальності за невиконання зобов’язань. '

•Ь
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Ш Сторін вправі ві; 
тіхом̂ ініці«5рн̂  ̂
м аш яі

І , .  »

дбв5кук)іі>ся ;̂білі 
^ а ш ія  сй)їх зЬ^ов 

жол
ь за цим-ДогЛ 

1. не. має

ЮВ ДOIpBOPУTAЙOГO.p6зï^BABЩЯ^'' 
однакову ^оь^язаліі^уЧилу^дая Сторін^цй“^43Д2^мШ а''Д |р^врр^^ однакову Гобоь^язаліну’іЬилу^дая Сторін4,і!ігожущ,бути:>...,.^..,,,^

а е  за взаШ9 рк> згодою ^о'чиннУо з^оШ А Ьрта
4 1,2^^^р^|,ітйконащі^бднієй) із Сторін уйо'Й'Цього Договору, він моке бyk*^^pвV^ий 4 ^в,^ 

ноіу^ЩШОЇ сторони:, за взаємною згодою Сторін'або за рішйням’'су ;^ , % Офсйг ррй--*-*’»”*» * 
вернений до ноім^альної власності в 'пораді^г, В(ПШЬвлЙйбм)>тонодавством./1чЖ

иіГАР^ТЙ^АДОДАТКОВїЬШОГЙЖ^^
і;?Лі,Цгоро|^^(;^адшп)5 дцо Договір підлягаб нотаріальному посвідчеіїй^, а урівінфа * 

стадайням Договору, його нотаріаданим посвідченні," покя'^аються на ГЙ К У Щ ^ д §
 ̂ На моцеій; н абут  вказаного, в кому договорі б'б\кту нфухоМоІю‘майна]Яокуііі^гірр?буваесв‘'̂ /'*1 
іеестрованоь і̂ цЙірб  ̂На к у п ії^  Даного Нерухомого майна'^д ̂ адення ір^оі Догбмру^півді- ^ 
йдажу'отрі«ім03т^'іф)о^ -  Шкчеюсо Лірдаиіли Василівнн^що "щдтвер^Жу|кк;Д^і5'-і
|ою.^»ід,47.^січня Я<Й9 рОі,’̂ справність її підпНсу ,на якій засвідчено приватним |г<кар][у<^м‘̂ К V 
гільницьк(і} районного н^ріальногрокругу Милещенко Р.Л. сік« 2019 року за'і«сСтром ї^>б8,> '̂і!Х

Факт відсутності  ̂адбррони відчуження, арешту, ^одвзЖової заі̂ савн та- ^тюкення-' іпотекою 
ачсного нерухомого майна '̂перевірено за інформадісЮ з Державного реєс?^у,^ечовіа прав;’1к^|ЦІ 
^ м е  майно, що підгоерджусться інЛормаційнимй довідками з ЛеожавногоікійтоУ^оеЧових прав'^ІІІ

Факт відсутності гіод«гКок|.,Дастави також підтверда^стьсл'^виі , ^
ггяжень рухомого майнакід 17 січч* 2р19 ро]^ ,за №58119507,» риданиМгІїіійваїним кбгаріусом 
мшьнійщ!Ьго'раЙкно'?<̂ ноїаріаЛЙ9Іп окрут^^

Факт* засто^вкйкй^саінкиій!’* ’тіем'дбаченрх’̂ с̂ ^̂ ; ^акону !^^країни^«Про’'С В № а|ії^Щ бф^Факт* засто^вккі^саНщій^^'кредбачей^^ с̂ ^̂ ; ^акону ,^країни^«Про’'СВ№ кЙ'^^9Ж  
«ЧїВОру не ВИЯЙеВоЛйфЬрШцГяЗПДНО відош^&зД:,^йНого''реє(лруДорндаиків а1дсу7^,*'^*^"^^^.Г1 

12,2,Дбір на обов^дзкове псірпійне страхування, огіла|а я̂ ?ого передбачена Зйкойом£у)крщНй *^ро'^ 
іесеник ^ і н  до Закбну'Украї™ "Про збір на обор'^язкове державнЬ пенсійне стр '^кН нІ* ій^” 15̂ iй̂  
їпня 1999 року, Доізтпцем внго|Йий"'в' розжф1 33 653 (тридцять три тисячі щстсот п^десяттрк)**і 
рні^, 4 5 ' копійок 4^?гідко ’ квитанцій ПриватБанку №0,0,1242185389.1,?, Л20,О.1242ҐШ893.1 ХІШ

