
ЛИМАНСЬКА

_______________                                                                                                   

Про затвердження звітів

оцінку майна комунальної

власності Лиманської міської

територіальної громади що

перебуває в оперативному

управлінні відділу культури

туризму Лиманської міської

 

 

Розглянувши звіт

територіальної громади

площею 145,7 квадратних

квадратних метрів, враховуючи

ради від 12.07.2021 №01/01

на 20.06.2021 №74/21 

туризму Лиманської міської

16.07.2020 №7/82-5584 «

об’єднаної територіальної

оцінку майна, майнових прав

ст. 40, ч. 1 ст. 52, ч. 5 ст

виконавчий комітет міської

 

 ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити звіти

на балансі відділу

для цілей оренди

Фізичною особою

(Сертифікат суб

кваліфікаційне Свідотство

посвідчення про

ПК)станом на 

 1.1. Звіт про

Міського будинку

квадратних метрів що

район, смт. Дробишеве

оцінки складає 280

 2.2. Звіт про

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   

м. Лиман 

 

затвердження звітів про 

комунальної 

Лиманської міської 

територіальної громади, що 

оперативному 

відділу культури і 

Лиманської міської ради 

Розглянувши звіти про оцінку майна комунальної власності

територіальної громади та рецензії на звіти про оцінку частини

квадратних метрів та частини нежитлової будівлі

враховуючи лист відділу культури і туризм

№01/01-216стосовно затвердження звітів про

 та №75/21, яке знаходиться на балансі

Лиманської міської ради, враховуючи рішення Лиманської

5584 «Про визначення представницького

територіальної громади», керуючись статтею 12 Закону

майнових прав та професійну оціночну діяльність

5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування

комітет міської ради 

Затвердити звіти про незалежну оцінку нерухомого майна

відділу культури і туризму Лиманської міської

цілей оренди та рецензії на них суб’єктом

Фізичною особою-підприємцем Антиповою Іриною

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03.03.2021 

кваліфікаційне Свідотство оцінювача від 20.09.2008 

посвідчення про підвищення кваліфікації від 28.08.2020 

станом на 20.06.2021 по об’єктам: 

віт про оцінку майна №74/21 - частина

Міського будинку культури «Сучасник» смт. Дробишеве

ів, що розташована за адресою: Донецька

смт Дробишеве, вул. Театральна, буд. 1а. Ринкова

складає 280 000,00 грн. (двісті вісімдесят тисяч гривень

Звіт про оцінку майна №75/21 – частина

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

_______________                                                                                                   №________ 

власності Лиманської міської 

частини нежитлової будівлі 

нежитлової будівлі площею 141,6 

культури і туризму Лиманської міської 

тів про оцінку майна станом 

знаходиться на балансі відділу культури і 

рішення Лиманської міської ради від 

представницького органу Лиманської 

статтею 12 Закону України «Про 

оціночну діяльність в Україні», п. 1 ст. 29, 

місцеве самоврядування в Україні», 

нерухомого майна, яке знаходиться 

Лиманської міської ради, виготовлені 

суб єктом оціночної діяльності 

ю Іриною Миколаївно 

діяльності від 03.03.2021 №153/21, 

 20.09.2008 серія МФ №6273, 

від 28.08.2020 серія МФ №3469-

частина нежитлової будівлі 

смт Дробишеве, площею 145,7 

онецька область, Лиманський 

Ринкова вартість об’єкта 

вісімдесят тисяч гривень, 00 копійок). 

частина нежитлової будівлі 



Сільського будинку культури с. Шандриголове, площею 141,6 квадратних 

метрів, що розташована за адресою: Донецька область, Лиманський район, с. 

Шандриголове, вул. Гутченко, б. 167а. Ринкова вартість об’єкта оцінки складає 

240 000,00 грн. (двісті сорок тисяч гривень, 00 копійок). 

2. Відділу культури і туризму Лиманської міської ради (Роменська) 

забезпечити постійне зберігання перших примірників звітів про оцінку 

майна та висновків про ринкову вартість майна. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського 

голови Афоніна Ю.А. та Сироватську І.Л.  

 

 

 

Міський голова        О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J'II'IMAHCbI{A MICI'KA PAAA AOHEUI'KOI O6J'IACTI
BIA4II KYJIbTYP}I I TYPXSMY .

rti ! M iNildridrc

2.072021N!01 0 -l 6
Cckpcr!pro vicbxoi panr

3 looro Bn3HaqorrD prr(n$-r Baprocrl oii:niB koNvirinEtoi Rnacrocn

.lll&aHcLroi sicbrci repiropilibiroi rpo\anr ,rn, rrirren opcHir. Rtc nqrc6)Ba. H.

6araHci Bisiry qnLrypx i rypr3M) liclkoi patrr. cy6 €kro! oLLirrolroi ritrbHoc i

Ob/qHo'o oco600-ninnpx.vuen AHrrnoBoo IPhuoo MxkoraisHo craHoM Ha 20 06.2021

ni$dr.sne o 3snr npo oliHq_ lanrd no 06 (mi!- t(i HUrex!]b llilaHcL(iii Nichxin

repxiopiarhlin ipoN.xi- D oco6i "rltNr.fcLkot Mic6rc'i parr !a fpaui oneFrrBHoro

) | prFiHIr siuirr xtrlitpn irlPr$i) !icEkoi larr. x ca\c:

3Di1 rpo ouiuxy MlnHa.Ii!7.1/21 (Ceprroi(at
Bin 01.01.2021,N!151r21. NB.rlOik.,rin,'c
20.09.:008 cepir MO,',le62ll. rocBi,rcertr!r
si,r 28.08.2020- cepiq Mo,$i'169_nl{)l
isir po ouiH(t laiiIa Nll5/21 (CcFt'fiK.l
8 01.01.2021 N!153/21, kBaniQiQuiilHe
20.09.2008 cepir M.D N!6271. 0ocBirecHHt
uin 28.03.2020. ccpl{ MoNl169 [K).

cj'6-.Fia ouiHocHoi,li{r6r(rcri
cBi,rorcrBo ouiH@Baqa Dir

npo , hBuor.,trR xDrri(|)iKa,rii

cl6 (K! oLriHoqHoi nirnbrocri
Cuilorcflro ouirDB.!r Dij

nN nilBrlreHHt kuani0ikauii

3sir po ouiHk) Lianrr . roxtfelro . uo Nricurt BfcHoBnt nPo BaP.rcrb NitHa
ra niarBeprxyc stKnrdrri rrPoueitpH 3 o(iiiKn N.tHa cy61no! ouirrorrNi lLirr trHocrr -
cy6!.Krov rocnonapFBanru Bi!rroBixHonoxor.Bopy

t{epyoqnc6 BrltoraMn 3rxoH} y(pai}rx (nPo oui!ry !atHa. sanrroBrx rrpr8 ra
poocciijrD oqiHoqrl iitrhHi$6 B y(panri,. 3.xoHJ' y|aanrH (llpo trricuc3c

rxvospr,t)BarIr s vKp.iHi'- luqrra{\oc, I rrlo\aHHtv p(rrrf,H}rf nxrarrrt notuIKerrrrt
ir r.rBep,1,kcLtrir 3Biris po oLLirr() NijiHa No!'rrdLrro:i Rracr(rc i- rkc rr.fci)Dn. ii!
idaHci Di.uii) ()r6rtpr i LlPrrrJ licLNoi ltur. craHo! rra 20062021 ,(!71r21 ri

':':'raiiU;y
,.'..4

v/



Звіт про оцінку частини нежитлової будівлі, загальною площею 145,7 кв.м., розташованого за адресою:84451 Донецька обп..
______________________________ Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул.Театральна, б. 1а

84401, Україна, Донецька обл..Краматрський р- 
Лиманська міська територіальна громада

м.Лиман вул..Горького, 6.40 
Тел.(факс) (06261) 4-15-79, (050) 175-94-98

Звіт про оцінку
'4 майнаІ\І°74/21

Частина нежитлової будівлі (Літ.А-
3)Міського будинку культури
«Сучасник» смт.Дробишеве,
площею 145,7 кв.м., що
розташована за адресою:

84451,Донецька обл. Лиманський
р-н смт. Дробишеве вул.Театральні
б.1а

Замовник: Відділ культури і туризму 
Лиманської міської ради Донецької облает

м.Лиман 2021р.



Звіт про оцінку частини нежитлової будівлі, загальною площею 145,7 кв.м., розташованого за адресою:84451 Донецька обл..
Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул.Театральна, б. 1а______________________________

ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА
Назва об’єкту та його коротка 
характеристика:

Частина нежитлової будівлі Міського будинку культури 
«Сучасник» смт.Дробишеве, площею 145,7 кв.м., (Літ. А-3)

Місцезнаходження: 84451 Донецька обл.. Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул. 
Театальна, б. 1а.

Власність: Комунальна
Власник: Лиманська міська територіальна громада

Замовник: Відділ культури і туризму Лиманської міської громади Донецької 
області

Підстава для проведення оцінки: Договір між СОД та Замовником №74/21 від 10.06.2021 р.
Правовстановлюючі
документи:

Технічний паспорт на громадську будівлю №24-2135 від 
18.04.2017 року (нежитлова будівля).

Поточне використання 
об'єкта:

На дату оцінки будівля використовується за призначенням 
(Міський будинок культури «Сучасник» смт.Дробишеве).

Мета оцінки: Визначення ринкової вартості нежитлових приміщень для 
розрахунку орендної плати.

Призначення оцінки: Визначена в Звіті вартість може бути використана для 
встановлення величини вартості майна для оренди.

База оцінки: Враховуючи мету оцінки та умови використання її результатів, 
вимоги нормативних документів, особливості оцінюваного 
майна, застосовуються підходи, що відповідають змісту 
«ринкова вартість».

Застосовані підходи для 
оцінки: Дохідний та порівняльний підходи.

Валюта оцінки: Гривня. На дату оцінки 1 американський долар становив 27.17 
гривень за курсом НБУ.( Ьцо5://тіпГт.согп.иа/сиггепсу/пЬи/иБС1/2020-')01-

Дата оцінки: 20 червня 2021 року.
Дата закінчення складання 
звіту: 20 червня 2021 року.

Ринкова вартість об'єкта 
оцінки (без ПДВ): 280000,00 (Двісті вісімдесят тисяч) гривень

Суб'єкт оціночної діяльності: Оцінювач Антипова І.М., що має Сертифікат суб'єкта оціночної 
діяльності № 153/21 від 03.03.2021 р.

Оцінювач, що приймав участь 
у виконанні робіт з незалежної 
оцінки:

Антипова Ірина Миколаївна, свідоцтво про реєстрацію в 
Державному реєстрі оцінювачів за № 6939 від 23 жовтня 2008 
року.

/
СОД, Оцінювач Антипова І.М.



Звіт про оцінку частини нежитлової будівлі, загальною площею 145,7 кв.м., розташованого за адресою:84451
Донецька обл..

Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул.Театральна, 6Л а

ВСТУП
На замовлення Виконавчого комітету Лиманської міської громади Донецької області 

(Замовник), Оцінювачем Антипова І.М.(Виконавець)., що діє на підставі Сертифіката суб'єкта 
оціночної діяльності № 153/21 від 03.03.2021 р., проведена незалежна оцінка частини нежитлової 
будівлі (Літ. А-3), площею 145,7 кв.м., що знаходяться за адресою: 84451 Донецька обл.. 
Лиманський р-н смт.Дробишеве, вул.Театральна, б. 1а, та належать Лиманській міській 
територіальній громаді.

Мета оцінки - визначення ринкової вартості нежитлових приміщень для розрахунку 
орендної плати.

Функція оцінки - визначена в Звіті вартість може бути використана для розрахунку 
орендної плати.

Коротка характеристика об’єкта оцінки -  частина нежитлової будівлі, площею 145,7 
кв.м, що розташовані на першому поверсі триповерхової будівлі. Не має окремого входу. Об’єкт 
оцінки -  дві кімнати. Оздоблення виконано із матеріалів низької якості матеріалів.Елетрика. 
Опалення відсутнє, водовідведення, водопостачання відсутнє. Оздоблення стін, та стелі -  
фарбування, побілка, фундамент -  бетонні плити, стіни -  цегла, покрівля -  рубероїд, перекриття -  
залізобетонні плити, підлога -  керамічна плитка, вікна -  дерево, двері - дерево. Стан -  
задовільний, потребує поточного ремнту внутрішнього оздоблення.

Нормативне забезпечення оцінки - незалежна оцінка об'єкта оцінки та складання Звіту 
здійснювались відповідно до вимог міжнародних та вітчизняних стандартів оцінки об'єктів. 
Зокрема враховувались вимоги таких законодавчих та директивних документів:

• Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні".

• Національного стандарту № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав", 
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440.

• Національного стандарту № 2 „Оцінка нерухомого майна", затвердженого Постановою 
Кабінету міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442.

• ДБН Д 1.1-1-2000, „Правила визначення вартості будівництва", що затверджені Наказом 
Держбуду України від 27.08.2000 р. за № 174 та введені в дію з 01.10.2000 р.

• Наказ №21 від 03.02.2009 р затверджений держкомітетом України по житлово- 
комунальному господарству «Житлові будинки. Правил визначення фізичного зносу житлових 
будинків».

• Листа ФДМУ від 25.10.2010 року №10-36-14537.
• Документів Державного комітету України у справах містобудування і архітектури.
• Документів про об'єкт оцінки, наданих замовником.
Оцінка проводилась на основі загальноприйнятих у світовій практиці оцінки нерухомості та 

бізнесу, методик і стандартів з урахуванням особливостей оцінки об'єктів нерухомості на території 
України.

В ході оцінки було проведено натурне обстеження об'єкта оцінки, проаналізована надана 
власником відповідна документація, встановлено фізичний знос елементів та конструкцій будівлі, 
де знаходиться об'єкт оцінки, проведено аналіз цін пропозицій на аналогічні об'єкти на ринку 
нерухомості Донецької області.

Оцінка об'єкта і всі обрахунки проведені станом на 20 червня 2021 року. При визначенні
З



.звіт про оцінку частини нежитлової Ьудівлі, загальною площею 14Ь,/ кв.м., розташованого за адресою:8445 ]
Донецька обл..

Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул.Театральна, б. 1а

вартості об'єкта за одиницю вимірювання взято гривню. На дату оцінки 1 долар США стан 
27,17 гривень за курсом Національного банку України.

Даний Звіт може бути використаний для передачі об’єкта оцінки в оренду.
1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язується забезпечити конфіденційність інфоріу 
отриманої від Замовника, а також усіх висновків, що містяться в даному Звіті.

Даний документ призначений винятково для Замовника і не може передаватися суб'є 
оціночної діяльності іншим юридичним і фізичним особам без погодження на це Замовника.

Строк використання Звіту -  6 місяців за умов відсутності різких змін соціально-економ 
ситуації в Україні, які б суттєво впливали на інвестиційну активність, вартість капіталу в Україні т<

Замовник має право посилатися на висновок, що міститься у Звіті та використовувати 
виключно з вказаною у Вступі метою.

За недостовірність висновку з незалежної оцінки об'єкта суб'єкт оціночної діяльності 
цивільно-правову відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

Замовник відповідає за точність і адекватність усієї наданої суб'єкту оці» 
діяльності інформації та вказаний в наданих ним документах правовий статус об'єкта оцінки.

Оцінювач не відповідає, коли після дати оцінки виявиться, що деякі елементи чи констр 
мають істотні дефекти, але не відображені в опису об'єкта оцінки, якщо ці дефекти та нед< 
об'єкта неможливо було виявити шляхом його звичайного візуального обстеження чи шл 
вивчення наданих в розпорядження оцінювачів документів.

Суб'єкт оціночної діяльності не несе відповідальність за зміну економічних, юридичн 
інших факторів, які можуть виникнути після дати оцінки і вплинути на соціально-еконо? 
ситуацію і спричинити зміну вартості об'єкта незалежної оцінки.

Замовник одноосібно несе відповідальність за всі юридичні значимі рішення, прийняті і 
зв'язку з даним Звітом і Висновком Звіту про вартість.

Звіт про оцінку майна представляє власні, неупереджені, професійні судження та висі 
оцінювача стосовно вартості об'єкта оцінки і є результатом вказаного у Звіті досліджен 
аналізу проведених обрахунків, зроблених допущень та вказаних обмежуючих умов.

Суб'єкт оціночної діяльності не зобов'язаний поновлювати цей Звіт після передачі 
Замовнику в тому числі і у випадку змін, що можуть виникнути після його передачі, якщо ці 
виникли не з вини суб'єкта оціночної діяльності, що приймав участь у Звіті.
2. ПРОЦЕДУРА ОЦІКИ.

Процедура оцінки згідно зі стандартами, що використовуються, включає в себе наступні ета
-  огляд об’єкта та збір інформації про нього;
-  збір та обробка іншої суттєвої інформації, необхідної для застосування об] 

методичних підходів;

-  аналіз інформаційних джерел з метою формування уяви про обмежень 
застереження, які можуть супроводжувати процедури проведення оцінк 
використання результатів;

-  визначення та застосування методичних підходів, методів та оціночних процеду] 
найбільш повно відповідають визначеній меті оцінки та обраній базі оцінки;

-  узгодження результатів оцінки, отриманих шляхом застосування різних методі 
підходів та методів;

-  складання звіту про оцінку майна.
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3. ПРИЗНАЧЕННЯ ЦЬОГО ЗВІТУ.
Цей Звіт призначено для розрахунку орендної плати.
Викладений незалежний висновок призначений винятково для Замовника і не може 

передаватися Оцінювачем іншій юридичній або фізичній особі без погодження Замовника.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ.
Оцінювач працював у припущенні, що всі необхідні документи на право займати об’єкт 

власності, отримані або вони можуть бути отримані, або термін їхньої чинності може бути 
подовжений до ефективної дати оцінки.

Оцінювач враховував, що користувач майна має довгострокові права на користування 
земельною ділянкою, на якій знаходиться Об’єкт оцінки.

При проведенні оцінки використовувалась документація, надана Замовником.

5. ВИХІДНІ ДАНІ.
Вихідні дані, що використані Оцінювачем у Звіті, були отримані з надійних джерел і 

вважаються достовірними. Тим не меш оцінювач не може гарантувати їх абсолютну точність. У 
зв’язку з цим, де можливо, вказуються послання на джерело інформації.

б.ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
Замовник зобов’язаний захистити від відповідальності і не завдавати шкоди Оцінювачу, і за 

заявою оцінювача буде захищати останнього від видатків або зобов’язань, що можуть бути 
висунуті третіми сторонами, якщо їхні позови виникнуть від неправильного використання 
результатів оцінки, якщо н буде встановлено у судовому порядку, що вони є слідством обману, 
недбалості або навмисного невірного виконання Оцінювачем своїх обов’язків. Оцінювач не несе 
відповідальності за вірогідність титулу і прав власності Замовника на об’єкт, що оцінюється, у 
зв’язку з тим, що він не проводив юридичну і правову експертизу прав власності на нерухоме 
майно, що оцінюється.

7. ПЕРЛІК ОБМЕЖЕНЬ,ЩОДО ЗАСТСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ТА 
ПРИПУЩЕННЯ У МЕЖАХ ЯКИХ ПРОВОДИЛАСЬ ОЦІНКА.

Виконавець проводить оцінку відповідно до норм діючого законодавства України і 
міжнародної практики оцінки власності.

Звіт призначений для Замовника і не може передаватися іншим юридичним або фізичним 
особам.

Виконавець не несе відповідальності за збитки та наслідки, які можуть виникнути при 
використанні цього звіту з іншою метою.

Вартість об’єктів визначалась виходячи з припущення про відсутність невидимих дефектів та 
пошкоджень будинку і відсутності ш к ід л и е и х  речовин в навколишньому середовищі.

Стан об’єкту оцінки оцінювався шляхом візуального обстеження, вивчення необхідної 
технічної документації, планів і специфікацій.

Вся інформація, що надана Замовником та підтверджена документально, приймалась як 
достовірна. Юридична експертиза наданої документації Оцінювачем не проводилася.

Інформація про рівень ринкових цін, що використана для даної оцінки, вважається 
правдивою.

Оцінювач особисто оглянув об’єкт оцінки.
8. ДОДАТКОВА РАБОТА.

Угодою і цим Звітом Оцінювач не зобов’язаний виконувати додаткову роботу, давати 
офіційні показання або бути присутнім у суді з питань, пов’язаних з об’єктом оцінки, якщо тільки 
немає попередньої і не буде наступної угоди на це. Оцінювач не несе відповідальності за 
поновлення зазначеної роботи у випаду будь-яких змін після дати надання експертного висновку 
Замовнику.
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9. НЕВИДИМІ ДЕФЕКТИ І ПОШКОДЖЕННЯ.
Оцінювач не несе відповідальності за стан структур, що неможливо побачити в 

звичайного обстеження або за допомогою розгляду планів і специфікацій, бо Оцінювс 
проводив технічну експертизу об’єктів, що оцінюються.

10. ІНШІ УМОВИ.
Оцінювач працює з припущенням щодо відповідального володіння і компетен' 

управління активами, об’єктами власності або діловими інтересами, що порушують цей 
Інформація, отримана з інших джерел, вважається, правдивою, однак Оцінювач не гаран 
будь-якій формі факт її вірогідності.

11. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ
Визначення та поняття, що використовуються у Звіті, розуміються у значеннях 

встановлені в Національних стандартах № 1 та № 2.
База оцінки - комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур 

відповідають певному виду вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються ме 
функція оцінки та умови використання її результатів.

Будівлі - земельні поліпшення, в яких розташовані приміщення, призначені 
перебування людини, розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійс 
виробництва тощо.

Валовий дохід - сукупні грошові надходження, які очікуються від викорис' 
нерухомого майна

Вартість - еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.
Вартість відтворення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на ство 

(придбання) в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки.
Вартість заміщення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на ство 

(придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноц 
заміною.

Вартість реверсії - вартість об'єкта оцінки, яка прогнозується на період, що нас 
прогнозним.

Вихідні дані - документи, в яких містяться характеристики об'єкта оцінки.
Грошовий потік - сума прогнозованих або фактичних надходжень від д ія л ї  

(використання) об'єкта оцінки.
Дата оцінки - дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка майна та визнач; 

його вартість.
Дисконтування - визначення поточної вартості грошового потоку з урахуванням 

вартості, яка прогнозується на майбутнє .
Економічний (зовнішній) знос - знос, зумовлений впливом соціально-економ 

екологічних та інших факторів на об'єкт оцінки.
Залишкова вартість заміщення (відтворення) - вартість заміщення (відтворення) с 

оцінки за вирахуванням усіх видів зносу (для нерухомого майна-з урахуванням ринкової в; 
земельної ділянки при її існуючому використанні (прав, пов'язаних із земельною ділянкою).

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним д 
розташування, визначеними щодо неї правами. Під час проведення оцінки земельна д 
розглядається як частина земної поверхні і (або) простір над та під нею висотою і глибино
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необхідні для здійснення земельних поліпшень.
Земельне поліпшення - результати будь-яких заходів, що призводять до зміни якісних 

характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні 
об'єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх 
знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення 
певного виду робіт (зміну рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних 
насаджень, інженерної інфраструктури тощо).

Знос (знецінення) - втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна. Знос за 
ознаками його виникнення поділяють на фізичний, функціональний та економічний (зовнішній).

Фізичний та функціональний знос може бути таким, що технічно усувається, і таким, що не 
усувається, або усунення його є економічно недоцільним.

Ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав - встановлення відповідності 
об'єкта оцінки наявним вихідним даним та інформації про нього.

Ймовірна сума грошей - найбільша сума грошей, яку може отримати продавець та може 
погодитися сплатити покупець.

Метод оцінки - спосіб визначення вартості об'єкта оцінки, послідовність оціночних 
процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід.

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

Необ'єктивна оцінка - оцінка, яка ґрунтується на явно неправдивих вихідних даних, 
навмисно використаних оцінювачем для надання необ'єктивного висновку про вартість 
об'єкта оцінки.

Непрофесійна оцінка - оцінка, проведена з порушенням кваліфікаційних вимог, що 
визначаються законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність.

Нерухоме майно (нерухомість) - земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з 
поліпшеннями, які з нею нерозривно пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, 
що згідно із законодавством належить до нерухомого майна.

Неякісна (недостовірна) оцінка - оцінка, проведена з порушенням принципів, 
методичних підходів, методів, оціночних процедур та (або) на основі необгрунтованих 
припущень, що доводиться шляхом рецензування.

Об'єкт оцінки - нерухоме майно, яке підлягає оцінці відповідно до умов договору на 
проведення оцінки майна або за інших підстав, визначених законодавством.

Об'єкт порівняння - подібне майно, що відібране для застосування порівняльного підходу.
Операційні витрати - очікувані витрати власника, пов'язані з одержанням валового доходу 

від використання нерухомого майна. До операційних витрат не відносяться витрати на 
обслуговування боргу та податків, що сплачуються від величини прибутку, одержаного від такого 
використання нерухомого майна, єдиного податку, фіксованого податку.

Оціночна вартість - вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом 
вихідних даних.

Оціночні процедури - дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість 
провести оцінку.

Подібне майно - майно, що за своїми характеристиками та (або) властивостями подібне до 
об'єкта оцінки і має таку саму інвестиційну привабливість.
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Поточна вартість - вартість, приведена у відповідність із цінами на дату оцінки ц 
дисконтування або використання фактичних цін на дату оцінки.

Приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елемент 
можливістю входу і виходу.

Принципи оцінки - покладені в основу методичних підходів основні правила с 
майна, які відображають соціально-економічні фактори та закономірності формування ва 
майна.

Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку поді 
майна на дату оцінки за угодою укладеною між покупцем та продавцем, після прове 
відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо 
примусу.

Строк експозиції - строк, протягом якого об'єкт оцінки може бути виставленні 
продажу на ринку з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною і триве 
якого залежить від співвідношення попиту та пропонування на подібне майно, кіль 
потенційних покупців, їх купівельної спроможності та інших факторів.

Ціна - фактична сума грошей, сплачена за об'єкт оцінки або подібне майно.
Чистий операційний дохід - прогнозована сума надходжень від використання оі 

оцінки після вирахування усіх витрат, пов'язаних з отриманням цієї суми.
Фізичний знос - знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних технічн 

технологічних якостей об'єкта оцінки.
Функціональний знос - знос, зумовлений частковою або повною втратою перві 

функціональних (споживчих) характеристик об'єкта оцінки.

12. МЕТОДОЛОГІЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ
При визначенні вартості об'єкта нерухомості загальноприйнятими у світовій прак 

вважаються наступні основні підходи до незалежної оцінки:
■ порівняльний підхід (підхід аналогів продажу);
■ витратний підхід;
■ дохідний підхід (підхід, що базується на капіталізації доходу).
Кожний із зазначених підходів приводить до одержання певних цінових характерне 

об'єкта. Порівняльний аналіз при узгодженні результатів оцінки дає змогу зважити перева 
недоліки кожного з використаних підходів і встановити остаточну ринкову вартість об'єкте 
основі даних того підходу чи підходів, які на думку оцінювачів є найбільш надійними.

12.1. Порівняльний підхід
Порівняльний підхід (підхід аналогів продажу), який називається також ринковим підході 

чи методом ринкової інформації, ґрунтується на врахуванні принципів заміщення та попит 
пропозиції. Порівняльний підхід передбачає аналіз цін продажу та пропонування подібного майї 
відповідним коригуванням відмінностей між об'єктами порівняння та об'єктом оцінки.

12.2. Витратний підхід
Даний підхід базується на тому, що інвестор, виявляючи належну розсудливість, 

заплатить за об'єкт нерухомості більшу суму ніж та, за яку він зможе придбати відповіді 
ділянку під забудову і побудувати аналогічний за призначенням об'єкт в доступний час ( 
істотних затримок.

Даний підхід оцінки приводить до об'єктивних результатів, якщо можливо чіт

8



Звіт про оцінку частини нежитлової будівлі, загальною площею 145,7 кв.м., розташованого за адресою:84451
Донецька обл..

Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул.Театральна, б. 1а

встановити величину вартості земельної ділянки під забудову, відновної вартості чи вартості 
заміщення земельних поліпшень та визначити знос об'єкта оцінки при умові відносної 
рівноваги попиту і пропозиції на ринку нерухомості.

12.3Дохідний підхід
Доходний підхід базується на врахуванні принципів найбільш ефективного використання та 

очікування, відповідно до яких вартість об’єкта оцінки визначається як поточна вартість 
очікуваних доходів від найбільш ефективного використання об’єкта оцінки, включаючи дохід від 
його можливого перепродажу.

За допомогою дохідного підходу визначається ринкова вартість та інвестиційна вартість, а 
також інші види вартості, які грунтуються на принципі корисності, зокрема ліквідаційна вартість, 
вартість ліквідації тощо.

12.4Узгодження даних та остаточне визначення вартості
Узгодження результатів оцінки, які отримані із застосуванням підходів відповідно до п. 21 

Національного стандарту № 2 „Здійснюється з урахуванням мети і принципів оцінки, що є 
визначальними для конкретної мети її проведення, обсягів та рівня достовірності вихідних даних та 
іншої інформації, яка використовується під час проведення оцінки".

В кожній конкретній ситуації, результати отримані по кожному проведеному підходу можуть 
відрізнятися один від одного.

Для визначення величини вартості можуть використовуватися формальні математичні 
процедури (наприклад, метод вагових коефіцієнтів), а також експертні міркування щодо слабких і 
сильних сторін кожного підходу і їх впливу на кінцевий результат.

13. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ
Об’єкт оцінки представляє собою частину нежитлової будівлі (Літ. А-3), площею 145.7 

кв.м., що розташовані на першому поверсі триповерхової будівлі, яка є комунальною власністю 
Лиманської міської територіальної громади. Об’єкт оцінки знаходиться за адресою: вул. 
Театральна,б.1а смт. Дробишеве Лиманський р-н Донецької області.

13Л. Місцезнаходження та історія
Красний Лиман(до 1938 року- селище Лиман) - місто обласного підпорядкування. Територія 

міста-19,6 кв.км., населення до 30000 чоловік. Місто розташоване в хвойному лісовому масиві, 
поблизу ріки Сіверський Донець.

Красний Лиман-центр Лиманської міської територіальної громади, площа якого 1,2 тис. 
кв. км, населення до 550000 чоловік.

Зайнятість більшої частини населення міста забезпечують залізничні підприємства, 
підприємства соціально-побутової сфери та харчової промисловості.

Об’єкт оцінки розташований в селищі міського типу Дробишеве з початку вулиці 
Театральна. Рельєф місцевості рівний. Прилегла територія упорядкована.
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Місце розташування об'єкта оцінки -  окраїнна частина селища Дробишеве (коли 
радгосп «Коммуніст». Найближче оточення може бути охарактеризоване як територія, забуде 
здебільшого житловими одноповерховими будинками. У безпосередній близькості від об 
оцінки знаходяться, торгівельні підприємства.

Відстань від об'єкта оцінки до:

1. Ценру селища 3 км
2. Залізничного вокзалу м.Лиман 13км
3. Автовокзалу м.Лиман 13км
4. Аеропорту м.Донецьк 150км
5. Морського порту м.Маріуполь 240 км

Незважаючи на те, що забудова району велася в переважній більшості у 50-70-ті \ 
практично усі фасадні будинки знаходяться у задовільному стані.

Нежитловий триповерховий будинок фасадний, розташований у першому ряді будії 
Підхід (під'їзд) здійснюється з вулиці Театральна.
В нежитловій будівлі розташовані: Міський будинок культури «Сучасник» смт.Дробишеве.

Об’єкт оцінки -  частина нежитлової будівлі площею -  145,7 кв.м., розташовані на пери 
поверсі триповерхової нежитлової будівлі. Об’єкт дві кімнати, не має окремого входу.

Вплив несприятливих екологічних факторів не встановлений. Стан елементів констру 
об’єкта оцінки та прилеглих до нього будинків та споруд, свідчать про те що стан гр 
задовільний, обвальних та інших несприятливих для об’єкта оцінки факторів не спостерігаєтьс
13.2. Опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних

Для проведення оціночних робіт, в ході ідентифікації та оцінки майна отримано:
• Лист Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області 

08.06.2021 року №01 \01-190.
• Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

• Копія Технічного паспорту на громадську будівлю №24-135від 18.04.2017 року;
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• Візуальний огляд та фотографування, проведене Оцінювачем.
Аналізуючи зібрані та використані вихідні дані під час проведення незалежної оцінки. 

Оцінювач вважає: вся інформація технічного, економічного характеру, що надана Замовником в 
письмовій формі та підтверджена документально, приймалась як достовірна; інформація, 
отримана з інших джерел і використана для даної оцінки вважається правдивою. Розбіжностей, 
невідповідностей або протиріч між реальним об’єктом та його параметричними характеристиками, 
наданими в документації, не виявлено.

13.3. Технічна характеристика
Основні конструктивні елементи та дані про інженерне обладнання приведено в наступній 

таблиці:
Таблиця 1

г (коли 
, забуде 
від об

-70-ті р 

ці будії

иеве. 
та пери

сонстру

тан гр 14. ВИБІР МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ
Визначення ринкової вартості частини нежитлової будівлі, площею 145,7 кв.м., відбудеться 

із застосуванням 2-х основних підходів: дохідний, порівняльний.

області

Загальна характеристика будівлі
1. Рік побудови• 1981
2. Г рупа капітальності II
3. Кількість поверхів у будинку 3
4. Фундаменти Бетонні блоки
5. Стіни та перегородки Цегляні
6. Покрівля Рубероїд
7. Перекриття Залізобетонні плити
8. Технічний стан будівлі Задовільний

Характеристика об'єкту оцінки
1. Поверх 1
2. Загальна площа 1477,3
3. Оцінювана площа 145,7 кв.м.
4. Висота 7,0 м
5. Підлога Керамічна плитка
6. Електропостачання Так
7. Водопостачання Відсутнє
8. Каналізація Відсутня
9. Опалення Відсутнє
10. Отвори (вікна, двері) Дерево
11. Внутрішнє оздоблення Штукатурка, фарбування, керамічна 

плитка
12. Загальний стан приміщень Задовільний.
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Застосовується для оцінки спеціалізованого майна або майна, ринок продажу якого 
нерозвиненим. До спеціалізованого відносять майно, що, як правило, не бува 
самостійним об’єктом продажу на ринку і має найбільшу корисність і цінність у скла; 
цілісного майнового комплексу.
Визначення ринкової вартості майна із застосуванням витратного підходу передбача 
розгляд таких варіантів заміщення (відтворення) об’єкта оцінки, які є технічн 
(фізично) можливими та (або) економічно доцільними.

Відповідно до Національного стандарту №1, в разі застосування дохідного підход; 
валовий дохід, що очікується отримати від найбільш ефективного використань 
об’єкта оцінки, може розраховуватися виходячи з припущення про надання об’єкт 
оцінки в оренду або інформації про інше використання. На підставі цього припущень 
прогнозування валового доходу здійснюється з урахуванням необхідної інформаї 
щодц ринку подібного майна.

Відповідно до Національного стандарту №1, інформація про продаж та пропонувані 
подібного майна повинна відповідати наступним критеріям:

• методи проведення оцінки, що застосовуються під час визначення ринков 
вартості об’єкта оцінки в разі використання порівняльного підходу, повин 
ґрунтуватися на результаті аналізу цін продажу (пропонування) на подібне майно.

• Визначення ринкової вартості об’єкта оцінки за допомогою порівняльно 
підходу ґрунтується на інформації про ціни продажу (пропонування) подібного мат 
достовірність якої не викликає сумніву в Оцінювача. У разі відсутності а 
недостатності зазначеної інформації у Звіті про оцінку майна зазначається, які 
мірою це вплинуло на достовірність висновку про ринкову вартість об’єкта оцінки.

Відповідно до абзацу першого пункту 6 Національного стандарту №2 «Оцінка неру? 
майна», затвердженого КМУ від 28 жовтня 2004 р. за №1442 та згідно інструктивного листа 
березня 2005 р. №10-36-2562 «Роз’яснення щодо використання Національного стандар 
«Оцінка нерухомого майна»,затвердженого КМУ від 28 жовтня 2004 р. за №1442.» - вит 
підхід для оцінки земельних поліпшень доцільно застосовувати, якщо ринок купівлі-прода 
оренди подібного нерухомого майна є обмеженим, тобто відсутні достатньо репрезеш 
вихідні дані або інша інформація про подібні об’єкти, що не дає змоги застосовувати дохі; 
(або) порівняльний підходи для отримання достовірного результату ринкової вартості 
оцінки. Витратний підхід застосовується також для оцінки спеціалізованого нерухомого 
(земельних поліпшень), у тому числі нерухомих пам’яток культурної спадщини, і 
передавальних пристроїв тощо.

Визначення ринкової вартості земельних поліпшень, які віднесені до спеціалізс 
майна, із застосуванням витратного підходу передбачає розгляд таких варіантів зам 
(відтворення) об’єкта оцінки, які є технічно (фізично) можливими та (або) економічно доці;

Об’єкт оцінки не відноситься до спеціалізованого майна, ринок купівлі-продажу та 
земельних поліпшень розвинений помірно, тому вважаю доцільним для розрахунку вико 
підходи: порівняльний та дохідний підходи.
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15. АНАЛІЗ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТА ОЦІНКИ
15.1. Процес визначення фізичного зносу конструктивних елементів

Фізичний знос -  це знос, що обумовлений частковою чи повною втратою первинних 
технічних і технологічних властивостей об’єкта оцінки.

В залежності від умов використання об’єкта необхідно розрізняти два основних види 
фізичного зносу: нормальний і природній, фізичний знос та індивідуальний фізичний знос.

Процес визначення фізичного зносу включає в себе вивчення технічної документації, 
проведення візуального огляду з використанням необхідних замірів та аналіз технічного стану 
конструктивних елементів тощо.

Оцінка фізичного зносу складається з наступних кроків:
а) процент зносу конструктивних елементів визначаємо за формулою:

Фз = (Сі*Із)/100%, (5) де
Фз -  розмір середньозваж. фізичного зносу конструктивного елемента об’єкта оцінки, %;
Сі -  питома вага конструктивного елемента до загального зносу приміщень;
Із -  процент зносу конструктивного елемента в залежності від його технічного стану.
б) розрахунок фізичного зносу в цілому, як суми зносу окремих його конструктивних 

елементів.
В даному звіті аналіз технічного стану конструктивних елементів об’єкта оцінки 

виконується у відповідності з «Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових 
будинків», затверджених держкомітетом України по житлово-комунальному господарству 
наказом №21 від 03.02.2009 р. Основою його проведення є натурні обстеження.

Відсоток фізичного зносу конструктивного елемента в рамках нормативного інтервалу 
визначається наступним чином:

• При наявності в елементі всіх видів зносу приймається максимальне значення зносу;
• При наявності в елементі тільки одного зносу приймається мінімальне значення зносу;
• При наявності декількох при знаків зносу -  знос визначається шляхом інтерполяції в 

залежності від характеру руйнувань.
Процент зносу по «іншим роботам» приймаю середнім по об’єкту в цілому, що 

визначається як сума визначеного зносу по конструктивним елементам.

15.2. Визначення фізичного зносу об’єкта оцінки
Оцінка фізичного та функціонального стану Об’єкту здійснювалась по результатах натурного 

обслідування та візуального огляду приміщення, яке було проведене 10 січня 2020 року. При обслідуванні 
оцінювач керувався "Правилами визначення фізичного зносу житлових будинків", "Методикою визначення 
фізичного зносу громадських будівель", а також довідниками та матеріалами вітчизняних та зарубіжних 
дослідів в області технічної експертизи громадських будівель і споруд.

Висновок про фізичний та функціональний стан Об’єкту складений на базі класифікаційного 
аналізу виявлених очевидних дефектів і пошкоджень конструктивних елементів, які впливають на стійкість 
Об’єкту безпосередньо, які не потребують спеціальних апаратурних і технічних засобів знаходження і 
методів діагностики. При відсутності видимих ознак пошкоджень і дефектів, або їх недоліків для 
застосування каліброваних таблиць оцінка зносу може здійснюватися на базі емпіричних залежностей.

Під фізичним зносом конструкцій або будівель в цілому мається на увазі погіршення технічного 
стану в процесі експлуатації (втрата первісних експлуатаційних, механічних, тепло - та водозахисних 
якостей) в результаті впливу природно-кліматичних факторів і життєдіяльності людей. При цьому 
проходить відповідна втрата вартості будівель або окремих його приміщень.

Приблизна шкала оцінки зносу елементів будівлі.
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Фізичний
знос, %

Оцінка
технічного

стану
Загальна характеристика технічного стану

0-20 Добрий Пошкоджень і деформацій немає. С окремі несправності, що не впливають на 
експлуатацію елемента і усуваються під час ремонту

21-40 Задовільний Елементи будівлі в цілому придатні для експлуатації, але потребують ремонту, 
який найдоцільніший на цій стадії

41-60 Незадовільний Експлуатація елементів будинку можлива лише при умові проведення їх 
ремонту

61-80 Ветхий Стан несучих конструктивних елементів аварійний, а не несучих -  дуже ветхий. 
Обмежене виконання елементами будинку своїх функцій

81-100 Непридатний Елементи будинку знаходяться у зруйнованому стані. При зносі 100% залишки 
елемента повністю ліквідовані

Об'єкт оцінки збудований у 1981 році минулого століття. Група капітальності - 2-а. Сер
нормативний строк служби нежитлових будівель 2-ї групи капітальності становить 125 років. Факті 
строк використання об'єкту оцінки біля 39 років.

Оцінювач по результатам огляду об’єкту в натурі оцінює технічний стан нежитлових будіве 
«Задовільний», такий, що «Елементи будівлі в цілому придатні для експлуатації,, який найдоцільніш 
цій стадії».(таблиця 3), та становить 40%, таким чином, коефіцієнт залишкової придатності стан 
0,60%.( 1-0/100).

В додатках відображені фотоматеріали, на яких відображено стан оцінюваного майна.
Процес та результат визначення фізичного зносу виконані у відповідності з нор' 

професійної діяльності оцінювача.

15.3. Визначення загального показника зносу об’єкта оцінки
Як відомо, крім фізичного зносу, об’єкти нерухомості можуть мати функціональни 

економічний знос.
Функціональний знос - знос, зумовлений частковою або повною втратою перві 

функціональних (споживчих) характеристик об'єкта оцінки.
Економічний (зовнішній) знос - знос, зумовлений впливом соціально-економп 

екологічних та інших факторів на об'єкт оцінки.
В даному випадку розрахунок функціонального та економічного зносу проводитися не 

через відсутність відповідних даних, об’єкт оцінки, розташований у невели 
селищі(чисельність біля 1,0 тис.чол.), розташованому за 50км від м.Краматорськ, тож залиш 
вартість об’єкта оцінки буде рівною залишковій фізичній придатності, тобто 0,60.

16.АНАЛІЗ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТА ОЦІНКИ
Термін «кращого і найбільш ефективного використання», який має місце в даному ; 

визначається як імовірне і дозволене законом використання вільної земельної ділянки або зве; 
на ній будівлі з найкращою віддачею, при цьому необхідними є умови фізичної можлив 
певного забезпечення та фінансової доцільності такого роду дій.

Під поняттям «краще і найбільш ефективне використання» розуміється, поряд з виго, 
для власника нерухомості, особлива суспільна вигода і зв’язується з завданнями розв 
суспільства, і, що визначення «кращого і найбільш ефективного використання» є результ; 
судження оцінювача на підставі його аналітичних знань, тим самим виявляє лише думку, 
безумовний факт. В практиці оцінки нерухомості положення про «краще і ефект 
використання» являє собою передумову для подальшої оцінки вартості.

При визначенні варіантів «кращого і найбільш ефективного використання» об'
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виділяються чотири основних критерії аналізу:
1) фізична можливість -  фізична можливість зведення споруди з метою кращого і найбільш 

ефективного використання на досліджуваній ділянці;
2) допустимість з точки зору законодавства -  характер використання, що припускається, не 

су перечить законодавству, яке обмежує дії власника ділянки;
3) фінансова доцільність -  допустимий з точки зору закону порядок використання об’єкту 

повинен приносити чистий прибуток власнику ділянки;
4) максимальна продуктивність -  крім одержання чистого прибутку як такого краще і 

найбільш ефективне використання має на увазі або максимум чистого прибутку власника, або 
досягнення максимальної вартості самого об’єкту.

Враховуючи місцезнаходження та фізичні характеристики нежитлових приміщень, їх 
економічну життєдіяльність та призначення, наявність зручних під’їзних шляхів оцінювач дійшов 
до висновку, що найбільш ефективним є комерційне використання (спортивні зали). В результаті 
такого використання майна його вартість є максимальною. Цей варіант є технічно можливим 
і конструктивні особливості будівлі цілком відповідають її можливому функціональному 
призначенню), дозволеним (Оцінювач виходить з припущення юридичного дозволу на 
використання об’єкту оцінки за вищевказаним призначенням) та економічно доцільним (потребує 
фінансових вкладень).

17.АНАЛІЗ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
Ринок нерухомості -  сектор національної ринкової економіки, що представляє собою 

сукупність об’єктів нерухомості, економічних суб’єктів що оперують на ринку, процесів 
функціонування ринку в тому числі процесів виробництва, споживання, обміну об’єктів 
нерухомості та управління ринком та механізмів забезпечуючи функціонування ринку.
У відповідності до приведеного постулату, структура ринку вміщує в себе:

об’єкти нерухомості;
суб’єкти ринку;
процеси функціонування ринку;
механізми (інфраструктуру) ринку.

Для цілі аналізу ринку та управління його створення и розвитку об’єкти нерухомості необхідно 
структурувати, тобто виділити в ті чи інші однорідні групи. В законодавчих, нормативних, 
методичних актах і документах використовується класифікація об’єктів по різним основам: по 
фізичному статусу, призначенню, якості, місце розташуванню, розміру, виду нерухомості 
(приналежністю на право власності), юридичному статусу (приналежністю на право використання).

Інформація по кожному об’єкту нерухомості вміщує як основні ціноутворюючі, так і технічні 
характеристики, характер та умови угоди. В першу чергу дані класифікують по секторам ринку -  
первинний, вторинний.

Первинний ринок нежилої нерухомості в Донецькій області почав формуватися в 1995 році, 
коли активізувались процеси малої приватизації. Основними об’єктами купівлі-продажу були 
невелику підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, місцевої 
промисловості. Як правило приватизація проходила шляхом без конкурентного викупу 
державного і комунального майна колективом орендарів або товариством покупців з врахуванням 
вартості невід’ємних поліпшень виконаних із власних заощаджень орендарів, що не дозволяло 
адекватно враховувати істинну цінність об’єктів нерухомості. По первинному ринку була зібрана 
інформація об об’єктах нерухомості державного та комунального майна, вказана вартість 1 кв. м. 
об’єкту , по якій укладались угоди оренди і викупу (вартість вказана без ПДВ), в тому числі ціна



продажу на конкурсній основі державного майна при відчуженні
На вторинному ринку, крім операцій добровільного продажу, в базі представлена 

по операціям банківської застави, вимушеного продажу в процесі банкрутства пі. 
податкової застави.

Різносторонній характер вихідної інформації позволяє провести аналітичний ан; 
аспектам:

структура первинного та вторинного ринку по призначенню об’єктів, 
розташування;
структура окремих секторів ринку по розміру площ, фізичному та технічно: 
конструктивному рішенню;
вплив на ціну продажу окремих споживчих та технічних характеристик; 
порівняння цін на аналогічні об’єкти в зв’язку із способом продажу (відчуження).
В зв’язку з відсутністю повної достовірної інформації щодо угод відчуження 

нерухомості на вторинному ринку не має можливості провести класифікацію по всім пар 
тому в таблиці 4. в цілому представлені усереднені показники.

*
Таблиця № 4. Ціни на нерухомість на первинному та вторинному ринку м. Лиман.

____и;дюлі, загальною площею 145,7 кв.м., розташованого за адрес
Донецька обл..

Лямайський р-н смт. Дробишеве, вул.Театральна, б. 1а

Показник
вартості

Комерційна 
нерухомість(магазини)

Не житлова 
нерухомість (офіси)

Нежила нерухомість 
(оренда)

Центр Периферія Центр Периферія Центр Периферія
Мінімальна 
вартість 1 м", грн 2700 1000 2700 1000 50 10

Середня вартість 
1 м2, грн 8000 2000 5000 2000 70 зо

Максимальна 
вартість 1 м2, грн 13000 2700 8100 2700 100 50

Аналіз ринку нерухомості у селищі Дробишеве оцінювач не проводив, з причини відсуті 
даних у цьому населеному пункті. Коригування для населеного пункту Дробишеве, на д\
оцінювача може становити на 10%-30% нижче, в порівнянні з містом Лиман.

18.РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОЦІНЮВАНОГО МАЙНА 
18Л Визначення ринкової вартості оцінюваного майна доходним підходом

18.1.1. Визначення ставки оренди
Розрахунок вартості об’єкта оцінки в рамках доходного підходу базується на можли 

отримання доходу власником від володіння об’єктом оцінки. Оскільки в даному Звіті об'< 
нежитлових приміщень громадської будівлі (об’єкт нерухомості), можливий дохід від воло 
таким об’єктом може бути в вигляді грошових потоків від здачі в оренду.

Так як найбільш ефективним використанням об’єкта оцінки є його використа 
комерційних цілях, в процесі виконання оціночних процедур були проаналізовані п 
нежитлові приміщення на предмет визначення рівня орендних ставок.

В процесі аналізу були використані печатні та електронні ЗМІ. Оцінювачем були взі 
якості аналогів комерційні приміщення у місті Лиман, та населених пунктах розташовані 
радіусі 50 км.