;ДПЯ.4(Д%^|ір вважається укладеним з мрменту його нотаріального ігосвідчвннйг^'У^т''^і^ • ^
*р- 12,5.'і|рШ) «лаШіості на Об’єкт, ііриватго^іі виникає у Шкупця зІчомету'Ді^Е^
)^а;»кЬштуЗ«^ОккоМу 3|К̂ ^̂

*,42.6<3ізі^_^5да;й І>^ст/ І8Й, 334, 377,647, 655̂  ̂657, 659,Ц ивільну кодк»у/УкраїнСст.ст>^8Гі[9,^ ^ -| 
1, 90,‘91, Л?0,, 125-128, 103-109, 132 Земскного кодексу України, ст.ст. 57,'бО, 65,Л4 Сімейного 
одексу Укрй'ій^к'^- 3 ,4» 5,10,1^, 19, ЗО Закону України-лПро державну реєстрацій>*‘кч1ІіІі^Прав На ^ '* 
рухоме|*аЙно ^ , їк  рбтяжс^», от.4,3к9ну України «Про санкцїЬ, вимогами Закоцу Українй?^р(^ ^  

ЛІКбі^уїїального майна», змістом Порядку проведеннй„елвктроицик^|цк^^^ 
)Гпрйваткації та визначені«! додаткових умов продал^, Покановй,Іфавл1іщЯ%“'1 
‘аї*иї»®’*Л 2942^1017 роКу №14^ «Про затвердження Псшо^к^ГПро йеденйя''''^^

ННО,556039

іИУЬ^акніЙ,^в^і^ в Україні», ' ст.ст, 190^ 192,'' 212 Кримінальні^гб Кодексу ‘

„ «Л Уавраї бланкмісіитьОагвтоотупенввийзахист ВІД (іідроОлвннй '•

“ ............. .... .... ...................



Ш ч  " "  ’ " ' ” ' '   ̂ " ' '   ̂ ч иУкрШн, ст. 27 Запону. України <̂Про нотаріат»;^також правовими наслідкам» уьйіпіИЖДІЙ^^Ю І 
-продажноїцінивідчужув№іогомайна, еторони.ознайошбні.

І2.7. Договір складено в 3-х примірниках, які мають однакову взрйднчну‘0 т у ? т ій і^ * і^ '^  
зрерігаегьс» у сі^авах приватного ‘ нотаріуса Хмільницького •<? paйo^oгo^t»rapjWi^>^}fjУ*^^  ̂
Вінницької області Милещенко О.Л., другий - в Хмільниш>кій'МІськШ раді ВінйицькЬГо^ас^, тпоіШі'-- ’ ‘ 
в Шевченка Юрія Павловича. ,

ЮРЙДИЧгіІ АДРЕСИ СТОРШ;
*.я.
' ІсЧ »

ПРОДАВЕЦЬ: .
' Хмільницька міська рада 
Код за СДРПОУ 04051247 

' м. Хмільник, вул. Столярчука XslO 
в особі міського голови 
РодчиійїЙвйадБорисовича

ПОКУПЕЦЬ:
Шевченко Н?рій Павлович, ' “ '
Паспорт'АВ Хз705422,. виданий >31 березня'2006« 
року Хмільницьким-МРВ 'УМВС Уіфаїни'V* - 
Вінницькій області . , ' 'і»-
реєстраційний -номер »облікової чкартки' ііяа^ника' *' 
податків-2623416739, , -.'і,
.ПроживаЄ'аа'8Дрвсоїо;0ООО, Вінницька область,
■ міст^мільннк, проспеїсг Свободи;'будійіЬк^’Ш , ' 
к в а ^ а Ш 'З  » .. •'•"одм -■> •

1 4 Місто Хмідьйи|(, Вінницька область, Україна, сйнадцятого січня даГтас^^ дрв'аТНадцятогО' 1
року.  ̂  ̂  ̂ ч ./.* ' ' , » V* ч  ̂  ̂ І

, ̂  Цей договір посвідчено мною, Милещенко О.Л., приватним нотаріусом Хмільницької^ районного 
1 ^нотаріальногоокругу. * ' ’ ’ '