З метою розрахунку середнього розміру орендної плати, підібрано чотири об'І 
порівняння (оголошення надані в додатках), що є подібними за своїми характеристик; 
місцезнаходженням, технічним станом, інженерними мережами тощо. Враховуючи вірогідні 
зниження ціни за рахунок торгу (умови ринку, неплатоспроможність населення тощо), доз
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технічний стан приміщень, будівель, наявність опалення, приймається орендна ставка, 
г врахована як середня величина між орендними ставками, що склалися для аналогічних за 
; ункціональним призначенням об’єктів в даному регіоні:

Таблиця 1
1 Найменування 

об’єкту порівняння, 
його адреса

Нежитлові
приміщення

Нежитлові
приміщення

Нежитлові
приміщення

Нежитлові
приміщення

1 2 3 4 5 6
2 Дата експозиції Червень 2021 Червень 2021 Червень 2021 Червень 2021
лJ Місцезнаходження м. Бахмут м. Слов’янськ м.Краматорсь

к
м.Констянтинівка 

вул..Громова
4 Джерело інф-ції (АН) https://www.olx.u

а/
https://www.olx.u

а
https://www.olx.u 

а/ https://www.olx.ua
5 Функціональне

признач.
Комерційне Комерційне Комерційне Комерційне

6 Фізичний стан задовільний задовільний Задовільний,
ремонт

Задовільний,ремон 
т

7 Загальна площа, 
кв.м.

226,0 240,0 225,0 45,0

8 Вартість оренди за 
1 кв.м, без ПДВ, 
грн.

66,0 60,0 70,0 100,0

9 Коригування на 
торг

0,90 0,90 0,90 0,90

1
0

Коригування на 
місцезнаходження

0,70 0,70 0,70 0,70

1
1

Поправлення на 
технічний стан 
будівлі

1,00 1,00 1,00 1,00

1
2

Коригування на 
технічний стан 
внутрішнього 
оздоблення

0,95 0,95 0.90 0,90* 7

1
у

Поправка на 
наявність 
інженерного 
обладнання в 
приміщеннях

1,00 1,00 1,00 1,00

1
4

Скорегована 
вартість, грн.

38,00 36,00 40,00 54,00

1
5

Середнеаріфметичн 
е зн.

40,00

Визначене значення приймаю в якості розрахункового.
Пояснення, щодо застосованих коригуючих поправок:

1. Визначення вартісного значення поправки на ціну пропозиції приймається відповідно
до проведеного аналізу ринку нерухомості (Згідно маркетингових досліджень експертів-оцінювачів
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та даних ріелторських компаній) [14,17,28]. В результаті такого дослідження встанови« 
чіткої інтерпретації щодо величини такої поправки не існує, але вона коливається в межах 
20% і навіть більше. Враховуючи вид угоди (оренда), бажання продавця (посер 
якнайшвидше здати приміщення, попит та кризу на ринку нерухомості, конку 
нестабільність економіки і т.д., Оцінювач дійшов до висновку, що найбільш справедливе 
поправка, що рівна 10% (Кторг=0,90). Застосовується.

2. Визначення вартісного значення поправки на технічний стан здійсню* 
урахуванням технічного стану (добрий, задовільний, незадовільний, ветхий та аварійі 
виконання основними конструктивними елементами своїх функцій, що визначається в ме» 
% від вартості пропозиції 1 кв.м. На віднесення об’єктів-аналогів до певної групи впл 
приблизний розмір фізичного зносу, ступені виконаних робіт по ремонту та оздобленню, 
такої поправки визначається експертним шляхом, що враховує фізичний знос об’єктів ог 
об’єктів порівняння, ціни на будівельні матеріали та роботи спеціалізованих організацій, 
розраховується ставка оренди за 1 кв.м. в місяць, доцільним є застосування відносної попра 
враховує розмір фізичного зносу кожного об’єкта. Стан будівель аналогів та оцінюваної бу, 
однаковий. Поправки на технічний стан застосовуємо (Кт=0,95-0,90).

3. Визначення вартісного значення поправки на місцезнаходження здійсню 
урахуванням адміністративного значення (типу підпорядкування), віддаленості від об. 
центру (м. Краматорськ) та положення об’єкту оцінки в межах міста. Величина ш 
коливається від -30% до 0%. Така поправка обумовлюється підбором об’єктів порівняг 
знаходяться в районних центрах нерухомості. Віднесення міст до певної групи зумовлено 
основними факторами, як площа території, щільність населення, кількість сіл та сіл міської 
розташованих на території району тощо. Оскільки їх вплив є досить незначним при формув; 
на ринку не в усіх випадках.

Оскільки транспортна розв’язка від обласного центру до обраних територіальних од 
доброю та доступною, поправка щодо віддаленості застосовується.

Оцінювач дійшов до висновку, що найбільш справедливою буде поправка, що рів 
(К=0,70). Застосовується.

4. Визначення вартісного значення поправки на дату експозиції. Оскільки д< 
приймаються діючі оголошення щодо оренди подібних об’єктів, вважається що стан цін н 
нерухомості від дати експозиції до дати оцінки є незмінним. Поправка не застосовується.

Отже, ставка оренди за 1 кв.м. для оцінюваного об’єкта (з округленням до цілого 
рівна 40,00 грн. /кв.м з врахуванням ПДВ.

18Л.2Визначення потенційного валового доходу
Потенційний валовий дохід (ПВД) -  це дохід, який можна отримати від нерухоме 

100 %-му використанні без врахування втрат та витрат. ПВД залежить від площі об’єкта і 
нерухомості та встановленої орендної ставки і розраховується за формулою:

ПВД = 8*Са, (9), де:
£ -  площа об’єкта оцінки, кв.м.;
Са -  орендна ставка за 1,0 кв.м.
Ринкова ставка орендної плати коливається в залежності від витрат, які, згідно д* 

оренди, діляться між орендодавцем і орендатором. Так, наприклад, найбільше значення о 
плати встановлюється в випадку, коли орендодавець бере на себе витрати, пов’язані з охор< 
обслуговуванням приміщень. Хоча, в основному, такі витрати несе орендатор.

В даній роботі за одиницю часу прийнято рік, тож прогнозований валовий потік дох
18
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ренди об’єкта оцінки за відповідний період часу визначається за формулою:
ПВД = (8*Са) *12, (10), де:

(Б*Са) -  щомісячні орендні платежі, гривень;
12 -  термін оренди оцінюваного майна, місяці.
Розрахуємо розмір потенційного валового доходу за рік:

145,7 х 40,00 х 12 = 69936,00 (гривень, з ГІДВ).
Дійсний валовий дохід - потенційний валовий дохід, що скоригований на рівень можливого 

шовнення площ та потенційних втрат від невиконання умов сплати орендної плати, зміни 
орендарів.

З огляду на існуючий на ринку потенційний спад попиту на комерційні приміщення, можна 
рийняти рівень можливого незавантаження площ та потенційних втрат від невиконання умов 

сплати орендної плати до 3-х повних місяців на рік( 24%).
ДВД=ПВД-24%;

ДВД= 69936-(69936х24/100)=53151,00 грн.
і

18.1.3Визиачення дійсного валового доходу
Дійсний валовий дохід (ДВД) визначається як різниця між ПВД і втратами від недобору 

рендної плати. Найчастіше такі втрати обумовлені необхідністю маркетингового періоду, на 
протязі якого орендодавець шукає потенційний орендаторів, веде попередні переговори, заключає 
поговір оренди. По відношенні до об’єкта оцінки, необхідно відмітити, що орендатор вже існує, а 
маркетинговий період практично відсутній. Тож, значення дійсного валового доходу буде рівним 
:наченню потенційного валового доходу.

18.1.4Визначення чистого операційного доходу
В оціночній практиці чистий операційний дохід (ЧОД) визначається як ДВД від об’єкта 

власності після відрахування операційних витрати, необхідних для підтримки необхідного рівня 
доходів.

Операційні витрати діляться на:
• Умовно-постійні, їх розмір не залежить від міри експлуатаційної завантаженості об’єкта

і рівня наданих послуг (наприклад, страхові платежі);
• Умовно-змінні, чи експлуатаційні, їх розмір залежить від міри експлуатаційної 

завантаженості об’єкта і рівня наданих послуг. Основними статтями таких витрат є 
зарплати і премії обслуговуючому персоналу, витрати на утримання об'єкта (оплата 
послуг охоронній та протипожежній службам, обслуговування прилеглої території), 
витрати на управління, представницькі витрати, витрати на рекламу, банківські послуги, 
транспортна витрати;

• Витрати на заміщення, або резервні. До цієї групи відносяться витрати на періодичну 
заміну швидкозношуваних компонентів покращень (крівля, покриття підлоги, 
санітарно-технічні прилади та електроарматуру).

Оскільки вважається, що операційні витрати оплачуються орендатором, величина ЧОД 
прирівнюється до розміру ДВД.

18.1.5Розрахунок ставки капіталізації
Розрахунок ставки капіталізації проводиться на основі кумулятивного методу, що 

ередбачає визначення відсоткової ставки з використанням без ризикової ставки в якості базової 
і як альтернативне інвестування капіталу). До базової ставки додаються необхідні компенсації за 
ризик, низьку ліквідність і специфічні ризики, властиві як галузі, так і оцінюваному об’єкту

дохо;
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нерухомості.
В якості норми капіталізації прийнято середнє значення безризикових ставок по ват 

депозитним операціям (в доларах для фізичних осіб), оголошеними комерційними б 
України. Джерелом інформації є сайт Інтернету йЦр:/\¥\у\у.іІпапсе.com.ua (див. додаток до 
Таким чином, аналізуючи дану інформацію, приймаємо середню конкурентну базову ста 
депозитам в доларах США на рівні 10,0 %, а в якості ризику зміни базової ставки -  стан 
відхилення 1,0-5,0 %. До даної ставки додаються премії, що виражають уявлення т 
інвесторів про справедливу компенсацію за ризик вкладень в об’єкт інвестицій.

Розрахунок ставки капіталізації приведено в таблиці:

Визначення ставки капіталізації
ТаЄ

Складові ставки капіталізації Рекомендований 
(типовий) інтервал 

значень, %

Прийпж
значення

1 2 3
Безризикова ставка доходу на капітал -  відображає гарантований 
дохід, що може бути отриманий від інвестицій з низьким рівнем 
ризику.

10,0

Компенсація ризику зміни базової ставки (існує ризик зменшення 
відсоткових ставок по депозитам)

1

Компенсація розходжень в ліквідності вкладень (терміновий продаж 
об’єкту нерухомості призводить до зменшення його вартості іноді до 
20%, в той час, коли з депозитного рахунку втрачаються лише 
відсотки).

0-5 2

Компенсація відмінностей в інвестиційній окупаємості (по термінам, 
рівню ризику і дохідності база для порівняння -  депозитні вклади для 
фізичних осіб)

0-5 3

Компенсація інфляційних очікувань -
Всього: 16,0

Таким чином, ставка капіталізації складає 16,0% чи коефіцієнт капіталізації дорівню:
18.1.6Розрахунок вартості оцінюваного майна

Вартість об’єкта оцінки визначимо за формулою (4). Значення вартості об’єкта і 
розраховане в рамках доходного підходу (без ПДВ) складе:

53151,00/0,16 =330000 грн.
Вартість об’єкта оцінки -  нгжитлових приміщень, загальною площею 145,7 кв, 

розташовані в нежитловій триповерховій будівлі (Літ.А-3) за адресою: 84451 Донецьк 
Лиманський р-н, смт.Дробиіиеве вул. Театральна,бЛа, розрахована в рамках доходи

підходу, і
склала без ПДВ (з округленням до цілих, гривень):

330000,00 (Триста тридцять тисяч) гривень.

18.2 Розрахунок вартості об’єкта оцінки порівняльним підходом
Вартість об'єктів оцінки визначалась в порівнянні з ціною продажу подібних (анал 

об'єктів. Оскільки ціна продажу в більшості випадків відома лише учасникам правочину (п: 
і покупцю), до розгляду береться ціна пропозиції об'єктів-аналогів.

При визначені вартості з точки зору порівняння цін пропозицій були зроблені
кроки:

Зібрано та проведений аналіз інформації про пропонування подібного нерухомого ’і  
визначені об'єкти порівняння, які наведені в незалежних порталах в Інтернеті. П:
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.тавлення об'єкта оцінки з об'єктами порівняння з наступним коригуванням ціни пропонування 
сб’єктів порівняння.

Проведено узгодження отриманих величин вартостей об'єктів порівняння.
Пояснення, щодо застосованих коригуючих поправок:

1. За одиницю порівняння взято 1 кв.м. загальної площі об’єктів порівняння.
2. Визначення вартісного значення поправки на ціну пропозиції приймається відповідно 

д. проведеного аналізу ринку нерухомості (Згідно маркетингових досліджень експертів-оцінювачів 
та даних ріелгорських компаній) [14,17,28]. В результаті такого дослідження встановлено, що 
чіткої інтерпретації щодо величини такої поправки не існує, але вона коливається в межах від 0 до
2 : о і навіть більше. Враховуючи вид угоди (оренда комунальної власності), бажання продавця 
п тсередника) якнайшвидше здати приміщення, попит та кризу на ринку нерухомості,

нкуренцію, нестабільність економіки і т.д,, Оцінювач дійшов до висновку, що найбільш 
. :таведливою буде поправка, що рівна 10% (Кторг=0,90) в залежності від можливості зменшення 
піни продавцем.

3. Визначення вартісного значення поправки на технічний стан здійснюється з 
глхуванням технічного стану (добрий, задовільний, незадовільний, ветхий та аварійний) та

-конання основними конструктивними елементами своїх функцій, що визначається в межах 0-20 
від вартості пропозиції 1 кв.м в межах кожного стану. На віднесення об’єктів-аналогів до певної 

групи впливає їх розмір фізичного зносу, ступені виконаних робіт по ремонту та оздобленню, 
глртість матеріалів тощо.

Розмір поправки на технічний стан розраховується виходячи з приблизного розміру 
різичного зносу кожного об’єкта порівняння відносно об’єкта оцінки. Поправка приймається у 
розмірі -5,0%(К=0,95).

4. Поправка на матеріал стін не приймається.
5. Визначення вартісного значення поправки на інженерне забезпечення здійснюється з 

>рахуванням наявності (відсутності) інженерних комунікацій на об’єктах оцінки, відносно об’єктів 
аналогів (відсоток визначається згідно даних, наведених в збірниках ЗПВВ). Поправка не 
приймається.

6. Визначення вартісного значення поправки на місцезнаходження здійснюється з 
рахуванням адміністративного значення (типу підпорядкування), віддаленості від обласного

центру (м. Краматорськ) та положення об’єкту оцінки в межах міста. Величина поправки 
- ливається від -0 до -30%. Поправку приймаємо у розмірі -10,0%, для аналогів №1-4.

7. Визначення вартісного значення поправки на дату експозиції. Оскільки до уваги 
упіймаються діючі оголошення щодо продажу подібних об’єктів, вважається що стан цін на ринку 
нерухомості від дати експозиції до дати оцінки є незмінним. Поправка не застосовується.

8. Поправка на поверх/поверховість для приміщень комерційного призначення також
3 ідіграє свою значимість. Тож, ціна першого поверху відносно другого є вищою на 3%, а вартість 
: етаннього -  навпаки, нижча на 3%.Поправку не приймаємо.

9. Поправка на стан віконних та дверних отворів прийнята на рівні 3 % в залежності від 
їх технічного стану. Поправку приймаємо, вікна дерев’яні..

Інші бали рейтингу ціноформуючих чинників розраховані Оцінювачем емпірично в межах 
вказаних діапазонів.
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Таблиця розрахунку коригуючих поправок нежитлових будівель виходячи з 
характеристик об’єктів порівняння та об’єктів оцінки

Табли:

м
п/п

Характеристики
порівняння

Об ’єкт 
оцінки

Об ’єкт
порівняння М'1

Об’єкт
порівняння №.2

Об’єкт
порівняння

ЖЗ
ОС

норією
1 2 3 4 5 6

1
Вид оцінюваного 
майна

Нежитлові
приміщення

Нежитлові
приміщення

Нежитлові
приміщення

Нежитлові
приміщення

Неж
прим

Джерело інф-ції (АН)
X

https://www.olx.и 
а/

https://www.olx.и 
а

https://www.ol
х.иа/

ІШрБ:

Дата пропозиції 
(експозиції) X червень 2021 червень2021 червень2021 черве:-

2
Вартість пропозиції, 
дол.. США

X 16200 6000 18000 ї ї

Курс дол..на дату 
оцінки, грн./І дол.

X 27,17 27,17 27,17 ~ 2 |

Вартість пропозиції, 
грн

X 440154 163020 489060 1

3 Площа, кв.м. 162 70 183
Приведена вартість 1 
кв.м., грн.

X 2717 2329 2672 ]
Поправка, % X 0 0 0
Коефіцієнт 
коригування на 
площу

X 1,00 1,00 1,00

Вартість з урах. попр. 
на торг, грн

X 2717 2329 2672

4 Умови пропозиції X Торг Торг Торг
Коефіцієнт на торг X 0,90 0,90 0,90
Вартість з урах. попр. 
на торг, грн

X 2445 2096 2405

5
Місцезнаходження 
(р-н, вул.)

смт.Дробиш
еве
вул..Театра 
льна

м.Лиман 
вул..Пушкіна

м.Сіверськ м.Бахмут м.Д
ву.

Зона знаходження в 
населному пункті

Окраїнна Біля центру Біля центру Центр

Поправка, % X -10,0 -10,0 -10,0
Коефіцієнт 
коригування на 
місцезнаходження та 
привабливість 
району

X 0,90 0,90 0,90

Вартість з урах. попр. 
на місцерозташ., грн

2200 1886 2165

6
Наявність окремого 
входу/ зручного 
під'їзду

Ні Так Ні Ні

Поправка, % X -5,0 0 0
Коефіцієнт X 0,95 1,00 1,00
Вартість з урах. попр. 

грн
2090 1886 2165

7 Поверх/поверховість 1/3 1./1 2/3 1./2
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III З

Таблиі

Об 
по рівні

Не»
прин

1 ЬИрэ:/

червеь
1:

1

4:

м.Д:
вул]

и

Поправка, % X 0 0 0 0
Коефіцієнт 
коригування на 
поверх

X 1,00 1,00 1,00 1,00

Вартість з урах. попр. 
на торг, грн

2090 1886 2165 2274

8
Фізичний стан 
будівлі

задвільний добрий добрий добрий добрий

Поправка, % X 0 0 0 0
Коефіцієнт 
коригування на техн. 
стан

X 1,00 1,00 1,00 1,00

Вартість з урах. попр. 
на техн.. стан

2090 1886 2165 2274

9
Внутрішнє
опорядження

потребує
поточного
ремонту

задовільний задовільний задвільний задовільний

Поправка, % X -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Коефіцієнт 
коригування на 
внутрішнє 
опорядження

X 0,95 0,95 0,95 0,95

Коефіцієнт 
коригування на 
внутр.. опорядження

1986 1792 2057 2160

10 Матеріал стін цегла цегла цегла цегла цегла
Поправка, % X 0 0 0 0
Коефіцієнт 
коригування на 
матеріал стін

X 1,00 1,00 1,00 1,00

11 Стан вікон та дверей задовільний добрий добрий добрий добрий
Поправка, % X -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Коефіцієнт 
коригування на стан 
вікон і дверей

X 0,97 0,97 0,97 0,97

Коефіцієнт 
коригування на 
матеріал 
вікон,дверей

1926 1738 1995
*

2052

12
Інженерне
забезпечення в 
будівлі

X X X X X

Центральне опалення 0 1 1 1 1
Автономне опалення 0 0 0 0 0
Електрика 1 і 1 1 і
Газопостачання 0 0 0 0 0
Водопровід 0 і 1 1 1
Каналізація 0 і 1 1 1
Поправка, % 1,01 1,04 1,04 1,04 1,04
Коригуючий
коефіцієнт

X 0,97 0,97 0,97 0,97

14
Загальний коефіцієнт
коригування
(мультіплікаційний)

X 1868 1686 1935 1990

15 Скоригована вартість 
1 кв.м., грн

X

16 Мінімальне значення 1686
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17 Максимал. значення 1990

18 Процентна різниця,
%

118,0

19 Медіане значення 1901,50

20 Прийнята вартість 
грн./І м.кв

1900

21 Загальна вартість, 
грн..

280000

Такті чином, вартість об’єкта оцінки -  частина нежитлової будівлі, площею 
кв.м., що розташовані у  нежитловій триповерховій будівлі (Літ.А-3) за адресою: 
Донецька обл.. Лиманський р-н, смт .Дробишеве, вул. Театральна, 1а, розрахована в р 
порівняльного підходу, склала без ПДВ (з округленням до цілих, гривень):

280000,00(Двісті вісімдесят тисяч) гривень.

19. УЗГОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ
Для визначення вартості об'єктів оцінки було застосовано два методичні підходи. 
Наведемо дані про результати розрахунків методичними підходами в таблиці.

Таб|
Назва об’єкта нерухомості Загальна

площа,
кв.м.

Вартість об’єкта оцінки без ПДВ, гривет
В рамках 

витратного 
підходу

В рамках 
доходного 

підходу

В рамках 
порівняльні 

підходу
1 2 3 4 5

Частина нежитлової будівлі 
(Літ. А-3) 145,7 X 330000,00 280000,оа

У відповідності з вимогами п.37 Національного стандарту №1, відмітимо наступне:
1. В даному Звіті в якості бази оцінки була прийнята ринкова вартість «З м 

обґрунтування остаточного висновку про вартість об’єкта оцінки, отримані із застосуванням р| 
методичних підходів, зіставляються шляхом аналізу впливу принципів оцінки, які є визначали] 
для мети, з якою проводиться оцінка, а також інформаційних джерел на достовірність резуль] 
оцінки».

2. Щодо використання інформаційних джерел слід відмітити, що при застосуі 
порівняльного та доходного підходу була використана відкрита ринкова інформація, розміщ 
печатних та електронних ЗМІ. При цьому інформація, розміщена в печатних ЗМІ, уточнюв 
шляхом телефонних інтерв’ю з орендодавцями (продавцями) чи офіційними представника’ 
інтересів (агентствами нерухомості). Розрахунок ставки капіталізації проводився з використа 
інформації, розміщеної на сайті ГПТЕЇШЕТ www.fmance.com.ua. Вся ринкова інформ 
використана при розрахунках, приведена в додатках.

3. Таким чином, інформація, використана в процесі застосування дохідног 
порівняльного підходів, є відкритою та достовірною.

Отже враховуючи мету оцінки, а саме визначення оціночної (ринкової) вартості маі 
метою передачі в оренду, Оцінювач дійшов до висновку, що в якості підсумкового знач 
вартості приймається результат, отриманий порівняльним підходом.
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Таб 
З, гривен 
В рамках
П в Н Я Л Ь Н і

підходу
5

80000,ОС 

тне:
ь «З м 
іанням р 
тзначаль 
ь резуль

застосут
розміні
точнюв.
гавника\
користа
інформ

охідного

тсті май 
го значс

20. ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА
Суб'єкт оціночної діяльності - оцінювач Антипова І.М. (Сертифікат суб'єкта оціночної 

діяльності № 153/21 від 03.03,2021 р., виданий ФДМУ) на замовлення Виконавчого комітету 
енської міської ради.

Згідно договору на проведення незалежної оцінки майна №74/21 від 10 червня 2021 року,
- ікс нав незалежну оцінку вартості нерухомого майна.

Незалежна оцінка проведена з метою визначення оціночної (ринкової) вартості нежитлових 
: тішень для передачі в оренду. В результаті застосування методичних підходів, 

_шновизнаних методик та оціночних процедур встановлено:

Ринкова вартість об'єкта незалежної оцінки:
Частини нежитлової будівлі, площею145,7 кв.м., (Літ. А-3), 

станом на20 червня 2021 року,
що знаходяться за адресою: 844451 Донецька обл., Лиманський р-н, смт. Дробишеве, 

вул.. Театральна, 61а (без врахування ГІДВ) становить:

280000,00 (Двісті вісімдесят тисяч) гривень.

Дата оцінки: 20 червня 2021 року.
Дата закінчення складання звіту:20 червня 2021 року.

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача
ФДМУ/ ХЦНТЕІ №6273 від 20.09.2008 р. 
Свідоцтво про реєстрацію в Державному 

реєстрі оцінювачів № 6939 від 23.10.2008 р.
Посвідчення про підвищення кваліфікації 

оцінювача МФ №3469-ПК від 28.08.2020 р. 
Додатки, що є невід’ємною частиною даного звіту:

1. Заява оцінювача
2. Фотографічні матеріали
3. Копії документів, наданих Замовником.
-. Свідоцтво про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів (копія)

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (копія)
Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача (копія)
Сертифікат с у б ’єкта оц іночно ї діяльності (копія)
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Звіт про оцінку частини нежитлової будівлі, загальною площею 145,7 кв.м., розташованого за адресою:844.
обл..

ЗАЯВА ОЦІНЮВАЧА
Я, Антипова Ірина Миколаївна -  оцінювач, що діє на підставі Сертифіката суб' 

оціночної діяльності № 153/21 від 03.03.2021 р., підтверджую, що мною особисто були зіб 

та проаналізовані всі доступні вихідні дані про об’єкт оцінки, крім інформації отримай 
усній формі.

Оцінка проводилась, а звіт складений відповідно до вимог Закону України «Про оц 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» «2658-ІІІ від 12.07.2 

р., Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових пр 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1440 від 10 вересня 2003 р 

Постанови КМУ «Про затвердження «Методики оцінки майна» №1891 від 10 грудня 2 

року. *

В ході оцінки всі отримані вихідні дані я приймаю як достовірні.

Всі думки, що викладені в звіті, аналіз і висновки належать мені і дійсні строго в ме 

обмежувальних умов і допущень, що є частиною звіту і завірені підписами та печаткою.

Я не мала ні дійсної ні очікуваної зацікавленості в оцінюваному майні і д 

непредвзято і без упередження стосовно сторін, що приймають участь.

Винагорода, отримана мною, не залежала від підсумкової оцінки вартості, а також 

подій, що можуть наступити в результаті використання Замовником або третіми сторон 

висновків, що містяться у звіті.

Я не несу відповідальності за встановлення юридичних прав на оцінюваний об’єкт.

Власник має право використовувати Звіт будь-яким чином -  відповідно 

обумовленого виду вартості (метою оцінки), крім публікації в засобах масової інформ 

методології оцінки майна. Моя думка щодо вартості дійсна тільки на дату оцінки.

Я не приймаю на себе відповідальність за наступні зміни соціальних, економічг 

юридичних і природних умов, що можуть вплинути на вартість оцінюваного майна.

Звіт про оцінку містить мою фахову думку щодо вартості оцінюваного майна і т 

гарантією того, що воно перейде з рук в руки по ціні, зазначеній в Звіті.

Я не несу відповідальності за будь-які судження у фінансовій, правовій і податкс 

сферах, що належать Власнику. Власник приймає відповідальність за будь-які фінансові 

податкові наслідки його дій, пов’язаних із власністю, що була об’єктом оцінки.

В роботі керувалася підходами, заснованими на обстеженні і прогнозува 

можливостей, виходячи з того, що можливість виявлення додаткових чинників, які впливаї 

на перспективи використання об’єкту оцінки, а отже, і на його вартість, достатньо низькі.
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КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО ОЦІНЮВАЧА
п & /*£*•*- 2008 року

Антипова Ірина Миколаївна
МФ № &Л У З

Засвідчує про те, що
успішно склала кваліфікаційний іспит (рішення Екзаменаційної комісії від “20” вересня 2008 р., 
протокол ЛІ' 15) та підтверджує її достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за 
програмою базової підготовки за напрямом оцінки майна: “Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі” та спеціалізаціями в межах напряму: “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”, “Оцінка 
машин і обладнання”, “Оцінка дорожніх транспортних засобів”, “Оцінка рухомих речей, 
крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, 
літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність”.

* ХЬг[олова
Фонду державного майна

иректор
Харківського центре науково-технічної 

~~ “  »/ом\[тої ін форм аци
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Виданий

Реквізити суб’єкта 

господарювання

Напрями оцінки 
майна, щодо яких 
дозволена практична 
оціночна діяльність 
Спеціалізації в межах 
напрямів оцінки

Ф О Н Д  Д Е Р Ж А В Н О Г О  М А Й Н А  У K P А ї Н И

С Е Р Т И Ф І К А Т  №  / о  -3 /  і
суб’єкта оціночної діяльності

Дата видачі “ О -б ” о хЬ 2021 р.
Лш ііноііііі Іонні Миколаївні______________________________

84400, Донецька обл- м. Красний Лиман, вул. Горькою, буд. 40
і м/среу/іаходмтні/я-'міси* промітання.

2353414100
код зо СДРПОУ ()>єсстрацшшш номер обтконої картки платника податків або серія /на номер паспорта (аян фізичних осіб, які через сво ї ре.пгійн/ переконання 
в/Оліоячяюпиюя від прийняття ресс>іірицшпо.;> номера //Ликової картки платника податків та офпіїїч/о повідом им  про це відповідний контролюючий орган і

мають «ідм/тку у  паспорті))
І . О ц ін к а  о б ’є к т ів  у м а т е р іа л ь н і»  Ф ормі.

(зазнач/н  т ьсн  необхідне і

іС К Оц ін ки  н ерухом их речей  (н ерухомого м а н н а ,  н ерухом ост і^  V ю м у  числі з ем ельн их  ділянок ',  га м ай нови х  п р ав  на н и \ .
1Л.^Оцінка  м а ш и н  і о б л а д н а н н я .
1.А О ц ін к а  кол існи х  т р а н с п о р т н и х  засобів.
ІЛ Д О Ц ін ка  рухом и х речей,  кр ім  іакн х ,  щ о  віднесені до м а ш и н ,  о б л ад н ан н я ,  кол існи х  т р а н с п о р т н и х  засобів, л іт а ль н и х  
ап а р а т ів ,  с у д н о п л а в н и х  іасоОін, та  тих,  щ о  с т а н о в л я т ь  к у л ьту р н у  цінність.

, . , . . • ' •*- (зазначається необхідне)
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

С В І Д О Ц Т В О

про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

від * 3  . 2008 р. № /-"іДхУ

Видане Антнповій Ірині Миколаївні на підставі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 
20.09.2008 МФ № 6273, виданого Фондом державного майна України спільно і 
Харківським центром науково-технічної та економічної інформації, та свідчить про те. що її 
зареєстровано в Державному реєстрі оцінювачів як оцінювача, який маг прано здійснювати 
оцінку майна та майнових прав за такими напрямами:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі*:

□  1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна 
грошова оцінка земельних ділянок.

І і 1.2. Оцінка машин і обладнання.

□  і-з. Оцінка дорожніх транспортних засобів. 

Оцінка літальних апаратів.

ІАІ1.5. Оцінка судноплавних засобів.

1X11.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

□  1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені ло машин, обладнання, дорожніх 
транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять 
культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав іа 
нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності *:

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності).
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 
УКРАЇНИ

-Шоу

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"

П О С В ІД Ч Е Н Н Я
П Р О  П ІД В И Щ Е Н Н Я  К В А Л ІФ ІК А Ц І Ї  О Ц ІН Ю В А Ч А

МФ № 3469-ПК “28” серпня 2020 року
видане А н т и  п о в і й  І р и н і  М и к о л а ї в н і ________________

(прізвищ і:. :м я  т с  пс  б а т ь ко в і•

про те, що ним (нею) підвищено кваліфікацію оцінювача за напрямом оцінки майна “Оцінка об'єктів у 
матеріальній формі” та спеціалізаціями в межах напряму: 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у т о м у  числі земельних ділянок, та майнових прав на них”, 1.2 “Оцінка машин і 
обладнання”, 1.3 “Оцінка колісних транспортних засобів”. 1.7 “Оцінка рухомих речей, к р і м  таких, що 
віднесеш до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних 
часобів. та тих, шо становлять культурну цінність”.

Це посвідчення с невід’ємною частиною кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та дійсне протягом 
дворічного періоду з дати його видачі.

Директор
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА “ХАРКІВС ЬКИЙ 
ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ,
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ”

Г олова
Екзаменаційної 
комісії

ЩіЛ і ‘
щ р

;г' :л;
Шіі.шш

■■уі ••

І

„ 
Звіт про оцінку нежитлових приміщ

ень загальною
 площ

ею
 145,7 кв.м., розташ

ованого за адресою
:84451

аРесою
:844: 

Д
онецька обл..

Лим
анський р-н 

смт. Дробиш
еве, вул.Держ

авна, 6.94



Звіт про оцінку нежитлових приміщень загальною площею 145,7 кв.м., розташованого за адресою:84-
Донецька обл..

Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул.Державна, 6.94
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* д а т »  х  М :< »«.: х дам X «• Сдв.*- X : ві. С:-.'; X <м» Дрен, X X «м< Ар«ь. X +

С  * ок.иа/б/о&узхІеліе/аіегЩз 1о'доуауа-£!овсЬзЦ'У-д-ЬзЬти1-22&-кУ-т4О<КЗОР&Мт!*а0сЬс142е4?;рютсйес1

Аренда торговая площадь в г. Бахмут 226 кв.м.
15 000 грн • Договорнзя
[л] Р ІК  ІІАМИРОВАІЬ 0  ПОДНЯТЬ

Тип недвижимости магазин, салон і і этаж: 2 | этажность,- і

С-бщая плошадь. 226 V і Санузел. Да Отел--«—ие Комбинированное і  ̂ Ремонт Да І

КЭм»«учик.зции ценЧ-дЛвн’в ЭлекТри-4«<’90 5ыЮг ОТХОДОВ ТЬ*. и̂ТраЛь**»» вОДОПООвОД
» -  уг\; с тр .« •  .-оа :де  Ь : - ,1 в ц ен т*  'ороса

4
Описание
Сдам з аренду помещение 226 кв.м. Второй этаж 
Магазин находится в центре города.
Помещение с ремонтом

Первый этаж  - м-н Ева

Адрес г. Бахмут. у- Мира. 12

О

☆  .. #

ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Р О И Ьі;я л О 6к «3«) УИ*

https://www.olx.ua/cl/obvavlenie/arenda-pomescheniva-svobodnogo-naznacheniva-
ЮЕЕРбІ.ЬітШІЬЗЗОЗЬЬб

Ц  Ш  ^эгсвог: х  : М Гурс н£»у X х  : в». Аренда л; X «* Арена» X «« Додгеарс X «* Арена’ - X

О  * ok.ua/d-оЬузуІепіе/з'епЦз-рс^евсНепіуа-їУоЬссІоодо-гіагпасПегеуа-іОЕ^б .̂ЬІтІ^сПсІЗЗОЗІЛб

' Орле >Г х  +

(о) Славянок.
Донецкая областв

О

*

5ез комиссии отоз сотрудничать с риэлторами а совместгой аренды

Расположение Рынок Расстояние до ближайшего города: $ городе

Тип недвижимости. Отдельно стоящие здания

Общая пяошадь-. 2401» КОМфОрТ. Грузовой ПИф- | коммуникации: Электричество

Описание
з Леа пРОеГОПОЗОК ГВОбОЙЧОЙ

« Р О И Н «■

V
Аренда помещения свободного назначения
6 0  грн.

РГК ПАМИРОВАТЬ ПОДНЯТЬ
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Донецька обл..

Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул.Державна, 6.94

а!ітиТ-2

О

г & *

V ■ - X Э Є X  «• ірм-да Г,Э! X «■ Сііі.« X Лі>/ НЦ/Є. X *»• Сдигса-Кф: X

: ...з з.'сЬу5’-.''.епіе/?<ізп--сЛ5пуеД-зк!асі$кое-роте5сЬепіуа-У'?5епгге-9Огосіа-Ісгзтаіог5ІС'ЮІ17£у.1ЯтІ̂ 1<13303ЬЬ$

ге* X +  О

а Ш & * а; » 0  :

без комиссии Расположение Администратизное здание

Є ДС ФЯИЖ-ійШбСО ТОООС& В городе 'ИП НЄДВИЖИМОСТИ: ОфИСЬЫв ПОМЄШЄНИЯ І І Этаж: 4

і Отопяеьие Централ*ЗОЗ-еН новлошадь. 225 м2 і ; Санузел Да

• г" И нз •> -з*.

• ;•-•*. - центраЛіНсвка-олизацив электричество 8ывс> отходе в. центральный водопровод

• -фсвст&уктура ідо 500 метро#:- Центр города

Описание
Е ^~тс-е 'среда сдаются 5 аренду офисные и уте~яемное складское помещения. Площадь 
;фисчь-х помещений от 24м2 до 117 м2, цена от 70 грн/м2 {без стоимости коммунальных услуг).
 ̂- _уд_ утепленного складского помещения Ю8м2. к помещению прилегает асфальтированная 

: _йдка 12См2. цена утепленного складского помещения 5500грн/мес (без стоимости 
комм /н ггьных услуг). Электроэнергия, тепло, вода по счетчикам, интернет. Территория 
."гзжденз. окна/эбрешечены. стоянка для авто, рядом госдорога. Хорошая логистика Возможен 
отдельный санузел.

. .  :•!> « й й « ? ' ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Ї  р о и р  В л О » А 40) ЖР

"::;5://www.olx.ua/d/obvavlenie/sdarrl-pomeschenie-v-chastnom-sektore-IDLaidn.html#9bfc00187a

ї: Є *

О

: - • • X М Хур< чё; • Сф.. X - и *  е амиду • X «* Авечм іюн«іі-: X «* пемеи.~ 

• с •.‘д4/̂ /сЬуз\4епіе/5Цзпт-роте̂Тїаіме-у-сЬ̂иют-іеІЦоге-І£>Іа><1в.Ьіт1*%?с00187а
- □ X

ОІ*

V- ' - : •-£ ^ І і

> ;г зчрвян »2! г

Сдам помещение в частном секторе
9 000 грн.

РЕКЛАМИРОВАТЬ ПОДНЯТЬ

еизнес »астопожение; ОД&ЯЬНО стоящие здания
кзо :- ‘->чпив до V,': ’ >..зйщ^'с '  :-сл- В -осл де Тип недвижимое?»

?таж: 5 | і этажность:; і | Общая плошздь Год постройки і

одшие зда-мч

Местоположение

0  Славяиск.
Донецкая : О

Р о и Е£Ш*1 л О ш а « я»

Р



Звіт про оцінку нежитлових приміщень загальною площею 145,7 кв.м., розташованого за адресою:8—
Донецька обл..

Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул.Державна, 6.94

О  *> сІх',иа/'4''сЬугУІегі№/ат£п з̂-рсіГ'г?сЬепіуа-8¥оЬог1под<5-гагг%*сЬепіуз-і&Е^6.1.Ьґтітс11д3303ЬЬ£ О  . ☆
бі

Аренда помещения свободного назначения
60 грн,

РЕКЛАМИРОВАТЬ ПОДНЯТЬ

Ь^знр: ■ :/и | гг-тс-з "огруанича"!с с-л'-гтеозми . %\9совместнойаренды І

. г *;ге.к-ж*н.«е -t.-v.-v і по ї>ижайш*гс города 8 городе ,

' . і г  х _и О ’ а *!ы «5 С '0 вл и в  гіанив | 3“ й.* ;  Э та *-ость 2

.щ._г .іщ : г .л/'/у-ик.тц и/ !

Описание
■; Д ёт . ТОЙ іГЧ'Ч < 1ЯСмої • • ■ •івИ Оеі “йреГорОД’ к.своОодмой
: п. ний »з<и.лифт Вход будет .-.делан >:о строну ТцЯрморочный.что дзет дополнительный тозфи< 
почуг-з-елей Лояльные условия аренды 

I «
.> ПОЖАЛОВАТЬСЯ

88 Р О НІ (? ■  л | »  ®  И__________________________________________ * 9 » *  ф» да

И»Р5:/Муу\л/.оІх.иа/гі/оЬуауІепіе/̂ ат-о1:І5ПУЄ-і-5кІагі5кое-роте5сЬепіуа-у-4:5еп1:ге-еогогіа-
кгатаТог5к-ІРЛ7Еу.НТтІ#гі1гі3303ЬЬ6

Сдам офисные и складское помещения в 
центре города Краматорск
10 000 ГрН . 5СГОВСКМ*

Р  РЕКЛАМИРОВАТЬ 0  ПОДНЯТЬ



щресою:84- ; -  гро оцінку нежитлових приміщень загальною площею 145,7 кв.м., розташованого за адресою:84451
Донецька обл..

Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул.Державна, 6.94

ж X  &  лр*ж  X  «■ X  «* Про*. X  * *  ;!$зсд X  і «•  Поад.: X  і Ф  х  |

• : з,Л!/сЬ.'3'-’,епі̂/рго<із!Г!-котегсНе5ксе-{>отеїсЬепіе-і0іЗЬ̂Ь<пІ*'<і2е853Ь09с1:рго!ПОіе<3
іии Ц

. РЕКЛАМИРОВАТЬ ' ' ПОДНЯТЬ

; Пре;- X у Ром* X Пслі« X + О
С6 Ш (і ☆  * ©

=“*т й̂СПОДО/ЧвНЙІг: ОТДвЛ-ЬНО СТОЯЩИЕ? }ДзНИЯ

:с_ о«ние до  слижайщего города- Б городе

-«движимости.- Помещения свободного назгйчения 

:_а - птошедь 162 V

Этаж , т і і Э таж н о сть . і ;

качализаци* •-

.  - ;  . ;тр-.. - ;:.д [де ’ -00 магрое іі і х с е  тоасса. больнице, поликлиника. Жилой массив. Отделение 
почт« у  «ебные заведения

Описание
с о д  эк- коммерческое помещение по центральной улице города. Все вопросы о цене и более 

_т' ? пъ--ой информации. при зстрене у объекта

ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Р О И ІІІ ц - * ’Ж • л О И & « «р

~ г"г5: у www.olx.Ua/d/оЬуауІепіе/ргобаеТ5уа-котегсЬе5кое-роте5сЬепіе-5\/оЬобпояо-пагпасЬепіуа- 
I гэАЬ.ЬТт1#б2е853Ь09с1;рготоТес1

0 0 0©

О
Продается комерческое помещение 
свободного назначения
5 999 $ дог его;:-.»

РТ. К ЛАМИРОВАТЬ ПОДНЯТЬ

43



Звіт про оцінку нежитлових приміщень загальною площею 145,7 кв.м., розташованого за адресою:84-|
Донецька обл..

Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул.Державна, 6.94

(ІІІ Дсяящреаею х М '.ур: Н£.У • 0 4 - ': X ; З  ,«*** е «рейду - - X «• Ар«*а* X Сдам поиехе- X

С  «і -у-сЬзфотг -8е^ргв-!Ьіаійо.Нїті#9Ь?гі>0137а
сі

Сдам помещение в частном секторе
9 000 грн.
Г1  РЕКЛАМИРОВАТЬ С  ПОДНЯТЬ

бизнес і І г дСГЮЛОЖЄНИЄ:ОТСЄГ:ВНО стоящие ЗДдНИЗ і

»«ТС* 'фиш;: X «• Арена

Щ

Расстояние до ближайшего гто ода Є городе М топ недвижимости.Отдельностоящие здания

і обшая площадь- 90 м* Год постройки / сда«м. после 2015 і

-е-УОНТ; Дз»•е индивидуальное электро

Описание
Состояние НЛ <4'СТО 
У л Изюме кая
Есть ЗЄТ4ЛЯ ап« пользования 

к С&ет . Вода
Отдельной вход, па;х :;5К5
К о м и сси я АН ВС V

ПОЖАЛОВАТЬСЯ

і! Р О И

і пь-цеда X +  О

дь ;я; 0? ☆

https://www.olx.ua/ci/obvavlenie/prodam-komercheskoe-pomeschenie-
ІР13ЬВІ.ЬТтІ#б2е853Ь09гі;рготоТеб
і .1 ьЛ — • * —
Щ Д.| Д5Х«г X 1 М Чус-; > X ; 5  Прод- X : Пре*: X Ф  ЛрсА 1 Про*.: X Ф  ПродУ X «* 5ДР> X ' ’ Пред X {_/ Гьме X Псме X : +

оТхиа/сі/оЬуач'іепіе/ргоо'аїті-котегсЬ̂ кое-ротеС'СЬепіе-ЮіЗЬЯ̂ НіїгтІ̂ сІЗевБЗЬМгігргстоТегі Пі :а' Сї ☆

Местоположение

0  Красный Лиман,
Дс в ■

с?
Продам комерческое помещение
100 $

ргк  ла м и ро ва ть  по днять

расположение. •:

;з р о и
ї»но стоящие здания

~ -/О



: ;  т про оцінку нежитлових приміщень загальною площею 145,7 кв.м., розташованого за адресою:84451
Донецька обл..

Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул.Державна, 6.94

х + о
£6 Я & їг ® *

Продам помещение
15 500 $

РЕКЛАМИРОВАТЬ ' і ПОДНЯТЬ

Тип ‘-едв/млмлг ти Помешен*« свободно'*аз*а-*ниа ! і Эта* І і; Зтах-юсть і

. ,411:..: . ІІГ N ■■ :• •*- »-ч . ч: і>чо© э. *і< і О.’

Описание
г»подам --‘.манений свободного назначенияупЧапаева72
на дополнительно интересующие вопросы отвечу по телефону или при встречи

ПОЖАЛОВАТЬСЯ

• -- - ■'/www.olx.ua/cl/obvavlenie/2-va-kvartira-na-pervom-etazhe-mozhno-pocl-ofis- 
Г .•;8ЩЩт1#9270370246

" пред.’ і Я > X *> . - % ?р-'Г X «. : •' • X ох г--, елей. + X
• с . і  л ел .е/2  іа-к'. З! Н : о з  -рг. у с т -е-іззпе-гїеглмо-росі-опз- О У с584.М ті#927037ф46

ь. м га

2-я квартира на первом этаже. Можно под 
офис.
7 000 $

РЕКЛАМИРОВАТЬ С  ПОДНЯТЬ

бизнес ’ с п е в  СОТрудни в - ь  С ГіИЗЛТОРЇ'АИ | ~А~-. -СД?Ил..''.*С :*И  ОфИС**©  ГС*-*©Ці©И.«

Эта»  . а ва ле  адь. 4 $ «'■ ■ І О 'П ГТ е -И С  Ц е н т р и  »ОМччО©

Описание
плодом 2 :о квартиру на первом этаже, можно под офис. Цена 7000$-* долг дом напротив рынка 
по у.п Маяковского. Удобная транс портная развязка в любую часть города.

ПОЖАЛОВАТЬСЯ

X- © ча й «) XМ>

-:tps://www■olx.ua/d/obvavlenie/arenda-ofisnoRO-pomescheniva-g-konstantinovl<a-ul-кromova-16-
ЗЕЬІ_иС.ІЩтІ#еЬі1іегі124



Звіт про оцінку нежитлових приміщень загальною площею 145,7 кв.м., розташованого за адресою:84
Донецька обл..

Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул.Державна, 6.94

і -, ж М ',/ц  '■ X ' прслг*. X X х «*• 004« Ж Ы&У. X «• о:-а» X ' «•

С  *  ог<.иа/'Д/оЬуа'/5епі*/р-о<5зег5уз-котегсНезксе-роте5сЬегое-5уаЬ©Дподо-п*гпасЬеп»уаДР)яРАЬ.)«тІ#гі2е853Ь09<Ігрготсіев

х +
;а;

О

<г

5 999 $ вл а,
£1  РЕКЛАМИРОВАТЬ £ ?  ПОДНЯТЬ

Б/знес )Г е з  хомиссии І і Г ото» сотрудничать с оигд-орами Расположен:«»: ЖИЛОЙ ДОМ

Расстояние до ближайшего городе: Ь городе

Тип над9ижи?иости. Помещения свободного назначения .! (.?:в; Этажность. З

Общая плоїш*

Описание

ТД7] і Гаиуавя: Да инфраструктура (до 500 метро»). це.-т? города

Продается помещение свободного назначения год пюбой вид деятельности 70 кв.м, в г Северск 
Артемовского р-на Свет, вода подведены, есть с/у. на все счетчики. Возможна продажа готового
бИсНвСН.
Так же. рассмотрим продажу в
рассрочку!
торс уместен.
Можно сделать сеть = Есть еще такой же магазин в г Соледар?

Гг- - - Л Е О '  Ф-6565536Э5 ПОЖАЛОВАТЬСЯ

« Р О И [ V I

https://www.olx.Ua/d/obvavlenie/prodaetsva-nezhiloe-pomeschenie-IDKmaxi.html#d2e853b09d
!^т. -- . т

І

І*

•80-1 • У М - X  м  1 ; :ГГ г;.' ; ф ; . - . X Г? ПрЭ/»».« П -меШ Ь« С8в6«МУ X і « •  "9вД*Ж8 Ъ

О  * Сіл.иа/3/сЬузУіепіе/ргоззе’.5уз-пегЬі!ое-рот«спег:а-ІОРгоа:уЬ!тІ*а2е£53Ь09с(

■ -сэглкгсе -є -:.*.-;»

Местоположение

(о) Артемовск.
к * Донецкая область

:
,3

Продаётся нежилое помещение
18 000 $
: 1 ре к л а м и р о в а т ь  ( ;  поднять

Бизнес і возможность обмена Расположение-. Рынок

С?

тип недвижимости-. Помещения свободного назначения і Этажность. 2 | Общая плошады 183 м*

Описание
Продается нежилое помещение на центральном рынке. Торг уместен или обмен на авто

ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Я Р О В І НОВІШІ л  ®  Чт Ск Ф» УКР

https://www.olx.Ua/d/obyavlenie/prodam-pomeschenie-IDIiahW.html#91c73bad5a



адресою:844 : - г : оцінку нежитлових приміщень загальною площею 145,7 кв.м., розташованого за адресою:84451
Донецька обл..

Лиманський р-н смт. Дробишеве, вул.Державна, 6.94

о
ж а <Г -к % . X 3 предам 9 «ЦІМ« X О  ЛреНАв г̂ СИЭГв ЯвМ««»«*? X +

• :: і. е-і.е а^і'аа-сГ5'>одо-оотс2с(-’ег.іуа-9-<опг<зПіпо'.-ка-и:-згсто^з-1в-ІСїЬіиС.тт1*еЬ1'1ееі124

Ці ............- ■ •< О - •* —
Ж й) т *

* ас«««*
Оренда офисного помещения г. •>
• онстантиновка, ул. Громова, 16 | .
4 500 грн.

»-;» -іЧИРОВАТЬ ПОДНЯТЬ

■ '  ‘ і  •.* г ! С НИЯ Э та ж ) ? г ; - :>  .