Договірлідписано сторонами у Моїй присутності.' '  '
Гі Особи і^мадян, які підписали договір, встановлено, їх ДІєздаЛнісп̂ ,, а ^ожй^^|ро?дртнїа^ /

дієздатність Хмільницької міської ради та повноваження 'її представн1гі:|Ц ‘ * V
гром^І М-іста ХмЦьника в' особі Хмільницької міської ріщи  ̂ і|ійо^а'Гру, '̂  ̂ ' І

Відпрвідао до статті іІ2ЦивіЛного кодексу України право‘ів ^и ^ тІ р  неру^оме,майч^тдл8^^^^^
державній реєстрації в Державнбмууіееклрі речових Цр$в‘цЯ^неру^оЙе1м^^.,/ /  ,* *<»Г' 5 ^

. .  ' ' ' І * ",Ч'< ’
Зареєстровано в реєстрі за Ї&б9. , ч,,..  ̂ Г" .

«єно шіати; згідно вимог ОТ.31 Закону Укрйгщ "Про нотаріат". *
........  ■ ■ ' * ' ■-■лу.і-'.,;,.,,1.-.4,.</,>-«, , 4 /

нотаріус: ^  *Ь.Ж Милр



УКРА ЇН А

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМ ЛІ 'гЛ-,

мІСто'Хмільиик 
Вінницька область

« Л 2019 року

Цей договір укладено:
Орендодавцем — Хмільницькою міською радою, місце знаходження якої: місто Хмільник, 

Вінницької області, вул. Столярчука, 10, в особі міського голови Редчика Сергія Борисовича, який діє 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» -  з однієї сторони та ,

Орендарем — Шевченком Юрієм Павловичем (ідентифікаційний номер 2623416739), 
зареєстрована за адресою; Вінницька область, м. Хмільник, проспект Свободи, 7 кв. 13 

1  з другої сторони, про нижченаведене: :

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ „  „
КчОРБНДОДАВЕІфЬ на підставі рішення 61 сесії ХмільиицьісоТ міської ради 7 скликання №2074 від 16.04,2019
роі<у передає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне користування на умовах оренди земельну ділянку для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03,07), кадастровий номер 0510900000:00:006:0982, яка 
розташована заадресою: м. Хмільник, проспект Свободи, 21Б.

ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ
2. В оренду передається земельіш ділянка загальною площею 15,15,0 кв.м.
3. На земельній ділянці розмішені об'єкти нерухомого майна-будівля.
4. Земельна ділянка передається в оренду, разом з ______________ _______  ■  ̂ „
5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки за кадастровим номером 05і0900000:00;00б;0982, станом на 
момент укладання цього договору, у відповідності до витягу з технічної документш.нї про нормативну грошову 
оцінку земельної ділянки наданої відділом у Хмільницькому районі головного управління Держгеокадастру у 
Вінницькій області №134/0/209-19 від 30,01,2019 року, становить 2947523,40 гри, (два мільйони дев’ятсот сорок 
сім тисяч п’ятсот двадцять іри гривні:40 копійок).
Нормативна грошова Оцінка земельної ділянки підлягає шорічній індексації відповідно до коефіцієнту індексації) 
розрахованого центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, '
6. Земельна ділянка, яка передасться а оренду. Має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному 
використанню:
7. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини
Орендодавець підтверджує, що треті особи не мають прав, шодо земельної ділянки, яка передається в оренду,

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ " “
8. Договір укладено до 01.03.2024 року.
Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, Орендар, який належно виконував обов’язки 
за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладання договору оренди землі на новий 
строк (поновлення договору оренди землі).
Орендар, який має намір скористатись переважним правом на укладання договору оренди землі на новий строк, 
зобов’язаний повідомити про це Орендодавця до спливу строку договору оренди землі, який встановлений цим 
договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.
При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін, у  разі недосягненНя 
домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право Орендаря на укладення 
договору оренди землі припиняється.
Порядок поновлення договору оренди землі визначається Законом України «Про оренду землі».

ОРЕВДНА ПЛАТА
9. Орендна плата вноситься Орендарем у терміни передбаченні'Податковим кодексом України у грошовій формі, 
яка складає на рік всього 88425,70 (вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять п’ять гривень 70 копійок).
10. Обчислення розміру орендної плати на земельну ділянку комунальної власності здійснюється з розрахунку 
(2947523,40х3%'=88425,70 грн.) та підлягає щорічній індексації відповідно до коефіцієнту інфляції, який 
визначається центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері Державного земельного 
кадагеру,. яка може змінюватись у разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка обчислюється 
відповідно до Податкового кодексу України виходячи зі ставки орендної плати, що визначається за відповідним 
рішенням Хмільницької міської ради.