:«! -  :  - . - о и п д ь  45

Описание
: є - і  - -екитлоаого приміщення за адресою: Донецька обл., м Коетянтиніака, аул. Громоза. 16 

;тан приміщень та зовнішніх інженерних мереж - задовільний. Теплопостачання. 
- 'е» тс-:.--геогія. водопостачання - міські мережі 
~с >у ~ с?/ц я е л власника. Фасадне приміщення, жвавий трафік



/ІИМЛНС ЬК'Л МІСЬКА РАДА ДОІІКЦЬКОІ ОЬ.ІЛСП  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИ {.МУ

>4 і ! Н Д і: ■!' Ні.' : ! С ,_!, і І . і. І ~ .І 1.- і П Л І I кЦІПіГЛіІ)1.Ш 'І і ! і 0 І І 0 ..[..(.ОО 2 6 і  і  І і 4-.Ч . і -1 ІЛ Л Д п х іУ Ю Ш  )*- і 4-.'

• 8.0(1.2021 01 01-190
Фі нічній особі-иіднрисмцю 
Ан і иновій 1. М.

З метою виконання Закон) України «Про оиіпк\ ісржавного га комунального 
майна». керуючись Законом України «Про о ц і н к а  майна, майнових прав та 
професій 11> о ц і н о ч н а  діяльність в Україні», твер гас моея до Вас і проханням 
підгої) ваги оцінк) частин нежичдової будівлі Міського будипк) культури 
«С) часник» емт Дробишеве. таї альною площею 135.7 квадратних меч рів (межи їлове 
приміщення площею 7.2 квадратних метра та нежиі юве приміщення площею 138.5 
квадратних меч рів), ротчашоване та адресою: 84451. Донецька обл.. Лиманеький 
район, емт. Дробишеве. ву.і. Геачральна. Іа на рівні його ринкової (оціночної) 
нар і ос і і для цілей оренди.

Об’скі иалежиіь Диманеькііі об‘< дианій іериюріадьній громаді, в особі 
. Німанської міської ради па праві оперативного \ правління відділ) ку.іьчури і при тм\ 
Диманеької міської ради

І Іроеимо пі н очу вати тві ї про оцінк) майна, яке тнаходитьея на балансі відділу 
кчльчури і і ) ритм) Диманеької міської ради, виготовлений для цілей оренди та 
рецен тіто на пьої о.

До, та і кіі:
1. ( капована копія технічної о паспорта на межи і юв\ будівлю Міського бхдинкч

кчдьчури «Г ) часник» емт Дробишеве.
2. Скановані коп ії) ставних документів відділу культури і тури ш ) міської ради.

і Іачальиик ві тлі їх

Меч іі. іьид Мі 
05(Ш 025 М
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Суб'єкт оціночної діяльності - оцінювач Антипов.
І.М..

84401, Україна, Донецька обл..Краматрський р- 
Лиманська міська територіальна громада 

м.Лиман вул..Горького, 6.40 
Тел.(факс) (06261) 4-15-79, (050) 175-94-98

Звіт про оцінку 
майна№75/21

Частина нежитлової будівлі (Літ.А- 
2)Сільського будинку культури сел 
Шандриголове, площею 141,6 
кв.м., що розташована за адресою:

84430 Донецька обл. Лиманський [ 
н с. Шандриголове вул.Гутченко, 
б.167а

Замовник: Відділ культури і туризму 
Лиманської міської ради Донецької облас

м.Лиман 2021р.
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ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА
Назва об’єкту та його коротка 
характеристика:

Частина нежитлової будівлі Сільського будинку культури 
с.Шандриголове, площею 141,6 кв.м., (Літ. А-1)

Місцезнаходження: 84430 Донецька обл.. Лиманський р-н с. Шандриголове, 
вул.Гутченко, б. 167а.

Власність: Комунальна
Власник: Лиманська міська територіальна громада

Замовник: Відділ культури і туризму Лиманської міської громади Донецької 
області

Підстава для проведення оцінки: Договір між СОД та Замовником №75/21 від 10.06.2021 р.
Правовстановлюючі
документи:

Технічний паспорт на громадську будівлю №51-473 від 
23.02.2012 року (нежитлова будівля).

Поточне використання 
об'єкта:

На дату оцінки будівля використовується за призначенням 
(Сільській будинок культури с.Шандриголове).

Мета оцінки: Визначення ринкової вартості нежитлових приміщень для 
розрахунку орендної плати.

Призначення оцінки: Визначена в Звіті вартість може бути використана для 
встановлення величини вартості майна для оренди.

База оцінки: Враховуючи мету оцінки та умови використання її результатів, 
вимоги нормативних документів, особливості оцінюваного 
майна, застосовуються підходи, що відповідають змісту 
«цинкова вартість».

Застосовані підходи для 
оцінки: Дохідний та порівняльний підходи.

Валюта оцінки: Гривня. На дату оцінки 1 американський долар становив 27,17 
гривень за курсом НБУ.( Ьйр5://тіпГіп.согп.иа/сиггепсу/пЬи/и5с1/2020-')01-

Дата оцінки: 20 червня 2021 року.
Дата закінчення складання 
звіту: 20 червня 2021 року.

Ринкова вартість об'єкта 
оцінки (без ПДВ): 240000,00 (Двісті сорок тисяч) гривень

Суб'єкт оціночної діяльності: Оцінювач Антипова І.М., що має Сертифікат суб'єкта оціночної 
діяльності № 153/21 від 03.03.2021 р.

Оцінювач, що приймав участь 
у виконанні робіт з незалежної 
оцінки:

Антипова Ірина Миколаївна, свідоцтво про реєстрацію в 
Державному реєстрі оцінювачів за № 6939 від 23 жовтня 2008 
року.

СОД, Оцінювач Антипова І.М.
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ВСТУП
На замовлення Виконавчого комітету Лиманської міської громади Донецької області 

(Замовник), Оцінювачем Антипова І.М.(Виконавець)., що діє на підставі Сертифіката суб'єкта 
оціночної діяльності № 153/21 від 03.03.2021 р., проведена незалежна оцінка частини нежитлової 
будівлі (Літ. А-2), площею 141,6 кв.м., що знаходяться за адресою: 84430 Донецька обл.. 
Лиманський р-н с.Шандриголове, вул.Гутченко, б. 167а та належать Лиманській міській 
територіальній громаді.

Мета оцінки - визначення ринкової вартості нежитлових приміщень для розрахунку 
орендної плати.

Функція оцінки - визначена в Звіті вартість може бути використана для розрахунку 
орендної плати.

Коротка характеристика об’єкта оцінки -  частина нежитлової будівлі, площею 141,6 
кв.м, що розташовані на першому поверсі двоповерхової будівлі. Не має окремого входу. Об’єкт 
оцінки -  дві кімнати. Оздоблення виконано із матеріалів середньої якості матеріалів. Опалення 
відсутнє, водовідведення, водопостачання відсутнє. Електрика. Оздоблення стін, та стелі -  панелі, 
фундамент -  залізобетонні блоки, стіни -  цегла, покрівля -  металопрофіль, перекриття -  
залізобетонні плити, підлога -  дерево, вікна -  дерево, двері - дерево. Стан -  задовільний, потребує 
поточного ремнту внутрішнього оздоблення.

Нормативне забезпечення оцінки - незалежна оцінка об'єкта оцінки та складання Звіту 
здійснювались відповідно до вимог міжнародних та вітчизняних стандартів оцінки об'єктів. 
Зокрема враховувались вимоги таких законодавчих та директивних документів:

• Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні".

• Національного стандарту № 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав", 
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440.

• Національного стандарту № 2 „Оцінка нерухомого майна", затвердженого Постановою 
Кабінету міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442.

• ДБН Д 1.1-1-2000, „Правила визначення вартості будівництва", що затверджені Наказом 
Держбуду України від 27.08.2000 р. за № 174 та введені в дію з 01.10.2000 р.

• Наказ №21 від 03.02.2009 р затверджений держкомітетом України по житлово- 
комунальному господарству «Житлові будинки. Правил визначення фізичного зносу житлових 
будинків».

• Листа ФДМУ від 25.10.2010 року №10-36-14537.
• Документів Державного комітету України у справах містобудування і архітектури.
• Документів про об'єкт оцінки, наданих замовником.
Оцінка проводилась на основі загальноприйнятих у світовій практиці оцінки нерухомості та 

бізнесу, методик і стандартів з урахуванням особливостей оцінки об'єктів нерухомості на території 
України.

В ході оцінки було проведено натурне обстеження об'єкта оцінки, проаналізована надана 
власником відповідна документація, встановлено фізичний знос елементів та конструкцій будівлі, 
де знаходиться об'єкт оцінки, проведено аналіз цін пропозицій на аналогічні об'єкти на ринку 
нерухомості Донецької області.

Оцінка об'єкта і всі обрахунки проведені станом на 20 червня 2021 року. При визначенні
З
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вартості об'єкта за одиницю вимірювання взято гривню. На дату оцінки 1 долар СИТА ста] 
27,17 гривень за курсом Національного банку України.

Даний Звіт може бути використаний для передачі об’єкта оцінки в оренду.
1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язується забезпечити конфіденційність інфор: 
отриманої від Замовника, а також усіх висновків, що містяться в даному Звіті.

Даний документ призначений винятково для Замовника і не може передаватися суб'( 
оціночної діяльності іншим юридичним і фізичним особам без погодження на це Замовника.

Строк використання Звіту -  6 місяців за умов відсутності різких змін соціально-еконод 
ситуації в Україні, які б суттєво впливали на інвестиційну активність, вартість капіталу в Україні т

Замовник має право посилатися на висновок, що міститься у Звіті та використовуваті 
виключно з вказаною у Вступі метою.

За недостовірність висновку з незалежної оцінки об'єкта суб'єкт оціночної діяльносте 
цивільно-правову відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

Замовник відповідає за точність і адекватність усієї наданої суб'єкту оцін 
діяльності інформації та вказаний в наданих ним документах правовий статус об'єкта оцінки.

Оцінювач не відповідає, коли після дати оцінки виявиться, що деякі елементи чи конст] 
мають істотні дефекти, але не відображені в опису об'єкта оцінки, якщо ці дефекти та нед 
об'єкта неможливо було виявити шляхом його звичайного візуального обстеження чи іш 
вивчення наданих в розпорядження оцінювачів документів.

Суб'єкт оціночної діяльності не несе відповідальність за зміну економічних, юридичн 
інших факторів, які можуть виникнути після дати оцінки і вплинути на соціально-еконо 
ситуацію і спричинити зміну вартості об'єкта незалежної оцінки.

Замовник одноосібно несе відповідальність за всі юридичні значимі рішення, прийняті і 
зв'язку з даним Звітом і Висновком Звіту про вартість.

Звіт про оцінку майна представляє власні, неупереджені, професійні судження та висі 
оцінювача стосовно вартості об'єкта оцінки і є результатом вказаного у Звіті досліджені 
аналізу проведених обрахунків, зроблених допущень та вказаних обмежуючих умов.

Суб'єкт оціночної діяльності не зобов'язаний поновлювати цей Звіт після передачі 
Замовнику в тому числі і у випадку змін, що можуть виникнути після його передачі, якщо ці : 
виникли не з вини суб'єкта оціночної діяльності, що приймав участь у Звіті.
2. ПРОЦЕДУРА ОЦІКИ.

Процедура оцінки згідно зі стандартами, що використовуються, включає в себе наступні етаї
-  огляд об’єкта та збір інформації про нього;
-  збір та обробка іншої суттєвої інформації, необхідної для застосування обр 

методичних підходів;

-  аналіз інформаційних джерел з метою формування уяви про обмеженн 
застереження, які можуть супроводжувати процедури проведення оціню 
використання результатів;

-  визначення та застосування методичних підходів, методів та оціночних процеду] 
найбільш повно відповідають визначеній меті оцінки та обраній базі оцінки;

-  узгодження результатів оцінки, отриманих шляхом застосування різних методи 
підходів та методів;

-  складання звіту про оцінку майна.

4
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3. ПРИЗНАЧЕННЯ ЦЬОГО ЗВІТУ.
Цей Звіт призначено для розрахунку орендної плати.
Викладений незалежний висновок призначений винятково для Замовника і не може 

передаватися Оцінювачем іншій юридичній або фізичній особі без погодження Замовника.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ.
Оцінювач працював у припущенні, що всі необхідні документи на право займати об’єкт 

власності, отримані або вони можуть бути отримані, або термін їхньої чинності може бути 
подовжений до ефективної дати оцінки.

Оцінювач враховував, що користувач майна має довгострокові права на користування 
земельною ділянкою, на якій знаходиться Об’єкт оцінки.

При проведенні оцінки використовувалась документація, надана Замовником.

5. ВИХІДНІ ДАНІ.
Вихідні дані, що використані Оцінювачем у Звіті, були отримані з надійних джерел і 

вважаються достовірними. Тим не меш оцінювач не може гарантувати їх абсолютну точність. У 
зв’язку з цим, де можливо, вказуються послання на джерело інформації.

6.ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
Замовник зобов’язаний захистити від відповідальності і не завдавати шкоди Оцінювачу, і за 

заявою оцінювача буде захищати останнього від видатків або зобов’язань, що можуть бути 
висунуті третіми сторонами, якщо їхні позови виникнуть від неправильного використання 
результатів оцінки, якщо н буде встановлено у судовому порядку, що вони є слідством обману, 
недбалості або навмисного невірного виконання Оцінювачем своїх обов’язків. Оцінювач не несе 
відповідальності за вірогідність титулу і прав власності Замовника на об’єкт, що оцінюється, у 
зв’язку з тим, що він не проводив юридичну і правову експертизу прав власності на нерухоме 
майно, що оцінюється.

7. ПЕРЛІК ОБМЕЖЕНЬ,ЩОДО ЗАСТСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ТА
ПРИПУЩЕННЯ У МЕЖАХ ЯКИХ ПРОВОДИЛАСЬ ОЦІНКА.

Виконавець проводить оцінку відповідно до норм діючого законодавства України і 
міжнародної практики оцінки власності.

Звіт призначений для Замовника і не може передаватися іншим юридичним або фізичним 
особам.

Виконавець не несе відповідальності за збитки та наслідки, які можуть виникнути при 
використанні цього звіту з іншою метою.

Вартість об’єктів визначалась виходячи з припущення про відсутність невидимих дефектів та 
пошкоджень будинку і відсутності шкідливих речовин в навколишньому середовищі.

Стан об’єкту оцінки оцінювався шляхом візуального обстеження, вивчення необхідної 
технічної документації, планів і специфікацій.

Вся інформація, що надана Замовником та підтверджена документально, приймалась як 
достовірна. Юридична експертиза наданої документації Оцінювачем не проводилася.

Інформація про рівень ринкових цін, що використана для даної оцінки, вважається 
правдивою.

Оцінювач особисто оглянув об’єкт оцінки.
8. ДОДАТКОВА РАБОТА.

Угодою і цим Звітом Оцінювач не зобов’язаний виконувати додаткову роботу, давати 
офіційні показання або бути присутнім у суді з питань, пов’язаних з об’єктом оцінки, якщо тільки 
немає попередньої і не буде наступної угоди на це. Оцінювач не несе відповідальності за 
поновлення зазначеної роботи у випаду будь-яких змін після дати надання експертного висновку 
Замовнику.
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9. НЕВИДИМІ ДЕФЕКТИ І ПОШКОДЖЕННЯ.
Оцінювач не несе відповідальності за стан структур, що неможливо побачити в 

звичайного обстеження або за допомогою розгляду планів і специфікацій, бо О цін ю ві 
проводив технічну експертизу об’єктів, що оцінюються.

10. ІНШІ УМОВИ.
Оцінювач працює з припущенням щодо відповідального володіння і компетен 

управління активами, об’єктами власності або діловими інтересами, що порушують цей 
Інформація, отримана з інших джерел, вважається, правдивою, однак Оцінювач не гаран 
будь-якій формі факт її вірогідності.

11. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ
Визначення та поняття, що використовуються у Звіті, розуміються у значеннях 

встановлені в Національних стандартах № 1 та № 2.
База оцінки - комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур 

відповідають певному виду вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються ме 
функція оцінки та умови використання її результатів.

Будівлі - земельні поліпшення, в яких розташовані приміщення, призначені 
перебування людини, розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійсі 
виробництва тощо.

Валовий дохід - сукупні грошові надходження, які очікуються від використ 
нерухомого майна

Вартість - еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.
Вартість відтворення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створ 

(придбання) в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки.
Вартість заміщення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створ 

(придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцп 
заміною.

Вартість реверсії - вартість об'єкта оцінки, яка прогнозується на період, що наст; 
прогнозним.

Вихідні дані - документи, в яких містяться характеристики об'єкта оцінки.
Грошовий потік - сума прогнозованих або фактичних надходжень від діяльї 

(використання) об'єкта оцінки.
Дата оцінки - дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка майна та визначає 

його вартість.
Дисконтування - визначення поточної вартості грошового потоку з урахуванням 

вартості, яка прогнозується на майбутнє .
Економічний (зовнішній) знос - знос, зумовлений впливом соціально-економіч 

екологічних та інших факторів на об'єкт оцінки.
Залишкова вартість заміщення (відтворення) - вартість заміщення (відтворення) об1 

оцінки за вирахуванням усіх видів зносу (для нерухомого майна-з урахуванням ринкової вар' 
земельної ділянки при її існуючому використанні (прав, пов'язаних із земельною ділянкою).

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним міс 
розташування, визначеними щодо неї правами. Під час проведення оцінки земельна ділі 
розглядається як частина земної поверхні і (або) простір над та під нею висотою і глибиною.
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необхідні для здійснення земельних поліпшень.
Земельне поліпшення - результати будь-яких заходів, що призводять до зміни якісних 

характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні 
об'єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх 
знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення 
певного виду робіт (зміну рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних 
насаджень, інженерної інфраструктури тощо).

Знос (знецінення) - втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна. Знос за 
ознаками його виникнення поділяють на фізичний, функціональний та економічний (зовнішній).

Фізичний та функціональний знос може бути таким, що технічно усувається, і таким, що не 
усувається, або усунення його є економічно недоцільним.

Ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав - встановлення відповідності 
об'єкта оцінки наявним вихідним даним та інформації про нього.

Ймовірна сума грошей - найбільша сума грошей, яку може отримати продавець та може 
погодитися сплатити покупець.

Метод оцінки - спосіб визначення вартості об'єкта оцінки, послідовність оціночних 
процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід.

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

Необ'єктивна оцінка - оцінка, яка ґрунтується на явно неправдивих вихідних даних, 
навмисно використаних оцінювачем для надання необ'єктивного висновку про вартість 
об'єкта оцінки.

Непрофесійна оцінка - оцінка, проведена з порушенням кваліфікаційних вимог, що 
визначаються законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність.

Нерухоме майно (нерухомість) - земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з 
поліпшеннями, які з нею нерозривно пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, 
що згідно із законодавством належить до нерухомого майна.

Неякісна (недостовірна) оцінка - оцінка, проведена з порушенням принципів, 
методичних підходів, методів, оціночних процедур та (або) на основі необгрунтованих 
припущень, що доводиться шляхом рецензування.

Об'єкт оцінки - нерухоме майно, яке підлягає оцінці відповідно до умов договору на 
проведення оцінки майна або за інших підстав, визначених законодавством.

Об'єкт порівняння - подібне майно, що відібране для застосування порівняльного підходу.
Операційні витрати - очікувані витрати власника, пов'язані з одержанням валового доходу 

від використання нерухомого майна. До операційних витрат не відносяться витрати на 
обслуговування боргу та податків, що сплачуються від величини прибутку, одержаного від такого 
використання нерухомого майна, єдиного податку, фіксованого податку.

Оціночна вартість - вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом 
вихідних даних.

Оціночні процедури - дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість 
провести оцінку.

Подібне майно - майно, що за своїми характеристиками та (або) властивостями подібне до 
об'єкта оцінки і має таку саму інвестиційну привабливість.



. . . . . . вПоточна вартість - вартість, приведена у відповідність із цінами на дату оцінки ш л
дисконтування або використання фактичних цін на дату оцінки.

Приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементе
можливістю входу і виходу. ^

Принципи оцінки - покладені в основу методичних підходів основні правила оі
майна, які відображають соціально-економічні фактори та закономірності формування вар

смайна.
Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку події

імайна на дату оцінки за угодою укладеною між покупцем та продавцем, після прове, 
відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо

іпримусу.
Строк експозиції - строк, протягом якого об'єкт оцінки може бути виставлениі 

продажу на ринку з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною і трива, 
якого залежить від співвідношення попиту та пропонування на подібне майно, кіль 
потенційних покупців, їх купівельної спроможності та інших факторів.

Ціна - фактична сума грошей, сплачена за об'єкт оцінки або подібне майно.
Чистий операційний дохід - прогнозована сума надходжень від використання оі 

оцінки після вирахування усіх витрат, пов'язаних з отриманням цієї суми.
Фізичний знос - знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних технічг 

технологічних якостей об'єкта оцінки.
Функціональний знос - знос, зумовлений частковою або повною втратою перв 

функціональних (споживчих) характеристик об'єкта оцінки.

12. МЕТОДОЛОГІЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ
При визначенні вартості об'єкта нерухомості загальноприйнятими у світовій пра 

вважаються наступні основні підходи до незалежної оцінки:
■ порівняльний підхід (підхід аналогів продажу);
■ витратний підхід;
■ дохідний підхід (підхід, що базується на капіталізації доходу).
Кожний із зазначених підходів приводить до одержання певних цінових характер? 

об'єкта. Порівняльний аналіз при узгодженні результатів оцінки дає змогу зважити переЕ 
недоліки кожного з використаних підходів і встановити остаточну ринкову вартість об'єк 
основі даних того підходу чи підходів, які на думку оцінювачів є найбільш надійними.

12.1. Порівняльний підхід
Порівняльний підхід (підхід аналогів продажу), який називається також ринковим підх 

чи методом ринкової інформації, грунтується на врахуванні принципів заміщення та поп 
пропозиції. Порівняльний підхід передбачає аналіз цін продажу та пропонування подібного мг 
відповідним коригуванням відмінностей між об'єктами порівняння та об'єктом оцінки.

12.2. Витратний підхід
Даний підхід базується на тому, що інвестор, виявляючи належну розсудливіст 

заплатить за об'єкт нерухомості більшу суму ніж та, за яку він зможе придбати відпо 
ділянку під забудову і побудувати аналогічний за призначенням об'єкт в доступний ча 
істотних затримок.

Даний підхід оцінки приводить до об'єктивних результатів, якщо можливо
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встановити величину вартості земельної ділянки під забудову, відновної вартості чи вартості 
заміщення земельних поліпшень та визначити знос об'єкта оцінки при умові відносної 
рівноваги попиту і пропозиції на ринку нерухомості.

12.3Дохідний підхід
Доходний підхід базується на врахуванні принципів найбільш ефективного використання та 

очікування, відповідно до яких вартість об’єкта оцінки визначається як поточна вартість 
очікуваних доходів від найбільш ефективного використання об’єкта оцінки, включаючи дохід від 
його можливого перепродажу.

За допомогою дохідного підходу визначається ринкова вартість та інвестиційна вартість, а 
також інші види вартості, які ґрунтуються на принципі корисності, зокрема ліквідаційна вартість, 
вартість ліквідації тощо.

12.4Узгодження даних та остаточне визначення вартості
•*

Узгодження результатів оцінки, які отримані із застосуванням підходів відповідно до п. 21 
Національного стандарту № 2 „Здійснюється з урахуванням мети і принципів оцінки, що є 
визначальними для конкретної мети її проведення, обсягів та рівня достовірності вихідних даних та 
іншої інформації, яка використовується під час проведення оцінки".

В кожній конкретній ситуації, результати отримані по кожному проведеному підходу можуть 
відрізнятися один від одного.

Для визначення величини вартості можуть використовуватися формальні математичні 
процедури (наприклад, метод вагових коефіцієнтів), а також експертні міркування щодо слабких і 
сильних сторін кожного підходу і їх впливу на кінцевий результат.

13. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ
Об’єкт оцінки представляє собою частину нежитлової будівлі (Літ. А-2), площею 141,6 

кв.м., що розташовані на першому поверсі двоповерхової будівлі, яка є комунальною власністю 
Лиманської міської територіальної громади. Об’єкт оцінки знаходиться за адресою: вул. 
Гутченко,б.167а с. Шандриголове, Лиманський р-н Донецької області.

13.1. Місцезнаходження та історія
Красний Лиман(до 1938 року- селище Лиман) - місто обласного підпорядкування. Територія 

міста-19,6 кв.км., населення до 30000 чоловік. Місто розташоване в хвойному лісовому масиві, 
поблизу ріки Сіверський Донець.

Красний Лиман-центр Лиманської міської територіальної громади, площа якого 1,2 тис. 
кв. км, населення до 550000 чоловік.

Зайнятість більшої частини населення міста забезпечують залізничні підприємства, 
підприємства соціально-побутової сфери та харчової промисловості.

Об’єкт оцінки розташований в селі Шандриголове в середині вулиці Гутченко. Рельєф 
місцевості рівний. Прилегла територія упорядкована.
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Місце розташування об'єкта оцінки -  серединна частина села Шандриголове. Найб: 

оточення може бути охарактеризоване як територія, забудована здебільшого житж 
одноповерховими будинками. У безпосередній близькості від об'єкта оцінки знаход 
торгівельні підприємства, школа, старостинський округ, церква.