‘
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Ореидна плата вноситься на розрахунковий рахунок №33212815002010, ЄДРПОУ 37730494, банк одержувача 
-  Головне Управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, МФО 899998, 
одержувач: УК у Хмільницькому районі міста Хмільника 18010900, код платежу 18010900, орендна плата з 
фізичних осіб.
0ЛЯ уточтн(ія рахуіщу по сплаті орендної тати, орендар на початку кожного року зобов'язаний 

звернутися у міське фінансове управління (Хмільницька міська рада, відділ надходзкень)).
11. Орендну плату розізахувати та справляти з момРнту набуття права власності на нерухоме майно -  12,02.2019 р. 
та вноситься до :бюджбту у порядку та строки визначені у статтях 285-288 Податкового Кодексу; України. При 
цьому Орендар щороку самостійно обчислює річну суму плати, виходячи з добутку суми плати, передбаченої п.9 
цього договору та коефіцієнтів індексації, розрахованих центральним органом виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів.
12. Передача протекції в рахунок орендної плати не передбачається.
13. Розмір орендної плати переглядається у разі:

- змінн умов господарювання, передбачених договором;
- розміщення тимчасових споруд на даній земельній ділянці;
■ зміни граничнйх^розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України;
- підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
- зміни нормативної грошової оцінкц земельної ділянки комунальної власності відповідно до рішення 

Хмільницької міської ради;
- зміна відповідно до рішення Хмільницької міської ради розміру ставок земельного по датку/орендної плати 

за користування земельною ділянкою;
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами;
- в інших випадках, ,передбачених законом.

Сторони погодили; введення в дію нової нормативної грошової оцінки землі, внесення інших змін орендної плати 
чи нормативної грошової оцінки землі на підставі вимог дію'іого законодавства, розмір щорічної орендної плати 
змінюється з внесенням змін та доповнень до цього договору,
14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у порядку та розмірі 
визначеному в ст. 129 Податкового кодексу України.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
15. Земельні ділянки передаються в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ( 03,07).
16. Згідно категорій земель -  землі житлової та громадської забудови (п.1 пп. б ст. 19 Земельного Кодексу
України). :
17. Умови збереження стану об'єкта оренди: земельні ділянки повинні зберігатись у стані, не гіршому порівняно 

з тим, у якому Орендар одержав їх в оренду в порядку визначеному статтями 163,164 Земельного кодексу України.

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
18. Після припинення ДІЇ договору Орендар повертає Орендодавцеві за актом приймання передачі земельну 
ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.
Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її 
стану, має право;на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами, Якщо сторонами не досягнуто згоди 
про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку. ,
У разі погіршення якості грунтового покриву та інших корисних дластнвостей орендованої земельної ділянки або 
приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають 
відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування Збитків власникам землі та 
землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року №284 (ЗП 
України, 1993 р., №10, ст. 193).
19. Здійснення Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення стану орендованої земельної ділянки, які 
неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
20. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за Письмовою згодою з орендодавцем землі, не
піддягають відшкодуванню. '
21,Орендар має прайс на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов'язань, 
передбачених цим договором.
Збитками вважаються;

- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналехшим виконанням умов 
договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення 
свого порушеного права;

- доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.
22. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних,
23. Орендодавець звільняється від відшкодування збитків визначених у п.21 цього договору у випадку 
повідомлення Орендаря про можливі застереження у використанні земельної ділянки та у випадку коли 
Орендодавець не знав або не міг знати про можливі негативні наслідки,
24. У тому випадку, коли з вини Орендаря земельна ділянка буде деградована, виснажена, а також при вчиненні 
Орендарем інших дій, що призвели до погіршення її якісного стану, у тому числі техногенного забрудаеиня, 
Орендар у встановленому порядку відшкодовує Орендодавцеві збитки у повному обсязі.



ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ)
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

25, Сторони домовляються, що обмеження, щодо використання земельної ділянки, а саме передача земельної 
ділянки в суборенду Орендарем без погодження з Орендодавцем: забороняється.