Відстань від об'єкта оцінки до:

1. Ценру селища 0 км
2. Залізничного вокзалу м.Лиман 16км
3. Автовокзалу м.Лиман 16км
4. Аеропорту м.Донецьк 150км
5. Морського порту м.Маріуполь 240 км

Незважаючи на те, що забудова району велася в переважній більшості у 50-70-ті 
практично усі фасадні будинки знаходяться у задовільному стані.

Нежигловий двоповерховий будинок фасадний, розташований у першому ряді буді 
Підхід (під'їзд) здійснюється з вулиці Гутченко.
В нежитловій будівлі розташовані: Сільський будинок культури с. Шандриголове.

Об’єкт оцінки -  частина нежитлової будівлі площею -  141,6 кв.м., розташовані на пері 
поверсі двоповерхової нежитлової будівлі. Об’єкт дві кімнати, не має окремого входу.

Вплив несприятливих екологічних факторів не встановлений. Стан елементів констр} 
об’єкта оцінки та прилеглих до нього будинків та споруд, свідчать про те що стан гр 
задовільний, обвальних та інших несприятливих для об’єкта оцінки факторів не спостерігаєте
13.2. Опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних

Для проведення оціночних робіт, в ході ідентифікації та оцінки майна отримано:
• Лист Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької област: 

08.06.2021 року №01\01-189.
• Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

• Копія Технічного паспорту на громадську будівлю №51-473від 23.02.2012 року;
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• Візуальний огляд та фотографування, проведене Оцінювачем.
Аналізуючи зібрані та використані вихідні дані під час проведення незалежної оцінки, 

Оцінювач вважає: вся інформація технічного, економічного характеру, що надана Замовником в 
письмовій формі та підтверджена документально, приймалась як достовірна; інформація, 
отримана з інших джерел і використана для даної оцінки вважається правдивою. Розбіжностей, 
невідповідностей або протиріч між реальним об’єктом та його параметричними характеристиками, 
наданими в документації, не виявлено.

13.3. Технічна характеристика
Основні конструктивні елементи та дані про інженерне обладнання приведено в наступній 

таблиці:
Таблиця 1

Загальна характеристика будівлі
1. Рік побудовй 1968
2. Група капітальності II
3. Кількість поверхів у будинку 2
4. Фундаменти Залізобетонні блоки
5. Стіни та перегородки Цегляні
6. Покрівля Металопрофіль
7. Перекриття Залізобетонні плити
8. Технічний стан будівлі Задовільний

Характеристика об’єкту оцінки
1. Поверх 1
2. Загальна площа 870,5
3. Оцінювана площа 141,6 кв.м.
4. Висота 6,6 м
5. Підлога Дерево
6. Електропостачання Так
7. Водопостачання Відсутнє
8. Каналізація Відсутня
9. Опалення Відсутнє
10. Отвори (вікна, двері) Дерево
11. Внутрішнє оздоблення Панелі, підвісні плити.
12. Загальний стан приміщень Задовільний.

14. ВИБІР МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ
Визначення ринкової вартості частини нежитлової будівлі, площею 141,6 кв.м., відбудеться 

із застосуванням 2-х основних підходів: дохідний, порівняльний.
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Застосовується для оцінки спеціалізованого майна або майна, ринок продажу якогс 
нерозвиненим. До спеціалізованого відносять майно, що, як правило, не був 
самостійним об’єктом продажу на ринку і має найбільшу корисність і цінність у скла 
цілісного майнового комплексу.
Визначення ринкової вартості майна із застосуванням витратного підходу передбач 
розгляд таких варіантів заміщення (відтворення) об’єкта оцінки, які є технічі 
(фізично) можливими та (або) економічно доцільними.

Відповідно до Національного стандарту №1, в разі застосування дохідного підход 
валовий дохід, що очікується отримати від найбільш ефективного використані 
об’єкта оцінки, може розраховуватися виходячи з припущення про надання об’єк- 
оцінки в оренду або інформації про інше використання. На підставі цього припущені 
прогнозування валового доходу здійснюється з урахуванням необхідної інформаг 
щодо .ринку подібного майна.

Відповідно до Національного стандарту №1, інформація про продаж та пропонуваю 
подібного майна повинна відповідати наступним критеріям:

• методи проведення оцінки, що застосовуються під час визначення ринкові 
вартості об’єкта оцінки в разі використання порівняльного підходу, повию 
ґрунтуватися на результаті аналізу цін продажу (пропонування) на подібне майно.

• Визначення ринкової вартості об’єкта оцінки за допомогою порівняльної 
підходу грунтується на інформації про ціни продажу (пропонування) подібного майю 
достовірність якої не викликає сумніву в Оцінювача. У разі відсутності аб 
недостатності зазначеної інформації у Звіті про оцінку майна зазначається, якої 
мірою це вплинуло на достовірність висновку про ринкову вартість об’єкта оцінки.

Відповідно до абзацу першого пункту 6 Національного стандарту №2 «Оцінка нерухс 
майна», затвердженого КМУ від 28 жовтня 2004 р. за №1442 та згідно інструктивного листа е 
березня 2005 р. №10-36-2562 «Роз’яснення щодо використання Національного стандарт} 
«Оцінка нерухомого майна»,затвердженого КМУ від 28 жовтня 2004 р. за №1442.» - витра 
підхід для оцінки земельних поліпшень доцільно застосовувати, якщо ринок купівлі-продаж; 
оренди подібного нерухомого майна є обмеженим, тобто відсутні достатньо репрезентп 
вихідні дані або інша інформація про подібні об’єкти, що не дає змоги застосовувати дохідні 
(або) порівняльний підходи для отримання достовірного результату ринкової вартості об 
оцінки. Витратний підхід застосовується також для оцінки спеціалізованого нерухомого м 
(земельних поліпшень), у тому числі нерухомих пам'яток культурної спадщини, сю 
передавальних пристроїв тощо.

Визначення ринкової вартості земельних поліпшень, які віднесені до спеціалізова 
майна, із застосуванням витратного підходу передбачає розгляд таких варіантів заміш 
(відтворення) об’єкта оцінки, які є технічно (фізично) можливими та (або) економічно доцільн

Об’єкт оцінки не відноситься до спеціалізованого майна, ринок купівлі-продажу та ор 
земельних поліпшень розвинений помірно, тому вважаю доцільним для розрахунку викорис 
підходи: порівняльний та дохідний підходи.
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15. АНАЛІЗ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТА ОЦІНКИ
15.1. Процес визначення фізичного зносу конструктивних елементів

Фізичний знос -  це знос, що обумовлений частковою чи повною втратою первинних 
технічних і технологічних властивостей об’єкта оцінки.

В залежності від умов використання об’єкта необхідно розрізняти два основних види 
фізичного зносу: нормальний і природній, фізичний знос та індивідуальний фізичний знос.

Процес визначення фізичного зносу включає в себе вивчення технічної документації, 
проведення візуального огляду з використанням необхідних замірів та аналіз технічного стану 
конструктивних елементів тощо.

Оцінка фізичного зносу складається з наступних кроків:
а) процент зносу конструктивних елементів визначаємо за формулою:

Фз = (Сі*Із)/100%, (5) де
Фз -  розмір середньозваж. фізичного зносу конструктивного елемента об’єкта оцінки, %;
Сі -  питома вага конструктивного елемента до загального зносу приміщень;
Із -  процент зносу конструктивного елемента в залежності від його технічного стану.
б) розрахунок фізичного зносу в цілому, як суми зносу окремих його конструктивних 

елементів.
В даному звіті аналіз технічного стану конструктивних елементів об’єкта оцінки 

виконується у відповідності з «Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових 
будинків», затверджених держкомітетом України по житлово-комунальному господарству 
наказом №21 від 03.02.2009 р. Основою його проведення є натурні обстеження.

Відсоток фізичного зносу конструктивного елемента в рамках нормативного інтервалу 
визначається наступним чином:

• При наявності в елементі всіх видів зносу приймається максимальне значення зносу;
• При наявності в елементі тільки одного зносу приймається мінімальне значення зносу;
• При наявності декількох при знаків зносу -  знос визначається шляхом інтерполяції в 

залежності від характеру руйнувань.
Процент зносу по «іншим роботам» приймаю середнім по об’єкту в цілому, що 

визначається як сума визначеного зносу по конструктивним елементам.

15.2. Визначення фізичного зносу об’єкта оцінки
Оцінка фізичного та функціонального стану Об’єкту здійснювалась по результатах натурного 

обслідування та візуального огляду приміщення, яке було проведене 10 січня 2020 року. При обслідуванні 
оцінювач керувався "Правилами визначення фізичного зносу житлових будинків", "Методикою визначення 
фізичного зносу громадських будівель", а також довідниками та матеріалами вітчизняних та зарубіжних 
дослідів в області технічної експертизи громадських будівель і споруд.

Висновок про фізичний та функціональний стан Об’єкту складений на базі класифікаційного 
аналізу виявлених очевидних дефектів і пошкоджень конструктивних елементів, які впливають на стійкість 
Об’єкту безпосередньо, які не потребують спеціальних апаратурних і технічних засобів знаходження і 
методів діагностики. При відсутності видимих ознак пошкоджень і дефектів, або їх недоліків для 
застосування каліброваних таблиць оцінка зносу може здійснюватися на базі емпіричних залежностей.

Під фізичним зносом конструкцій або будівель в цілому мається на увазі погіршення технічного 
стану в процесі експлуатації (втрата первісних експлуатаційних, механічних, тепло - та водозахисних 
якостей) в результаті впливу природно-кліматичних факторів і життєдіяльності людей. При цьому 
проходить відповідна втрата вартості будівель або окремих його приміщень.

Приблизна шкала оцінки зносу елементів будівлі.
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Фізичний
знос, %

Оцінка
технічного

стану
Загальна характеристика технічного стану

0-20 Добрий Пошкоджень і деформацій немає. Є окремі несправності, що не впливають на 
експлуатацію елемента і усуваються під час ремонту

21-40 Задовільний Елементи будівлі в цілому придатні для експлуатації, але потребують ремонту, 
який найдоцільніший на цій стадії

41-60 Незадовільний Експлуатація елементів будинку можлива лише при умові проведення їх 
ремонту

61-80 Ветхий Стан несучих конструктивних елементів аварійний, а не несучих -  дуже ветхий. 
Обмежене виконання елементами будинку своїх функцій

81-100 Непридатний Елементи будинку знаходяться у зруйнованому стані. При зносі 100% залишки 
елемента повністю ліквідовані

Об'єкт оцінки збудований у 1968 році минулого століття. Група капітальності - 2-а. С
нормативний строк служби нежитлових будівель 2-ї групи капітальності становить 125 років. Фаі 
строк використання об'єкту оцінки біля 52 років.

Оцінювач по результатам огляду об’єкту в натурі оцінює технічний стан нежитлових буд 
«Задовільний», такий, що «Елементи будівлі в цілому придатні для експлуатації, , який найдоцільн 
цій стадії».(таблиця 3), та становить 40%, таким чином, коефіцієнт залишкової придатності ст 
0,60%.( 1-0/100).

В додатках відображені фотоматеріали, на яких відображено стан оцінюваного майна
Процес та результат визначення фізичного зносу виконані у відповідності з не 

професійної діяльності оцінювача.

15.3. Визначення загального показника зносу об’єкта оцінки
Як відомо, крім фізичного зносу, об’єкти нерухомості можуть мати функціональї 

економічний знос.
Функціональний знос - знос, зумовлений частковою або повною втратою пер 

функціональних (споживчих) характеристик об'єкта оцінки.
Економічний (зовнішній) знос - знос, зумовлений впливом соціально-економ 

екологічних та інших факторів на об'єкт оцінки.
В даному випадку розрахунок функціонального та економічного зносу проводитися н 

через відсутність відповідних даних, об’єкт оцінки, розташований у невел 
селищі(чисельність біля 1,0 тис.чол.), розташованому за 50км від м.Краматорськ, тож зали 
вартість об’єкта оцінки буде рівною залишковій фізичній придатності, тобто 0,60.

16.АНАЛІЗ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТА ОЦІНК1
Термін «кращого і найбільш ефективного використання», який має місце в даному 

визначається як імовірне і дозволене законом використання вільної земельної ділянки або зве 
на ній будівлі з найкращою віддачею, при цьому необхідними є умови фізичної можли 
певного забезпечення та фінансової доцільності такого роду дій.

Під поняттям «краще і найбільш ефективне використання» розуміється, поряд з виге 
для власника нерухомості, особлива суспільна вигода і зв’язується з завданнями роз 
суспільства, і, що визначення «кращого і найбільш ефективного використання» є резуль 
судження оцінювача на підставі його аналітичних знань, тим самим виявляє лише думку, 
безумовний факт. В практиці оцінки нерухомості положення про «краще і ефею 
використання» являє собою передумову для подальшої оцінки вартості.

При визначенні варіантів «кращого і найбільш ефективного використання» оЄ
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виділяються чотири основних критерії аналізу:
1) фізична можливість -  фізична можливість зведення споруди з метою кращого і найбільш 

ефективного використання на досліджуваній ділянці;
2) допустимість з точки зору законодавства -  характер використання, що припускається, не 

суперечить законодавству, яке обмежує дії власника ділянки;
3) фінансова доцільність -  допустимий з точки зору закону порядок використання об’єкту 

ховинен приносити чистий прибуток власнику ділянки;
4) максимальна продуктивність -  крім одержання чистого прибутку як такого краще і 

-айбільш ефективне використання має на увазі або максимум чистого прибутку власника, або 
досягнення максимальної вартості самого об’єкту.

Враховуючи місцезнаходження та фізичні характеристики нежитлових приміщень, їх 
економічну життєдіяльність та призначення, наявність зручних під’їзних шляхів оцінювач дійшов 
до висновку, що найбільш ефективним є комерційне використання (спортивні зали). В результаті 
такого використання майна його вартість є максимальною. Цей варіант є технічно можливим 
конструктивні особливості будівлі цілком відповідають її можливому функціональному 

хризначеншо), дозволеним (Оцінювач виходить з припущення юридичного дозволу на 
-икористання об’єкту оцінки за вищевказаним призначенням) та економічно доцільним (потребує 
фінансових вкладень).

17.АНАЛІЗ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
Ринок нерухомості -  сектор національної ринкової економіки, що представляє собою 

сукупність об’єктів нерухомості, економічних суб’єктів що оперують на ринку, процесів 
функціонування ринку в тому числі процесів виробництва, споживання, обміну об’єктів 
- ерухомості та управління ринком та механізмів забезпечуючи функціонування ринку.
У відповідності до приведеного постулату, структура ринку вміщує в себе:

об’єкти нерухомості;
суб’єкти ринку;
процеси функціонування ринку;

- механізми (інфраструктуру) ринку.
Для цілі аналізу ринку та управління його створення и розвитку об’єкти нерухомості необхідно 

структурувати, тобто виділити в ті чи інші однорідні групи. В законодавчих, нормативних, 
етодичних актах і документах використовується класифікація об’єктів по різним основам: по 
ххчному статусу, призначенню, якості, місце розташуванню, розміру, виду нерухомості 
гхналежністю на право власності), юридичному статусу (приналежністю на право використання).

Інформація по кожному об’єкту нерухомості вміщує як основні ціноутворюючі, так і технічні 
храктеристики, характер та умови угоди. В першу чергу дані класифікують по секторам ринку -  

лервинний, вторинний.
Первинний ринок нежилої нерухомості в Донецькій області почав формуватися в 1995 році, 

хх активізувались процеси малої приватизації. Основними об’єктами купівлі-продажу були 
.велику підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, місцевої 
- мисловості. Як правило приватизація проходила шляхом без конкурентного викупу 
. : хлібного і комунального майна колективом орендарів або товариством покупців з врахуванням 
: ості невід’ємних поліпшень виконаних із власних заощаджень орендарів, що не дозволяло 

. ватно враховувати істинну цінність об’єктів нерухомості. По первинному ринку була зібрана 
; рмація об об'єктах нерухомості державного та комунального майна, вказана вартість 1 кв. м. 

кту , по якій укладались угоди оренди і викупу (вартість вказана без ПДВ), в тому числі ціна
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продажу на конкурсній основі державного майна при відчуженні
На вторинному ринку, крім операцій добровільного продажу, в базі представлена інфо 

по операціям банківської застави, вимушеного продажу в процесі банкрутства підпри 
податкової застави.

Різносторонній характер вихідної інформації позволяв провести аналітичний аналіз 
аспектам:

- структура первинного та вторинного ринку по призначенню об’єктів, по 
розташування;
структура окремих секторів ринку по розміру площ, фізичному та технічному 
конструктивному рішенню;
вплив на ціну продажу окремих споживчих та технічних характеристик; 
порівняння цін на аналогічні об’єкти в зв’язку із способом продажу (відчуження).
В зв’язку з відсутністю повної достовірної інформації щодо угод відчуження об 

нерухомості на вторинному ринку не має можливості провести класифікацію по всім парам< 
тому в таблиці 4. в цілому представлені усереднені показники.
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Таблиця № 4. Ціни на нерухомість на первинному та вторинному ринку м. Лиман.

Показник
вартості

Комерційна 
нерухомість (магазини)

Не житлова 
нерухомість (офіси)

Нежила нерухомість 
(оренда)

Центр Периферія Центр Периферія Центр Периферія
Мінімальна 
вартість 1 м2, грн 2700 1000 2700 1000 50 10

Середня вартість 
1 м2, грн 8000 2000 5000 2000 70 зо

Максимальна 
вартість 1 м2, грн 13000 2700 8100 2700 100 50

Аналіз ринку нерухомості у селі Шандриголове оцінювач не проводив, з причини відсутн 
даних у цьому населеному пункті. Коригування для населеного пунктуШандриголове, на 
думку оцінювача може становити на 10%-30% нижче, в порівнянні з містом Лиман.

18.РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОЦІНЮВАНОГО МАЙНА 
18.1 Визначення ринкової вартості оцінюваного майна доходним підходом

18.1.1. Визначення ставки оренди
Розрахунок вартості об’єкта оцінки в рамках доходного підходу базується на можлш 

отримання доходу власником від володіння об’єктом оцінки. Оскільки в даному Звіті об’єі 
нежитлових приміщень громадської будівлі (об’єкт нерухомості), можливий дохід від волод 
таким об’єктом може бути в вигляді грошових потоків від здачі в оренду.

Так як найбільш ефективним використанням об’єкта оцінки є його використань 
комерційних цілях, в процесі виконання оціночних процедур були проаналізовані по; 
нежитлові приміщення на предмет визначення рівня орендних ставок.

В процесі аналізу були використані печатні та електронні ЗМІ. Оцінювачем були взя 
якості аналогів комерційні приміщення у місті Лиман, та населених пунктах розташовані 
радіусі 50 км.

З метою розрахунку середнього розміру орендної плати, підібрано чотири об’е 
порівняння (оголошення надані в додатках), що є подібними за своїми характеристика 
місцезнаходженням, технічним станом, інженерними мережами тощо. Враховуючи вірогідн 
зниження ціни за рахунок торгу (умови ринку, неплатоспроможність населення тощо), доб
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технічний стан приміщень, будівель, наявність опалення, приймається орендна ставка, 
р врахована як середня величина між орендними ставками, що склалися для аналогічних за 
; -хціональним призначенням об’єктів в даному регіоні:

Таблиця1
1 Найменування 

об’єкту порівняння, 
його адреса

Нежитлові
приміщення

Нежитлові
приміщення

Нежитлові
приміщення

Нежитлові
приміщення

1 2 3 4 5 6
'У Дата експозиції Червень 2021 Червень 2021 Червень 2021 Червень 2021

Місцезнаходження м. Бахмут м. Слов’янськ м.Краматорсь
к

м.Констянтинівка 
вул..Громова

Джерело інф-ції (АН) https://www.olx.и 
а/

https://www.olx.и 
а

https://www.olx.и 
а/ https://www.olx.ua

5 Функціональне
признач.

Комерційне Комерційне Комерційне Комерційне

6 Фізичний стан задовільний задовільний Задовільний,
ремонт

Задовільний,ремон 
т

7 Загальна площа, 
кв.м.

226,0 240,0 225,0 45,0

8 Вартість оренди за 
1 кв.м, без ПДВ, 
грн.

66,0 60,0 70,0 100,0

9 Коригування на 
торг

0,90 0,90 0,90 0,90

1
0

Коригування на 
місцезнаходження

0,70 0,70 0,70 0,70

1
1

Поправлення на 
технічний стан 
будівлі

1,00 1,00 1,00 1,00

1
2

Коригування на 
технічний стан 
внутрішнього 
оздоблення

0,95 0,95 0,90 0,90
*

1
5

Поправка на 
наявність 
інженерного 
обладнання в 
приміщеннях

0,90 0,90 0,90 0,90

і
4

Скорегована 
вартість, грн.

34,00 32,00 36,00 49,00

1
5

С ереднеаріфметичн 
е зн.

35,00

Визначене значення приймаю в якості розрахункового.
Пояснення, щодо застосованих коригуючих поправок:

1. Визначення вартісного значення поправки на ціну пропозиції приймається відповідно
до проведеного аналізу ринку нерухомості (Згідно маркетингових досліджень експертів-оцінювачів
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та даних ріелторських компаній) [14,17,28]. В результаті такого дослідження встановлі 
чіткої інтерпретації щодо величини такої поправки не існує, але вона коливається в межах 
20% і навіть більше. Враховуючи вид угоди (оренда), бажання продавця (посер 
якнайшвидше здати приміщення, попит та кризу на ринку нерухомості, конку 
нестабільність економіки і т.д.. Оцінювач дійшов до висновку, що найбільш справедливо 
поправка, що рівна 10% (Кторг=0,90). Застосовується.

2. Визначення вартісного значення поправки на технічний стан здійснює 
урахуванням технічного стану (добрий, задовільний, незадовільний, ветхий та аварійг 
виконання основними конструктивними елементами своїх функцій, що визначається в меж 
% від вартості пропозиції 1 кв.м. На віднесення об’єктів-аналогів до певної групи вплі 
приблизний розмір фізичного зносу, ступені виконаних робіт по ремонту та оздобленню, 
такої поправки визначається експертним шляхом, що враховує фізичний знос об’єктів оці 
об’єктів порівняння, ціни на будівельні матеріали та роботи спеціалізованих організацій.

• розраховується ставка оренди за 1 кв.м. в місяць, доцільним є застосування відносної поправ 
враховує розмір фізичного зносу кожного об’єкта. Стан будівель аналогів та оцінюваної буд 
однаковий. Поправки на технічний стан застосовуємо (Кт=0,95-0,90).

3. Визначення вартісного значення поправки на місцезнаходження здійснюєт 
урахуванням адміністративного значення (типу підпорядкування), віддаленості від обл! 
центру (м. Краматорськ) та положення об’єкту оцінки в межах міста. Величина поп 
коливається від -30% до 0%. Така поправка обумовлюється підбором об’єктів порівнянн 
знаходяться в районних центрах нерухомості. Віднесення міст до певної групи зумовлено т< 
основними факторами, як площа території, щільність населення, кількість сіл та сіл міського1 
розташованих на території району тощо. Оскільки їх вплив є досить незначним при формуван 
на ринку не в усіх випадках.

Оскільки транспортна розв’язка від обласного центру до обраних територіальних один 
доброю та доступною, поправка щодо віддаленості застосовується.

Оцінювач дійшов до висновку, що найбільш справедливою буде поправка, що рівна 
(К=0,70). Застосовується.

4. Визначення вартісного значення поправки на дату експозиції. Оскільки до ) 
приймаються діючі оголошення щодо оренди подібних об’єктів, вважається що стан цін на р 
нерухомості від дати експозиції до дати оцінки є незмінним. Поправка не застосовується.

Отже, ставка оренди за 1 кв.м. для оцінюваного об’єкта (з округленням до цілого чр 
рівна 35,00 гри. /кв.м з врахуванням ПДВ.

18.1.2Визначення потенційного валового доходу
Потенційний валовий дохід (ПВД) -  це дохід, який можна отримати від нерухомості 

100 %-му використанні без врахування втрат та витрат. ПВД залежить від площі об’єкта дохі, 
нерухомості та встановленої орендної ставки і розраховується за формулою:

ЯДД = 5*Са, (9), де:
£ -  площа об’єкта оцінки, кв.м.;
Са -  орендна ставка за 1,0 кв.м.
Ринкова ставка орендної плати коливається в залежності від витрат, які, згідно догов 

оренди, діляться між орендодавцем і орендатором. Так, наприклад, найбільше значення орен; 
плати встановлюється в випадку, коли орендодавець бере на себе витрати, пов’язані з охоронок 
обслуговуванням приміщень. Хоча, в основному, такі витрати несе орендатор.

В даній роботі за одиницю часу прийнято рік, тож прогнозований валовий потік доходів
18
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Г'Єнди об'єкта оцінки за відповідний період часу визначається за формулою:
ПВД = (8*Са) *12, (10), де:

(Б*Са) -  щомісячні орендні платежі, гривень;
12 -  термін оренди оцінюваного майна, місяці.
Розрахуємо розмір потенційного валового доходу за рік:

141,6 х 35,00 х 12 = 59472,00 (гривень, з ПДВ).
Дійсний валовий дохід - потенційний валовий дохід, що скоригований на рівень можливого 

сповнення площ та потенційних втрат від невиконання умов сплати орендної плати, зміни 
; рендарів.