26, ;Яише за згодою Орендодавця, визначеною в окремому рішенні, проводити поліпшення земельної ділянки, 
зводити у встановленому законом порядку будівлі і споруди, закладати насадження;

27, На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх
осіб: '

(нідетави встаиовляшя .обмежені (обтяжень)) : -

28. Передача в:оренду земельної ДІЛЯНКИ Не с підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших 
прав третіх осіб на цю ділянку.

ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
29. Права Орендодавця;

Орендодавець гарантує, що;

V Хмільницька міська рада мас законні повноваження передавати цю ділянку у тимчасове користування на 
умовах:0ренаи, надавати інші права, визначені у цьому договорі;

- жодна з умов та жодне із положень цього договору не порушує чинного законодавства України;,:
- особа, яка підписує цей договір, є належним чином уповноважена на те, щоб діяти від імені Орендодавця 

для цілей укладання цього Договору на умовах, визначених в ньому;
- земельна ділянка, що передається в оренду згідно цього договору на момент його укладання не продана, не 

подарована, не заставлена, під забороною (арештом) не перебуває,

Орендодавець має право вимагати від Орендаря:
•* використання земельної: ділянки у відповідності до мети, та цільового призначення,>визначених-у цьому 

договорі; ■'.і- ^
ї забезпечення екологічної; безпеки землекористування шляхом додержання вимог--‘земельного і 

: , природоохоронного законодаветва державних та місцевих стандартів, норм і правил щодо використання
землі;, ■ ‘  ̂ І,  ̂ і ■ і:

- своєчасного внесення орендної плати;
- перегляду розміру орендної плати у випадках передбачених у п. ІЗ цього договору.
Вільний доступ до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за додержанням Орендарем умов 

договору^також користуватися іншими правами, що передбачені Законом Украіїти «Про оренду землі», Земельним 
кодексом України та Іншими нормативно правовими актами України та цим договором.

30. Обов'язки Орендодавця:

- передати Орендарю по акту приймання-передачі земельну ділянку у належному стані та у визначених межах 
згідно з цим договором;

т при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб 
щодо орендованої земельної ділянки;

- не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною дцянкрю;
- відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося 

орендарем за згодою орендодавця;
- попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання 

можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до поліпшення стану самого 
об’єкта оренди.

- виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України «Про оренду землі». Земельним кодексом України
та іншими нормативно-правовими актами України. ж

31. Права Орендаря:

: т використовувати орендовану земельну ділянку на власний розсуд у відповідності до мети та цільового
призначення, обумовлених у договорі і одержувати доходи;

- переважного придбання у власність орендованої земельної ділянки у відповідності до закону з дотриманням 
вимог щодо продажу земельної ділянки на земельних торгах та переважного права ^а різних інших умов на 
поновлення договору оренди;

- користуватися на умовах платності та у відповідності з діючим порядком інясенерними комунікаціями 
Орендаря з метою забезпечення належної господарської діяльності на орендованій земельній ділянці;;

- вимагати від Орендодавця відповідного зменшення розмірів орендної плати, якщо стан орендованої 
земельної Ділянки погіршився не внаслідок дій чи бездіяльності Орендаря та у випадках, коли в процесі

/ г /

ч



використадня цієї, ділянад виявилися не обумовлені Орендодавцем недоліки у договорі, які оуттєао 
перешкоджаютв передбаченому використанню земельної ділянки та цього договору,

,, користуватися іншими правами, що передбачені ст. 25 Закону України «Иро оренду землі», ■ <

32. Обов'язки Орендаря;
- належним чином виконувати умови цього договору;
V пройти реєстрацію цього договору у земельному відділі Хмільницької міської ради;  ̂ •
- після реєстрації у земельному відділі Хмільницької міської ради, пройти державну реєстрацію права 

користування цього договору:
- використовувати орендовану земельну ділянку відповідно до мети та цільового призначення, визначених у

цьому договорі,- дотримуючись при цьому вимог чинного законодавства, державних і місцевих стандартів* 
нормі правил щодо використання землі; т -

- дотримуватись'правйл благоустрою у місті Хмільнику;
• .тдіЙсниТИ:заходи, :ЩОДо поліпшення стану земельної ділянки у обсягах і в строки, визначені окремою 

угодою сторіну відповідності до умов цього договору;-
- у  вшповідності до вимог цього договору своєчасно та в повному обсязі вкосити орендну плату, починаючи з