З огляду на існуючий на ринку потенційний спад попиту на комерційні приміщення, можна 
: йняти рівень можливого незавантаження площ та потенційних втрат від невиконання умов 

. -ти орендної плати до 3-х повних місяців на рік( 24%).
ДВД= ПВД- 24%;

ДВД= 59472-(59472х24/100)=45199,00 грн.
*

18.1.3Визначення дійсного валового доходу
Дійсний валовий дохід (ДВД) визначається як різниця між ПВД і втратами від недобору 

гендної плати. Найчастіше такі втрати обумовлені необхідністю маркетингового періоду, на 
: ~язі якого орендодавець шукає потенційний орендаторів, веде попередні переговори, заключає 

:: говір оренди. По відношенні до об’єкта оцінки, необхідно відмітити, що орендатор вже існує, а 
аркетинговий період практично відсутній. Тож, значення дійсного валового доходу буде рівним 
нлченню потенційного валового доходу.

18Л.4Визначення чистого операційного доходу
В оціночній практиці чистий операційний дохід (ЧОД) визначається як ДВД від об’єкта 

...ності після відрахування операційних витрати, необхідних для підтримки необхідного рівня 
й о ходів.

Операційні витрати діляться на:
• Умовно-постійні, їх розмір не залежить від міри експлуатаційної завантаженості об’єкта 

і рівня наданих послуг (наприклад, страхові платежі);
• Умовно-змінні, чи експлуатаційні, їх розмір залежить від міри експлуатаційної 

завантаженості об’єкта і рівня наданих послуг. Основними статтями таких витрат є 
зарплати і премії обслуговуючому персоналу, витрати на утримання об’єкта (оплата 
послуг охоронній та протипожежній службам, обслуговування прилеглої території), 
витрати на управління, представницькі витрати, витрати на рекламу, банківські послуги, 
транспортна витрати;

• Витрати на заміщення, або резервні. До цієї групи відносяться витрати на періодичну 
заміну швидкозношуваних компонентів покращень (крівля, покриття підлоги, 
санітарно-технічні прилади та електроарматуру).

Оскільки вважається, що операційні витрати оплачуються орендатором, величина ЧОД 
прирівнюється до розміру ДВД.

ДОГОБ

орен.
)роног

18.1.5Розрахунок ставки капіталізації
Розрахунок ставки капіталізації проводиться на основі кумулятивного методу, що 

ередбачає визначення відсоткової ставки з використанням без ризикової ставки в якості базової 
-к атьтернативне інвестування капіталу). До базової ставки додаються необхідні компенсації за 

ризик, низьку ліквідність і специфічні ризики, властиві як галузі, так і оцінюваному об’єкту

)ХОДІБ 19
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нерухомості.
В якості норми капіталізації прийнято середнє значення безризикових ставок по ва. 

депозитним операціям (в доларах для фізичних осіб), оголошеними комерційними <: 
України. Джерелом інформації є сайт Інтернету http:/www.fmance.com.ua (див. додаток до 
Таким чином, аналізуючи дану інформацію, приймаємо середню конкурентну базову сті 
депозитам в доларах СІЛА на рівні 10,0 %, а в якості ризику зміни базової ставки -  стаї 
відхилення 1,0-5,0 %. До даної ставки додаються премії, що виражають уявлення т 
інвесторів про справедливу компенсацію за ризик вкладень в об’єкт інвестицій.

Розрахунок ставки капіталізації приведено в таблиці:

Визначення ставки капіталізації
ТаЄ

Складові ставки капіталізації

«

Рекомендований 
(типовий) інтереси 

значень, %

Прийня
значення

1 2 3
Безризикова ставка доходу на капітал -  відображає гарантований 
дохід, що може бути отриманий від інвестицій з низьким рівнем 
ризику.

10,0

Компенсація ризику зміни базової ставки (існує ризик зменшення 
відсоткових ставок по депозитам)

1

Компенсація розходжень в ліквідності вкладень (терміновий продаж 
об’єкту нерухомості призводить до зменшення його вартості іноді до 
20%, в той час, коли з депозитного рахунку втрачаються лише 
відсотки).

0-5 2

Компенсація відмінностей в інвестиційній окупаємості (по термінам, 
рівню ризику і дохідності база для порівняння -  депозитні вклади для 
фізичних осіб)

0-5 3

Компенсація інфляційних очікувань -
Всього: 16,0

Таким чином, ставка капіталізації складає 16,0% чи коефіцієнт капіталізації дорівнює 1
18.1.6Розрахунок вартості оцінюваного майна

Вартість об’єкта оцінки визначимо за формулою (4). Значення вартості об’єкта оі 
розраховане в рамках доходного підходу (без ПДВ) складе:

45199,00 /0,16 =280000 грн.
Вартість об’єкта оцінки -  нежитлових приміщень, загальною площею 141,6 кв.м 

розташовані в двоповерховій нежитловій будівлі (Літ.А-2) за адресою: 84430 Донецька і 
.Лиманський р-н, с.Шандриголове вул.Гутченко,6.167а, розрахована в рамках доходное

підходу,
склала без ПДВ (з округленням до цілих, гривень):

280000,00 (Двісті вісімдесят тисяч) гривень.

18.2 Розрахунок вартості об’єкта оцінки порівняльним підходом
Вартість об'єктів оцінки визначалась в порівнянні з ціною продажу подібних (аналоги 

об'єктів. Оскільки ціна продажу в більшості випадків відома лише учасникам правочину (прод 
і покупцю), до розгляду береться ціна пропозиції об'єктів-аналогів.

При визначені вартості з точки зору порівняння цін пропозицій були зроблені наст
кроки:

Зібрано та проведений аналіз інформації про пропонування подібного нерухомого майї 
визначені об'єкти порівняння, які наведені в незалежних порталах в Інтернеті. Прове

20
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ставлення об'єкта оцінки з об'єктами порівняння з наступним коригуванням ціни пропонування 
5 ектів порівняння.

Проведено узгодження отриманих величин вартостей об'єктів порівняння.
Пояснення, щодо застосованих коригуючих поправок:

1. За одиницю порівняння взято 1 кв.м. загальної площі об’єктів порівняння.
2. Визначення вартісного значення поправки на ціну пропозиції приймається відповідно 

троведеного аналізу ринку нерухомості (Згідно маркетингових досліджень експертів-оцінювачів 
даних ріелторських компаній) [14,17,28]. В результаті такого дослідження встановлено, що

чіткої інтерпретації щодо величини такої поправки не існує, але вона коливається в межах від 0 до 
1 : і навіть більше. Враховуючи вид угоди (оренда комунальної власності), бажання продавця

'середника) якнайшвидше здати приміщення, попит та кризу на ринку нерухомості,
■ нкуренцію, нестабільність економіки і т.д., Оцінювач дійшов до висновку, що найбільш 
. тоаведливою буде поправка, що рівна 10% (Кторг=0,90) в залежності від можливості зменшення 
піни продавцем.

3. Визначення вартісного значення поправки на технічний стан здійснюється з 
пакуванням технічного стану (добрий, задовільний, незадовільний, ветхий та аварійний) та 
■конання основними конструктивними елементами своїх функцій, що визначається в межах 0-20
від вартості пропозиції 1 кв.м в межах кожного стану. На віднесення об’єктів-аналогів до певної 

групи впливає їх розмір фізичного зносу, ступені виконаних робіт по ремонту та оздобленню, 
вартість матеріалів тощо.

Розмір поправки на технічний стан розраховується виходячи з приблизного розміру 
фізичного зносу кожного об’єкта порівняння відносно об’єкта оцінки. Поправка приймається у 
розмірі -5,0%(К=0,95).

4. Поправка на матеріал стін не приймається.
5. Визначення вартісного значення поправки на інженерне забезпечення здійснюється з 

; рахуванням наявності (відсутності) інженерних комунікацій на об’єктах оцінки, відносно об’єктів 
аналогів (відсоток визначається згідно даних, наведених в збірниках ЗПВВ). Поправка не 
приймається.

6. Визначення вартісного значення поправки на місцезнаходження здійснюється з 
'■рахуванням адміністративного значення (типу підпорядкування), віддаленості від обласного 
центру (м. Краматорськ) та положення об’єкту оцінки в межах міста. Величина поправки 
коливається від -0 до -30%. Поправку приймаємо у розмірі -20,0%, для аналогів №1-4.

7. Визначення вартісного значення поправки на дату експозиції. Оскільки до уваги 
гриймаються діючі оголошення щодо продажу подібних об’єктів, вважається що стан цін на ринку 
нерухомості від дати експозиції до дати оцінки є незмінним. Поправка не застосовується.

8. Поправка на поверх/поверховість для приміщень комерційного призначення також 
відіграє свою значимість. Тож, ціна першого поверху відносно другого є вищою на 3%, а вартість 
останнього -  навпаки, нижча на 3%.Поправку не приймаємо.

9. Поправка на стан віконних та дверних отворів прийнята на рівні 3 % в залежності від 
їх технічного стану. Поправку приймаємо, вікна дерев’яні..

Інші бали рейтингу ціноформуючих чинників розраховані Оцінювачем емпірично в межах 
вказаних діапазонів.

Таблиця розрахунку коригуючих поправок нежитлових будівель виходячи з
го майк характеристик об єктів порівняння та об єктів оцінки
Провег^Иг 9,
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Таблі

№
п/п

Характеристики
порівняння

Об’єкт
оцінки

Об’єкт
порівняння М'1

Об’єкт
порівняння №2

Об’єкт
порівняння

№3
0

порів
1 2 3 4 5 6

1 Вид оцінюваного 
майна

Нежитлові
приміщення

Нежитлові
приміщення

Нежитлові
приміщення

Нежитлові
приміщення

Не:
при:

Джерело інф-ції (АН)
X

https://www.olx.и 
а/

https://www.olx.и 
а

https://www.ol
х.иа/

її Пре ь

Дата пропозиції 
(експозиції) X червень 2021 червень2021 червень2021 червеї

2 Вартість пропозиції, 
дол.. США

X 16200 6000 18000 1

Курс дол..на дату 
оцінки, грн./І дол.

X 27,17 27,17 27,17 2.

Вартість пропозиції, 
грн

X 440154 163020 489060 4 :

3 Площк, КВ.М. 162 70 183
Приведена вартість 1 
кв.м., грн.

X 2717 2329 2672 і

Поправка, % X 0 0 0
Коефіцієнт 
коригування на 
площу

X 1,00 1,00 1,00

Вартість з урах. попр. 
на торг, грн

X 2717 2329 2672 2

4 Умови пропозиції X Торг Торг Торг і
Коефіцієнт на торг X 0,90 0,90 0,90 (
Вартість з урах. попр. 
на торг, грн

X 2445 2096 2405 2

5
Місцезнаходження 
(р-н, вул.)

с.Шандриго
лове
вул.Тутчен
ко

м.Лиман 
вул..Пушкіна

м.Сіверськ м.Бахмут м.Др
вул..1

Зона знаходження в 
населному пункті

Серединна Біля центру Біля центру Центр ц

Поправка, % X -20,0 -20,0 -20,0
Коефіцієнт 
коригування на 
місцезнаходження та 
привабливість 
району

X 0,80 0,80 0,80 (1

Вартість з урах. попр. 
на місцерозташ., грн

1956 1677 1924

6
Наявність окремого 
входу/ зручного 
під'їзду

Ні Так Ні Ні

Поправка, % X -5,0 0 0
Коефіцієнт X 0,95 1,00 1,00 -

Вартість з урах. попр. 
., грн

1858 1677 1924 -

7 Поверх/поверховість 1/2 1./1 2/3 1./2 1
.

Поправка, % X 0 0 0
Коефіцієнт 
коригування на 
поверх

X 1,00 1,00 1,00 1,

22
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Таблиц

ОС>
порівну

Нежі
примі

ІШрь://*

червень
15:

27

42

21

0.

м.Др}
вул..Ч

21 ~

І  -

Це

^2
0

2С

~І

2С

Е-;гтість з урах. попр. 
на торг, грн

1858 1677 1924 2022

8 Фізичний стан 
будівлі

задвільний добрий добрий добрий добрий

Поправка, % X 0 0 0 0
Коефіцієнт
коригу вання на техн.
стан

X 1,00 1,00 1,00 1,00

Вартість з урах. попр. 
на техн.. стан

1858 1677 1924 2022

9
Внутрішнє
ппорядження

потребує
поточного
ремонту

задовільний задовільний задвільний задовільний

Поправка, % X -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Коефіцієнт 
коригування на 
внутрішнє 
опорядження

X 0,95 0,95 0,95 0,95

Коефіцієнт 
коригування на 
внутр.. опорядження

1765 1593 1828 1921

10 Матеріал стін цегла цегла цегла цегла цегла
Поправка, % X 0 0 0 0
Коефіцієнт 
коригування на 
матеріал стін

X 1,00 1,00 1,00 1,00

11 Стан вікон та дверей задовільний добрий добрий добрий добрий
Поправка, % X -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Коефіцієнт 
коригування на стан 
вікон і дверей

X 0,97 0,97 0,97 0,97

Коефіцієнт 
коригування на 
матеріал 
вікон,дверей

1712 1545 1773 1863

!
Інженерне
забезпечення в 
будівлі

X X X X

*

X

Центральне опалення 0 1 1 1 1
Автономне опалення 0 0 0 0 0
Електрика 1 і і і і
Г азопостачання 0 0 0 0 0
Водопровід 0 і і і і
Каналізація 0 і і і - і
Поправка, % 1,01 1,04 1,04 1,04 1,04
Коригуючий
коефіцієнт

X 0,97 0,97 0,97 0,97

14
Загальний коефіцієнт
коригування
(мультіплікаційний)

X 1660 1499 1684 1807

15 Скоригована вартість 
1 кв.м., грн

X

їв Мінімальне значення 1499
Максимал. значення 1807

18 Процентна різниця,
%

120,5

19 Медіане значення 1672
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Звіт про оцінку частини нежитлової будівлі, загальною площею 141,6 кв.м., розташованого за адресою:8'
Донецька обл..

_______________________ Лиманський р-н с, Шандриголове, вул.Гутченко, 6.167а

20 Прийнята вартість 
грн./І м.кв

1700

21 Загальна вартість, 
грн..

240000

Таким чином, вартість об’єкта оцінки -  частина нежитлової будівлі, площе 
кв.м., що розташовані у нежитловій двоповерховій будівлі (Літ.А-1) за адресою, 
Донецька обл.. Лиманський р-н, с Шандриголове, вул.Гутченко, 167а, розрахована в 
порівняльного підходу, склала без ПДВ (з округленням до цілих, гривень):

240000,00(Двісті сорок тисяч) гривень.

19. УЗГОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ
Для визначення вартості об'єктів оцінки було застосовано два методичні підходи. 
Наведемо дані про результати розрахунків методичними підходами в таблиці.

Ті
Назва об’єкта нерухомості Загальна

площа,
кв.м.

Вартість об ’єкта оцінки без ПДВ, грив
В рачках  

витратного 
підходу

В рамках 
доходного 

підходу

В рами 
порівнял 

підхо<
1 2 3 4 5

Частина нежитлової будівлі 
(Літ. А-2) 141,6 X 280000,00 240000

У відповідності з вимогами п.37 Національного стандарту №1, відмітимо наступне:
1. В даному Звіті в якості бази оцінки була прийнята ринкова вартість «З 

обгрунтування остаточного висновку про вартість об’єкта оцінки, отримані із застосування:» 
методичних підходів, зіставляються шляхом аналізу впливу принципів оцінки, які є визнане 
для мети, з якою проводиться оцінка, а також інформаційних джерел на достовірність рез; 
оцінки».

2. Щодо використання інформаційних джерел слід відмітити, що при застс 
порівняльного та доходного підходу була використана відкрита ринкова інформація, розм 
печатних та електронних ЗМІ. При цьому інформація, розміщена в печатних ЗМІ, уточні 
шляхом телефонних інтерв’ю з орендодавцями (продавцями) чи офіційними представни 
інтересів (агентствами нерухомості). Розрахунок ставки капіталізації проводився з викориї 
інформації, розміщеної на сайті ЮТЕЮЧЕТ www.finance.com.ua. Вся ринкова інф( 
використана при розрахунках, приведена в додатках.

3. Таким чином, інформація, використана в процесі застосування дохідь 
порівняльного підходів, є відкритою та достовірною.

Отже враховуючи мету оцінки, а саме визначення оціночної (ринкової) вартості 
метою передачі в оренду, Оцінювач дійшов до висновку, що в якості підсумкового з 
вартості приймається результат, отриманий порівняльним підходом.
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20. ВИСНОВОК ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА
Суб'єкт оціночної діяльності - оцінювач Антипова І.М. (Сертифікат суб'єкта оціночної 

ь тості № 153/21 від 03.03.2021 р., виданий ФДМУ) на замовлення Виконавчого комітету 
ганської міської ради.

Згідно договору на проведення незалежної оцінки майна №75/21 від 10 червня 2021 року, 
- - нав незалежну оцінку вартості нерухомого майна.

Незалежна оцінка проведена з метою визначення оціночної (ринкової) вартості нежитлових 
- тішень для передачі в оренду. В результаті застосування методичних підходів. 

^Гэновизнаних методик та оціночних процедур встановлено:

Ринкова вартість об'єкта незалежної оцінки:
Частини нежитлової будівлі, площею141,6 кв.м., (Літ. А-2),
• станом на20 червня 2021 року,

що знаходяться за адресою: 84430 Донецька обл., Краматорський р-н Лиманська 
іська територіальна громада, с. Шандриголове, вул.Гутченко, 6167а (без врахування ПДВ)

становить:

240000,00 (Двсті сорок тисяч) гривень.

Дата оцінки: 20 червня 2021 року.
Дата закінчення складання звіту:20 червня 2021 року.

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача 
ФДМУ/ ХЦНТЕІ №6273 від 20.09.2008 р.
Свідоцтво про реєстрацію в Державному 

реєстрі оцінювачів № 6939 від 23.10.2008 р.
Посвідчення про підвищення кваліфікації 

оцінювача МФ №3469-ПК від 28.08.2020 р.
Додатки, що є невід’ємною частиною даного звіту:

З _>ва оцінювача 
1 О . тографічні матеріали

Хопії документів, наданих Замовником.
- С ь доцтво про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів (копія)

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (копія)
X; свідчення про підвищення кваліфікації оцінювача (копія)
. гртифікат суб’єкта оціночної діяльності (копія)
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Лиманський р-н с. Шандриголове, вул.Гутченко, б.167а

Звіт про оцінку частини нежитлової будівлі, загальною площею 141,6 кв.м., розташованого за адресою:8443
обл..

Я, Антипова Ірина Миколаївна -  оцінювач, що діє на підставі Сертифіката суб'є 

оціночної діяльності № 153/21 від 03.03.2021 р., підтверджую, що мною особисто були зібр 

та проаналізовані всі доступні вихідні дані про об’єкт оцінки, крім інформації отримане 

усній формі.

Оцінка проводилась, а звіт складений відповідно до вимог Закону України «Про оції 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» «2658-ІІІ від 12.07.2С 

р., Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових пра 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1440 від 10 вересня 2003 ро 

Постанови КМУ «Про затвердження «Методики оцінки майна» №1891 від 10 грудня 2С
і

року.

В ході оцінки всі отримані вихідні дані я приймаю як достовірні.

Всі думки, що викладені в звіті, аналіз і висновки належать мені і дійсні строго в меж 

обмежувальних умов і допущень, що є частиною звіту і завірені підписами та печаткою.

Я не мала ні дійсної ні очікуваної зацікавленості в оцінюваному майні і дія 

непредвзято і без упередження стосовно сторін, що приймають участь.

Винагорода, отримана мною, не залежала від підсумкової оцінки вартості, а також т 

подій, що можуть наступити в результаті використання Замовником або третіми сторона; 

висновків, що містяться у звіті.

Я не несу відповідальності за встановлення юридичних прав на оцінюваний об’єкт.

Власник має право використовувати Звіт будь-яким чином -  відповідно , 

обумовленого виду вартості (метою оцінки), крім публікації в засобах масової інформаї 

методології оцінки майна. Моя думка щодо вартості дійсна тільки на дату оцінки.

Я не приймаю на себе відповідальність за наступні зміни соціальних, економічнії 

юридичних і природних умов, що можуть вплинути на вартість оцінюваного майна.

Звіт про оцінку містить мою фахову думку щодо вартості оцінюваного майна і не 

гарантією того, що воно перейде з рук в руки по ціні, зазначеній в Звіті.

Я не несу відповідальності за будь-які судження у фінансовій, правовій і податков 

сферах, що належать Власнику. Власник приймає відповідальність за будь-які фінансові af 

податкові наслідки його дій, пов’язаних із власністю, що була об’єктом оцінки.

В роботі керувалася підходами, заснованими на обстеженні і прогнозувані 

можливостей, виходячи з того, що можливість виявлення додаткових чинників, які впливаюл 

на перспективи використання об’єкту оцінки, а отже, і на його вартість, достатньо низькі.

ЗАЯВА ОЦІНЮВАЧА

Антипова I.M.
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науково-технічної та економічної 

інформації

КВАЛІФІКАЦІЙНІ; СВІДОЦТВО ОЦІНЮВАЧА
* 2 °  2008 рокуМ Ф №  & Л У д

Засвідчує про те, що Антипова Ірина Миколаївна
успішно склала кваліфікаційний іспит (рішення Екзаменаційної комісії від “20" вересня 2008 р., 
протокол Ке 15) та підтверджує її достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за 
програмою базової підготовки за напрямом оцінки майна: “Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі” та спеціалізаціями в межах напряму: “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”, “Оцінка 
машин і обладнання”, “Оцінка дорожніх транспортних засобів”, “Оцінка рухомих речей, 
крім таких, що належать до маниш, обладнання, дорожніх транспортних засобів, 
літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, то становлять культурну цінність”.

- • /!у"‘/  .Директор
Харківського центру науково-технічної
.Лм.і Д імЛ Ійомічиої інформації И#

&
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Звіт про оцінку нежитлових приміщень загальною площею 141,6 кв.м., розташованого за адресою:84
Донецька обл..

Німанський р-н с. Шандриголове, вул.Гутченко, б. 167а

віл

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 В І Д О Ц Т В О

п р о  р е є с т р а ц ію  в Д е р ж а в н о м у  р е є с т р і  о ц і н ю в а ч ів

■ ■ Х С & С С іК  2008 р. №

Видане Антитювін Ірині Миколаївні на підставі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 
20,09.2008 МФ Ка 6273, виданого Фондом державного майна України спільно з 
Харківським центром науково-технічної га економічної інформації, та свідчить про те, що її 
зареєстровано в Державному реєстрі оцінювачів як оцінювача, який має право здійснювані 
оцінку майна та майнових прав за такими напрямами:

1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі*:

□  1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна 
і ротова оцінка земельних ділянок.

[~11.2. Оцінка мантії і обладнання.

1 І і.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів.

[X] 1.4: Оцінка літальних апаратів.

й  1-5. Оцінка судношіавних засобів.

іХІ 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

П  і.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх 
транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять 
культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власност і *:

Ю  2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності).

’< кти інтелектуальної власності.

//  &
-

Д.ГІарфенснко

З  4



Виданий

Реквізити суб’єкта 

господарювання

Напрями оцінки 
майна, щодо яких 
дозволена практична 
оціночна діяльність 
Спеціалізації в межах 
напрямів оцінки

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

С Е Р Т И Ф І К А Т  № / І З  / г /
суб’єкта оціночної діяльності

Д ата  вид ач і “О 5  2021 р.

Аптпиовій Ірині Миколаївні_________________________

84400. Донецька обл.. м. Красний Лиман, вул. Гопвкчн о. буд. 40
( икчцппаход-уссння/ місце прожинання:

2353414100
а-Ос* Зо (  Л ГП О У  (ресстрацііт  
в/дмовляюпнюя від пріиіняпш

ш номер облікової картки платники податків або серія /на номер паспорта (ОЯн фізичних осіб, які через сво ї /ж игійні переконаний 
и реєстраційно,ч> номера облікової картки платника податків та офіційно повідомиш  про це відповідний контролюючий орган і 

мають 4/ні.мітку у  паспо/нпі))
І. Оцінка об 'єктів у матеріальній Формі.

(зазначив твен необхідне/

1.1. О ц ін к а  н ерухом их  речей  (нерухомого  м ан н и ,  нерухомості) ,  у тому числі іем ельи их  д іл я н о к ,  га м ай н ови х  п р а в  на них.
1.2. О ц і н к а  м а ш и н  і о б л а д н а н н я .
1.3. О ц ін к а  кол існи х  т р а н с п о р т н и х  заб 
1.7. О ц ін к а  рухоми х речей,  кр ім  «'акт щ о  віднесені до м а ш и н ,  о б л ад н ан н я ,  кол існи х  т р а н с п о р т н и х  засобів, л іт а л ь н и х  
ап а р а т ів ,  су д н о п л а в н и х  дасоб і їк  т а  тих  ̂ с т а н о в л я т ь  к у л ь т у р н у  цінність .