дати прийняття рішення Хмільницької міської ради про передачу земельної ДІЛЯНКИ, в користування на 
умовах'оренди; ? *

- враховувати при використанні земельної ділянки обмеження (обтяження) згідно цього договору права третіх 
осіб, набуті відповідно до закону і цього договору;

* гарантує державним'органам управління та органам місцевого самоврядування, включаючи санітарні, 
прртипожежні;.%млевпорядні органи, а також органи охорони природи та архітектури не будуть 
обмежуватись у своєму доступі стосовно орендованої земельної ділянки для виконання їх обов’язків в 
межах їх повноважень;

- після припинення або розірванна договору повернути Орендодавцеві земельну ділянку у стані,- не гіршому у 
порівнянні з  тим, в якому він одержав ї ї  в оренду ЗГІДНО акту прийманнятпередачі;

- не утримувати земельну ділянку для забезпечення своїх ВИМОГ до Орендодавця;
- відшкодувати Орендодавшо шкоду, заподіяну якісному стану земельної ділянки;
- , викочувати інші обов’язки, передбачені ст. 25 Закону України «Про оренду землі», в тому числі у

п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди землі комунальної власності, надати копію
, договору відповідному органу доходів 1 зборів.

33. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе Орендар.

СТРАХУВАННЯ ОІВ'ЄКТА ОРЕНДИ
34. За бажанням однієї із сторін об’єкт оренди може бути застрахованим на весь період дії цього договору.;
Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар за письмовим погодженням з Орендодавцем,’
35. Стїронй домовилися-про те,'що уразі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим
договором застрахуватиоб’єкТ оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на
страхування.

ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРВДШНЕННЯ'ЙОҐО ДІЇ
36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою еторін,
У разі недосягнення“ згоди, щодо зміни умов договору стіір розв'язується у судовому порядку.
Договір втрачає чинність у разі його розірвання.

37. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку на який його було укладено;
. - прйдбання Орендарем земельної ділянки у власність:

- відчуДження земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження Земелькрї ділянки з 
мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- ліквідаціїюридичноїособй-Орендаря;
- в разі смерті Орендаря і відмови Його спадкоємців від виконання умов цього договору або при відсутності 

таких;
- договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

38. Дія договору припиняється у разі;
- взаємної згоди сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених 

договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендоааноїземельної ділянки, яке істотно 
перешкоджає її використанню, а також З інших підстав, визначених законом.

39. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається за наступних умов:
- несплата орендної плати протягом З (трьох) місяців;

І

♦



к : сплата орендної плати не в гтовнрму обсязі протягом з (трьок) місяців;
- використання земельної ділянки не за цільовим призначенням.

40. Дострокове розірвання договору здійснюється лише за умови письмового попередженім'заійкавленої в цьому 
сторони не пізніше, ніж за два місяці. .
41; Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної 
особи -  Орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору.
Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи -  Орендаря; засудження або обмеження її 
дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку 
разом з орендарем.
42. Будь-які зміни або доповнення до цього договору здійснюються у письмовій формі та підписуються належним 
нняом уповноваженими представниками сторін; У разі, якщо з будь-яких причин будь-які положення цього 
Договору € недійсними, недіючими, незаконними або такими; що не мають юридичної сили, де не впливає на 
дійсність або юридичну силу будь-якого або усіх інших положень цього договору. Сторони попереджаються, шо у 
випадку, коли будь-яке із положень цього договору втратило юридичну силу, вони невідкладно розпочн>т-ь 
переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб змінити це положення таким чином, щоб у 
зміненому вигляді воно стало чинним і законним та в максимально можливому обсязі реалізовувало початкові 
наміри сторін щодо суті зазначеного положення. . :
43. В разі відсутності взаємної згоди сторін щодо зміни умов договору, його дострокового, розірвання на вимогу
зацікавленої сторони, ці питання вирішуються в судовому порядку. *
44., В разі припинення або розірвання цього., договору Орендар має забезпечити виконання умов повернення 
земельної ділянки, визначених у цьому договорі.
45, Сторони домовляються, шо;

зміна умов договору можлива за взаємною згодою сторін крім випадків визначених у цьому договорі;
- , у разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються (п.2 ст. 653 ЦК України);

; - у разі припинення договору внаслідок закінчення його строку, або розірвання з підстав, передбачених
договором або законом сторони забезпечують дотримання своїх зобов’язань за договором до дати 
повернення земельної ділянки за актом прийому -  передачі.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

46. За невиконання або неналежне виконання договору сторбви несуть відповідальність відповідно до закону та 
цього договору.
47,. Сторона  ̂ яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення 
сталося не з ЇЇ вини.

і

^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
48. Цей договір набирає чинності з моменту Його підписання сторонами. нЛкщо сторони домовилися їтро 
нотаріальне посвідчення договору, таюій договір є укладеним з моменту Його нотаріального посвідчення.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в 
Орендодавця, другий -  в Орендаря.

За згодою сторін у Договорі оренди землі можуть зазначатися інщіумови.
^  49. Орендар зобов’язаний пройти державну реєстрацію права користування земельною ділянкою,

НЕВЩ^ЄІУШИМИ ч а с т и н а м и  ДОГОВОРУ Є:
- акт приймання-передачі земельної ділянки^ tub надається в оренду;

.(інші яокуметк, шо додшоться до договору)

4 ^
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РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Хмільницька міська рада 
вул- Столярчука, 10 
22000> м. Хмільник 
Віїйицька обл.
Код 04051247 

, МФО 302015
р'р №33213812700010 
ЄДРПОУ УДКСУ у м, Хмільнику 
та Хмільницькому районі

? ПІДПИСИ СТОРІН:

7 'і ОРЕЦДОДАВ|Щ  
: -ч?. Міський

■Хмшьниад5̂ і™ївьі5

г'і.

ОРЕНДАР

Шевченко Юрій Павлович
ідентифікаційний номер 2623416739?' 
проспект Свободи, 7 кв. 13 
м. Хмільник 
Вінницька обл.

Договір зареес'товано у 
вчииенозапис від « / ^  »

г.

с'ЇХ̂

Ю.П. Шевченко

ій міській paдij про що у книзі реєстрації договорів оренди 
2019 року за № О ^  .

%



д е  АКТ
, ^ ' -' - приймання-передачі земельної ділянки в натурі, що надається в оренду 

.л», Шевченку Юрію Павловичу

« / ^  »

<< ^  20 І 9 року

2019 року передана в оренду земельна

■' і'ІГ-

місто Хмільник 
Вінницька область
д-

-І
- . іїЗ-’,
Акт складено про те, що цього дня 
ділянка загальною площею 1515,0 кв.м. за кадастровим номером 05Ю900000;00:006;0982, яка 
■знаходиться по проспекту Свободи, 21Б, міста Хмільника Вінницької області, для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (03.07), за рахунок земе;гь житлової та громадської забудови (п.1 пгі. б ст.19 
Земельного Кодексу України). _ ,

Передано земельну ділянку представником власника землі (Хмільницької міської ради) міським 
головою Редчиком С.Б.

, Прийнято дану земельну ділянку Шевченком Юрієм Павловичем.
■•V

Акг складено в 2-х примірниках:
- Хмільницькій міській раді;
- Шевченку Юрію Павловичу.

■■гл-

Шк'-

Об’єкт передав:

Е. Реачнк Сеойй:Евіїисоп^ .

Об’єкт пр 

Шевченк

!ї**'



витяг
З Деряайного зсмельїіого кадастру про земельну дишіку

Номер витягу ИВ-0003221242019
Дата формування 28.05.20]9
Надано на заяву (запит) Хмільницька міська рада

28.05.2019,36-0514810542019

Дані, за якими здійснювався поц^ук інформації у Державному земельному кадастрі 
Кадастровий номер 051090р000;00:006:0982 
земельної ділянки

Загальні відомості про земельну ділянку 
0510900000:00:006:0982
Вінницька обіїасть, місто Хмільник, вулиця Леніна, 25

Кадастровий номер 
Місце розташування 
(адміністрагивно- 
територіальна одиниця)
Цільове призначення: 03,07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі і
Категорія земель 
ІЗид використання 
земельної ділянки 
Форма власності 

. Площа зе.мельної 
‘, ділянки, гектарів

Землі житлової та і-ро-Мадської забудови 
Для будівництва.та обслуговування будівель торгівлі

комунальна
0.1515

Відомості про державну ресстраціїо земельної.ділянки
 ̂ інформація про 

Г -7“̂ локументанію із 
. ^  землеустрою, на

підставі якої' здійснена 
#  ' державна реєстрація 

ЛЛ .- земельної ділянки 
■’ Орган, який

зареєстрував земельну 
ділянку
Дата державної 
реєс трації земельної 
ділянки

Техцінна документація із землеустрою .щодо встацовлешія меж земельної 
діішнкй в натурі (на місцевості), 04.09.2013;ПГ1 Бойко О.В., Бойко '■ 
Олександр Віталійович

Управління Держ.земагентства у Хмільницькому районі

06.09.2013

1

Гтечрено аа яопомогаш програмного ааГіе.апсчешія Дс|)Жішичго. земояьцогр кздаогру



Г’ГЧ.

Територіальна громада міста Хмільника в особі Хмільницької міської 
ради Вінницької області

04051247 '
1 ■

Шевченко І()ріґгПавлович

д. Відомості про право власності /  право постійного користування 
Вид права Право власності
Гиформацід  ̂
про власників 
(користувачів) -
земельної ділянки . л
Найменування

Реквізити документа, 
що посвідчує особу 
Податковий номер 
Частка у спільній 
власності 
Докумеит, який 
-е підставою для 
виникнення права 
Докумейт, що 
поевідч'ує право

Відомості про 
оренду, суборенду 

Орендар
Прізвище, ім'я та по 
батькові/Наймснування 
Громадянство 
Реквізити документа, 
пю посвідчує особу 
Податковий номер 
Місце проживання 
Площа земельної 
ділянки, переданої в 
оренду
орган, що здійснив 
державну реєстрацію 
речового права 
Дата державної 
реєстрації речового 
права
Сірок дії речового 
.трава

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки  ̂ ІІТ;
Відомості про обмеження у використантіі земельної ділянки, встановлені Порядком ведення ; V 
Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету мінісірів України від 

7.і 0.2012 N0.1051, не зареєстровані.

Відомості про особу, яка уповноважена надавати відомості з 
Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону,

-■ ■іореио ^  ДОПО(МОГОЮ ПрІїїрЯМНОїТ) зп б о п е ч еи н я  ДерЖіШЙОГО ЗЄМ<?ПМ ' ’ Г • -'

2623416739 

0.1515 гектарів

Хмільницька міська рада, виконавчий комітет 

19.04.2019

0
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Додіїгох до вВД'ягуз Державного ЗіімсльиоГОкамстру про
'ісмодьну ділянку ВІД 2^-05.2019 р. /і'я ІІВ-0003221242019її»!.

, ,  ̂ ’ті-їІЇГ '  л̂к:
•' * Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки 0510900000:00:006:0982

Ж,V, Гя. ’
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Масштаб 1: 500
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Засвідчує, що Гончар Дмитро Олександрович
успішно склав кваліфікаційний іспит (рішення Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок від 29 ш тйя 2017 ропу № 44 ) та підтверджує його достатній фаховий рівень для проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок.

І Іерший заступник Голови^« '̂-* 
Державної служби 
У країни з питань геодезії 
картографії та кадастру

Ректор І Іаціонального 
університету біоресурсів 
і природокористувану, 
України
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ПИТАНЬ ГЕОДЕЗЯ. КАГГСЯТАФЙ ТА КАДАСТРУ

В И Т Я Г
з Державного реєстру оцінювачів 

з експертної грошової оцінки земельних ділянок

іИЧ

20 У<Х Р. №  Ш

ЛІюятліфікашбне свідодтео

ПрЬвище, ім'я, во 
батькові оцішовеча

Г опчар Дмвтро 
Олексацдроввч 29.04^017

серія ТЦ 
номер

АК0Ш 5

найменування 
навчального 

закладу, який 
видав

кваліфікаційне
свідоцтво

Націопальпий 
упівсрситет 
біоресурсів і 

прнролокорис 
__ туванпя

Дата 
внесення 

інформації 
до реестру, 

№ реєстрації

28*07.2017 
№ 2373

Відомості про іюсвідчеві» про 
підвищення кваліфішш

дата видачі серія та 
номер

Перший заступник Голови
•Сіо-

найменування 
навчального 

закладу, який 
видав

посвідчення
про

підвищення
кваліфікації

Відомості
щодо

зупинення
дії

кваліфікацій
ного

свідоцтва
оцінювача

Відомості
щодо

позбавлення
оцінювача

кваліфікацій
ного

свідоцтва
(його

анулювання)

Л. М. Шемелинець

Ш И Ї ш я е
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