( ш зм ачасп іься  необхідне)/У Ч1-
С т р о к  д і ї .  з і б ' І'ІЗІ “ /-У ,У//ДС7/..У' 20:

Ц  І ш Г Ш м ?Г о л о в а  Ф он ду  V  \ / ;/ <■ гіг /

$-їїV

“ О д " Ь іь
:Г -

<Я 2 0 2 4  р.

Д м и т р о  С Е Н Н И Ч Е Н К О

з за адресою
:8- 
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 
УКРАЇНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
‘ ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧА

МФ № 3469-ПК “28” серпня 2020 року
В и дан е__ Антиповій Ірині Миколаївні________

(прізвище, ім ’я та по батькові)

про те, що ним (нею) підвищено кваліфікацію оцінювача за напрямом оцінки майна “Оцінка об'єктів у 
матеріальній формі" та спеціалізаціями в межах напряму: 1,1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості). \ тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них", 1.2 “Оцінка машин і
обладнання", 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів". 1.7 “Оцінка рухомих речей, крім таких,..що
віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних 
засобів, та тих, що становлять культурну цінність".

Це посвідчення є невід'ємною частиною кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та дійсне протягом 
дворічного періоду з дати його видачі.

Директор
ПРИВАТНО! О АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКИЙ 
ЦЕНТР НА У КОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ"

Г олова
Екзаменаційної
комісії

'А. О. Егоров
'ґт<)/і7іс'> і  (ініціали, прізвище')

' :мкп//
т. Рябов

■■ Я ' ’И
111$ ■ЇІГІІА

ПРИБАТНС 
АКЦІОНЕРНЕ 

г і ТОВАРИСТВО 
/Ч& Р І< |О С ЬКИ Й

ЛУ̂ВО-ШИЧНОІ]
та економічної У ..

161*'У  прізвищеІ

■ ш з зщ .ж

ШйЬ:
05
-аО)
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а адресою:84-
I ; - г г : оцінку нежитлових приміщень загальною площею 141,6 кв.м., розташованого за адресою:84430

Донецька обл..
Лиманський р-н с. Шандриголове, вул.Гутченко, 6Л 67а

-"35://\л/\л/\л/.оІх.иа/гі/оЬуауІепіе/агепгіа-1огеоуауа-рІ05сЬагі-у^-ЬаЬгтЛ-226- 
« . -~-ІР6ОС)Рс.ЬігпІ#50сЬгі42е47;ргогпоІегі

І •• • X • «»>,!■ X « • Ар*ю X  «■ «ре» X **• С д а *: X «* С две- X | »** X Аре«.-: X

’ • а \-.иа,'з/сЬуа'Леп№/агбпд»-ЮпдоУдув-р(о8сЬ«1-у.-д-ЬаЬти».-22б-ку-т-1ОСООР<.1'*т!»50й>си2е4:?фго1По1ее1
А ренда  то р го в а я  площ адь в г. Бахмут 226 кв.м.

15 000 грн •  Договорная

РЕКЛАМИРОВАТЬ О  поднять

бизнес М Тип недвижимости- магазин, салон | |  Этаж-. 2 і [ этажность-. 2 | 

пясшвдь 22$ м: І | Санузел Да ; і Отопление Комбинированное

кс -.’х- .'никаии.1 цеитралснзя канализация Электричество Вывоз отходов. Газ цеитоальпый водопосвод

✓ - 1 ;тр :  а іде • :«„* метров цвн'р  горсд«

Описание
Сдам з аренду помещение 226 хам. Второй этаж, 
мл'лр.и-; находится в центре города  
Помещение с  ремонтом

Первый этаж - м-н Ева

Поме- X
□ X

* О :

10. 63.:.тР26в ПОЖАЛОВАТЬСЯ

пОЯп

© И  П І О в. М-Н «3̂ 2, Р

-"рБУМшш.оїх.иа/б/оЬуауІепіе/агепгіа-ротезсЬепіуа-зуоЬосІпоЕО-пагпасІїепіуа-
ЗЕЇТбШтІйсШЗЗОЗЬЬб

А ре нд а  п о м е щ е н и я  с в о б о д н о го  назначения

60 грн.
РЕКЛАМИРОВАТЬ ПОДНЯТЬ

Готов сотрудничать с риэлторамиБизнес ; без «омиссиг Щи совместной аренды

Расположение Еынрх Расс’ ояі-ие до бяижэиизегс города 6 городе

'и г  ^движимости Отдельно стоящие здания | Этаж 2 Этажность 2

Комфорт- грузовой яифт Коммуникации; Электричество

Описание
ЬуН̂ТОмаЩ
ж л и

і  Г)ез пеоегооотюіс свободной

І * «9 « 03«1> Р

'З'?1



Звіт про оцінку нежитлових приміщень загальною площею 141,6 кв.м., розташованого за адресою:
Донецька обл..

Лиманський р-н с. Шандриголове, вул.Гутченко, б.167а

«з

£■< X : М ? X З  С.а : 8 • X в». Аренда г  X #»• Аоїндй ; X « • Лолгс-гр. X <м* Аренда; : X о*» А |*и д * X «* Офм 11. X  +

у А о Тх-ид/й/оЪуд уТсгйє/ о гепйа роглсісНспіу а - руоЬрсІподо лагпасЬстауа !0Е?йї,ШтІ*сТ1іШСЗЬЬб

А ре нд а  п о м е щ е н и я  с в о б о д н о го  назначения

60 грн.
РІК МАМИРОВАІЬ ПОДНЯТЬ

Пі Сї- І?

ьизн&с ь&з комиссии ОТОЭ СО-ОУДНИЧЗ'І с риэл то ра м и для соемест-іои аренды

^ •ч п о ж е і--»  «»ч-х і Рдс«.*<ли/«. ас города Ь городе |

’ ип  -^ д з и ж п м о с ’ и  О тдельно с о й д и «  здания М І Э -ам ность 2

I С̂ Счиа« аюшадь. 240 мг | |  комфорт- Грузовой лифт | |  коммуиикаиии.- Электричество |

Описание
Сдается второй этаж мясного .павильона,помещение без перегородок.сэободной  
плзнирозкидифт Вход будет сделан со стороны т ц  Ярмооочмый.что даст дополнительный трафик 
покупателей Лояльные условия аренды

■ - ;  О* 26 ф: 534 -86385 ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Я Я О Ві ( * : ■  І

https://www.olx. иа/сі/оЬуауІепіе/ьгіаіп-о^ьпуе-і-ькІаЬБкое-ротезсИепіуа-у-ГБепІге-когогіа- 
kramatorsk-IDJ17Ev■html#dld3303bb6

Р  і£] ' с<юч д X М >.-ос нч. X : Сіам ь а?*-. X »*• Аре*-да по X он . . •. с-с;-с X «• еда* но*«'.... X он Седегс« ш  X : ос Аренда го» X +  О

О  і  о, <.иа/У/сЬуоуТогно/5сТлгг ойгпуо» йкЫакос ротоасЬртуа V йспігс щс/гофя ТистаТоівІс 10217Еу.ЫдтТ#сТ1сТ1303§̂ 6 О  Ш *-■ ІЗ

Сдам оф исны е и с кл а д с ко е  по м е щ ен и я  в 
ц е н тр е  го р о д а  К р а м а то р с к

10 000 грн.
РЕКЛАМИРОВАТЬ ПОДНЯТЬ

и я о и ?» в  са Овй«>»



адресою^- : і  т гро оцінку нежитлових приміщень загальною площею 141,6 кв.м., розташованого за адресою:84430
Донецька обл..

Лиманський р-н с. Шандриголове, вул.Гутченко, бЛ67а

1- О

Ш Ь ☆  . #
І х -г> X з  С£**.»' в-арек,. X «■ Аре*«* пся<: X «• Сдам Офис X «* Ід»« лёме<, X ос ■-..-лаек» ко* X

•  :  '.из/Ф /сЬуО 'Лспю /іДаїг-оАьоуе » ік й г іг к о с  р р т с іс Н с п іу а  V {зеніте д огеса  к га го з іо г ік  ЮіІТЕу.МтпТ^сіІсіЗЗОЗЬЬб

Без ко м и ссии  і Расположение Административное здание

г - ся-ис до ближайшего города: Б город© I Тип недвижимости: Офисные помещений 11 этаж-. 2

Точность 4 ] і Обшз» пясшздь- 225 м* | :  Санузел Да Отопление: Централизованное 

* Гешетчи -з  окна»

_ е -’ са'ь»-аз»а-длизаииі Эле* •;:»««©<’ » Было»отходов центральный водопровод і

инфрьс тр.»тура ідо 503 ме трое цен - о города

Описание
с - ~ т р е  города сдаются а аренду офисные и утепленное складское помещения. Площадь 
сфисных помещений о т  24м2 до  117 м2, цена от 70 грн /м 2  {без стоимости коммунальных услуг], 
г,- >_адв утепленного складского помещения Ю8м2. к помещению прилегает асфальтированная 

_а д к г 120*42 цена утепленного складского помещения 5500грн/мес [без стоимос ти 
- уммуна. 5-ных усну!). Электроэнергии, гелио, вода по  счетчикам, интернет. Территория 
■ т  а ждана, окна обрешечены, стоянка дня авто, рядом госдорога. хорошая логистика Возможен 
: тдельный санузел.

ПОЖАЛОВАТЬСЯ

х  +  о

сь Ш & <г
и X

* О -

•  Р о а  р  ■  і ................... 03̂ ,  О

'ОСІа-

- : .... '.vw.olx.Ua/d/obyavlenie/sdam-pomeschenie-v-chastnom-sektore-IDLaidn.html#9bfc00187a

- . >*--Яаяр».««нгп-.

Сдам п о м е щ е н и е  в ча стн о м  с е к т о р е

9 00 0  грн .
ПКЛАМИРОВАТЬ ПОДНЯТЬ



Звіт про оцінку нежитлових приміщень загальною площею 141,6 кв.м., розташованого за адресою:8443|
Донецька обл..

Лиманський р-н с. Шандриголове, вул.Гутченко, б. 167а

Щ ’Жі ДсроюоОцє—. X . М ікурс ЬЬ>'• Оф». X о  саам є аренду ;■ • X і *»• Аренда глмеме- (.дам помвше: - «н .(.дветс? комм-::;., X : «і- Аре««» в©««*... X

О  і  oix.Ua/d/cbyavicmo/idair> ропіе-ьсЬогнс V сіздаїпот -«Ноге Ю1з»йп.Ь?т1#9Ыс00137д

Сдам п о м е щ е н и е  в ча стн о м  с е к т о р е

9 0 00  грн .
РкКЛАМИРОВАІЬ ІІО ДН ЯІЬ

Бизнес ^положение: отдельно стоящие здания

: ЙпижаЛи&'с • . . • - -- столциездания

/•ч.н Згзжнос': ; Общая площадь 90 м*’ Гоа постройки .• сдачи,- Поел« 2018 

.энузел да отоляение- индивидуальное электро • ! Ремонт, да |

Описание
Состояние на фото 
Ул. Изюмская
Есть земля для пользования 
Свет /  Воде
отдельной вход, парковка  

♦Комиссия АН • 50?6

и я о и

ІЮЖ Аі ЮВАІЫ. Я

+  О

ер м сі ☆ »I

https://www.olx.ua/cl/obvavlenie/prodam-komercheskoe-pomeschenie-
ІР-ІЗІзКІ.1ЩтІ#б2е853Ь09б;ргоіт^еб

,<((; йОРСЬ X : М fv.ee > пі; .. X «• :ро&. X » '(рос.<- х  : 01- ЧйО;>,- X «• 9 Ж ’ х Ирод.: х  • (_/ На

О  *  о1х.из/ф сЬу зуіоп  іе/ргодат  к о т е гс Із е іК с с  р о тсьсИ сп ю  І0іЗЬР;].п{т№ Ь2о853Ь09сі;рготс1ей

«ИРГУ

к>ме х  +  О

Пі Ц & ☆

М естоположение

0  Красный Лиман.
Дснецкая область

П родам  к о м е р ч е с к о е  п о м е щ е н и е

100 $
і РЕКЛАМИРОВАТЬ

<(?

Я Я О Ні -V О *•> & од ую>



>есою:844і Звіт про оцінку нежитлових приміщень загальною площею 141,6 кв.м., розташованого за адресою:84430
Донецька обл..

Лиманський р-н с. Шандриголове, вул.Гутченко, 6Л 67а

о
* « * 1 х  а  • • X про.: X « • X «* х  « • Л р с X  «• X « -  Ь&у/ X -ра X J  х  І:,-« - X +

■ Ых.иа/й/сЬуо̂З{ще/р*оозгг> 1и>тегсЬе5ЇсоЄ рогнсьсИеше І0->Зв%ЬТгЛІ*гі2с853Ь094ізгсггю(есі С& :»?
іии ^

о
☆

□ X
& ® :

РЕКЛАМИРОВАТЬ 0  ПОДНЯТЬ

5.*г - і : Расположение Отселено стоящие здания

?з; —оя-ие до ближайшего городе: Б городе

■ недвижности. Помещения свободного назначения

пюшзд? <пмфер’ 'г-г помещение «■’вдовм
[ З'вж. 1 і Этажность 1 |

'» . и /и  *з-іТ-г-ніаи-

•'-фс>структура ідо 5іХі метров: Шоссе, трасса Больница, поликлиника Жилой массив. Отделение 
V згбные заведения

Описание
Псодам коммерческое помещение по  центральной улице города. Все вопросы о  цене и более 

- г -  ,-й информации, при встрече у  объекта

!Гл 565713757 ПОЖАЛОВАТЬСЯ

.- о ш С* в  і

.vw.olx.ua/d/obvavlenie/prodaetsva-komercheskoe-pomeschenie-svobodnogo-naznacheniva-
о І : : сп.ЬТт1#б2е853Ь09с1;рготоТесі
* 41

ооо©

п р о д а е тся  ко м е р ч е с к о е  п о м е щ е н и е  
с в о б о д н о го  назначения

5 999 $
РЕКЛАМИРОВАТЬ Г *  ПОДНЯТЬ

р о 9 р  в  а

У /



Звіт про оцінку нежитлових приміщень загальною площею 141,6 кв.м., розташованого за адресою:84
Донецька обл..

Лиманський р-н с. Шандриголове, вул.Гутченко, бЛ67а

Ц Щ X М АурсН X З  предел- х  ос ; ірод»- X м> • -рли- X ос ісі-лс X ос « ДК». X ос роді X ум-. X і

О  і  с^х.иа/с /̂оЬу*а'.'ісп»Єі'р?оазс«уо >сотсгспс5кое ротезсЬєпіе 5тоЬ<х1подо?гіагпасЬспіуа Ю!яМЬ.п^І#<і2е§53Ь09сІ/-рго:тсІай

5 999 $ Договорная

р  РЕКЛАМИРОВАТЬ О  ПОДНЯТЬ

Готов сотрудничать с риэлторамиБизнес В»зкомиссии Р асположение: ЖИЛОЙ ДОМ

Расстояние до ближайшего города. 8 гоооае

'и г  -«движимости Помещения свободного незначения

Обша<з площадь. 70 м1 И Санузел- Да Инфраструктура (до 500 метрса) Центр города

Описание
Продастся помещение свободного • означения под любой вид деятель*юсти 70 кв.м, о г Северск 
Артемовского о-не Свет, вода подведены, ест» с/у. на все счетчики. Возможна продажа готового 
бизнеса
1 ах же. рассмотрим продажу в 
рассрочку!
Торг уместен.
М ож но сделать сеть 1 Сеть еще такой ж е  магазин в г.Сопедар*

+  О

а й ☆

ПОЖАЛОВАТЬСЯ

■I Р О (Зі  ̂о т & « ую>

https://www.olx.Ua/d/obyavlenie/prodaetsva-nezhiloe-pomeschenie-IDKmaxi.html#d2e853b09d

|  ;&• Д ;:сес? о и с - ' : . - і і і ’Л ї  X М  Ку?>: К ЗУ -Оф.-:ц/-4Лбнь:. > X  і 3  йрааю»ъжыцемц<*&®р£-."- X в»*. Продаж» яьм«а««мй«£с.

С  «і с х.ид/д/сЬ /  з'Непіе/р-схйе-т $уз• пегЫ се- рст<^с.Ьегіе-іРКтах;.Ьпт>1#о2е953Ь09Ь

с »ійіиаімим айіямиїаи і і штт

т п

ОлуЗли« с»а«108 «то«** 2Й2І г.

П род аётся  н е ж и л о е  п о м е щ е н и е

18 00 0  $
1Д РЕКЛАМИРОВАТЬ О  ПОДНЯТЬ

! Б изнес I В о в м о х н е е гь  об-ме*-« І Расположение: Рынок

І Тип недвижимости,- Помещения свободного назнэчониз Этажность,- 2 І і Обшэя площадь.- Ш  м*

Описание
Продаётся нежилое помещение на центральном рынке Торг уместен или обмен на авто

Я Р О »
О" Ш'Л

|/Г№
ПОЖАЛОВАТЬСЯ

X «И» РІЧЛ&Ч

Мес тоположение

(о) Артемовск,
Донец»

+ о
£3 Ц 3

https://www.olx.Ua/d/obyavlenie/prodam-pomeschenie-IDIiahW.html#91c73bad5a



Зв:т про оцінку нежитлових приміщень загальною площею 141,6 кв.м., розташованого за адресою:84430
Донецька обл..

Лиманський р-н с. Шандриголове, вул.Гутченко, б. 167а

І  - ■ - Х М .  і . : : - '  X "ї  проддч і-ххкчйехе ■ х ! «« аодаха-омещам X *** рада1 х ***■ -х. ддд . а.д-. X +  О

■ сіхдіа/̂сЬуаг'Іспіо/ргосізпз ротоісЬ̂піо ..О “ » * ■ * О !

П родам  п о м е щ е н и е

15 500 $
К1К >1 АМИРОВА! Ь С- * «ОДИН IЬ

г.*:--?: • Гил недвижимости. Помещения свободного назначения 11 Этаж.1 11 Этажность! ]

в С<чц«> нхпш£& 150 мг ; | Отопление. Индивидуально*» злестрс

Описание
г г- лдм помещение свободного назначения у л Чапаева 72
-а д: ~ояч/т*льно интересующие вопросы отвечу по телефону или при встречи

ПоООЮГРчЖ йб? . ©. 6344882Ж> ПОЖАЛОВАТЬСЯ

\ п  А О  З і ©  ■  Й І  1 » Ё  и ^  О  |

г  ■■■ л'.у.оІх.иа/сІ/оЬуауІепіе^-уа-куаг^га-па-регуот-еІагІїе-тогИпо-росІ-оДь- 
: . ЗЗС -:-п1#9270370246

1-я ква рти р а  на пе рв о м  этаж е . М о ж н о  по д  
офис.

7 000$
ККПАМИГОВАТЬ 0  ПОДНЯТЬ

ото» сотрудничать с риэлторами | і Тип недвижимости. Офисные помещения

Этажность- 2 ] і Общая площадь- -

Описание
• .  -с квартиру на первом этаже, можно под офис, цена 7000$+долг Дом напротив рынка 

йсякоэсхого. удобная транспортная развязка в любую часть города

ПОЖАЛОВАТЬСЯ

І
I
I >I .I

■7www.olx.ua/cl/obvavlenie/arenda-ofisnogo-pomescheniva-g-konstantinovka-ul-eromova-16- 
3 3: _иС.1Дт1#еЬ111егі124



Звіт про оцінку нежитлових приміщень загальною площею 141,6 кв.м., розташованого за адресою:844
Донецька обл..

Лиманський р-н с. Шандриголове, вул.Гутченко, б.167а

У У

^  : С : ^ 5 § Г х  Э  д а д а *  ід ім  *  *ре*ду ісс?.!!де::- X ( '  *.р*к.Аа ь ф - сногон-

X { і сі>:цда/й/оЬузУ»епі«/згв(х!з-о<:І8подо-рог
Сердись Щ  «"М-ТА > ■ / калічі. . Ц і Клег Ког» Личин.-*з4>»-ш»тД„. М  «./рс НаУ - Сф/ци- О  0 } їсиТиЬ« І '  Пополнить с>

А ренд а  о ф и сн о го  п о м е щ е н и я  г.
К о н ста н ти н о в ка , ул. Громова, 16

4 500 грн.
П  РЕКЛАМИРОВАТЬ Г "  ПОДНЯТЬ

С5 Ж * }  ч *  ф

» а с™».«

Тип недвижимости: Офисные помещения Этаж 1 I -Этажность: 1

ОС>ш«я площадь- 4?. и

Описание
Оренда нежитясеого приміщення за адресою: Донецька обл , м. коствнтинізка. вуя. Громова, 16 
Технічний стан приміщень та зоен^щн* інженерних мереж - задовільний Теплопостачання, 
електроенергія, юдопоч.тачания - міські мереж:.
П р о п о з и ц ія  в іл  в л а с н и к а  Ф а с а д н е  п р и м іщ е н н я ,  ж в а з и й  т р а ф ік

•. • *  • 4  Й Й Ж 2 5  ПОЖАЛ08А!ЬСЯ

О Р  О и



НІМАНС ЬКА МІС ЬКА РАДА ДО НЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ  1 ТУРИЗМ У

■ і .  Н е  і и  д : . .М і V І. І ~ ; І  > І і . . н  і<  . к і  V к  і ( 0 ( 0 6  І . - і - 1  І -  І - 1  1 - Х  * . ( !>  . ч - М  0 6 3 6 1  № - Г 4  - І

■і м с ір ю  в и ки п а н н я  З акон ) У кр а їн и  « ІІр о  о ц ін ку  іе р ж а в н о іо  та ко м упа л ьного  
.і і і і іл ». ке р ую ч и сь  Законом  У кр а їн и  «П ро  о ц ін ку  майна, майнових прав га 

проф есійну о ц іно чн у  д ія л ьн ість  в У кр а їн і» , «вертаємося до 13ас а проханням  
■ іо іу в а їи  о ц ін ку  частин н с ж и і. іо в о ї б уд івл і С іл ь с ь ко го  б уд и н ку  кул ьтур и  села 

І.ш дриголове . вагальною  площ ею  141.6 квадратн и х  м етр ів  ( межи і лове прим іщ ення  
■:нею 10.1 ква др а тни х  метра га неж итлове п р и м іщ е н н я  пл ощ ею  131.5 квадратних  

ме р ів ), рот таш оване та адресою : 84430. Д он е ц ька  обл.. Л им а не ьки й  район, е.
іритолове. ву.і. 1 у іч е н ко . 167а на рівні ііоі о ринкової  (оціночної) вартості для 

пі їси оренди.
О б 'є кт  належ ить Л и м а н с ь к ій  о б 'є д н а н ій  територ іальн ій  громаді, в особ і 

.Н ім а н сько ї м іс ь ко ї ради на праві оперативного  у правл іння  відд ілу кул ьтур и  і гуритму  

. Іим ан сько ї м іс ь ко ї ради
П росим о  пі,ті о іу  вати «вії про о ц ін ку  майна, яке -«находиться на балансі відділу  

ю д ь ту р и  і гургпм у .‘ Іи м а н сь ко ї м ісь ко ї ради, в н го іо в л е н н іі .для цілей оренди га 
репспт ію  на ііь о і о.

Д ода гки :
1. С канована  ко п ія  те х н іч н о го  паспорта на неж итлову б уд ів л ю  С іл ьсь ко го  

буд инку  кул ь тур и  села Ш ан д р и ю л о в е .
2. С ка н ова н і к о п ії  уста вни х  ю ку м ен і ів  в ідділу кул ь тур и  і гуритму м ісь ко ї ради

16.2021 №  01 01-180

Ф і іи ч и ій  о с о б і-п ід п р ік  МЦІО 

А н ц ін о в ій  1. М .

і іачадьник відд ілу

н.і’гіг; X1 .іі : і іл \и;



РЕЦЕНЗІЯ
на звіт про оцінку майна: Частина нежитлової будівлі площею 145,7 кв.м.,

що розташовані за адресою;
Донецька область, Лиманський р-н смт. Дробишеве вул. Театральна, буд. 1а.

Загальна частина

Підстава для проведення рецензування
Договір між ФОП Перепелиця М.О. та 
Відділом культури і туризму Лиманської 
міської ради Донецької області

Об'єкт рецензування

Звіт про незалежну оцінку майна 
Об'єкт нерухомості: Частина нежитлової 
будівлі площею 145,7 кв.м., що розташована за 
адресою: Донецька область, Лиманський р-н 
смт. Дробишеве вул. Театральна, буд. 1а.

Напрям та спеціалізація оцінки майна 1.1 Оцінка нерухомих речей (нерухоме майно, 
нерухомість)

Строк проведення рецензування 5 робочих днів

Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, який здійснив оцінку

Суб'єкт оціночної діяльності та його 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ФО-П Антипова Ірина Миколаївна

Адреса (місцезнаходження, місце проживання) Донецька область, м. Лиман, вул. Горького, 
буд. 40

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 153/21 від 03.03.2021р., дійсний до 
03.03.2024р.

Відомості про оцінювачів, які проводили оцінку

Оцінювач Антипова Ірина Миколаївна

Кваліфікаційні документи оцінювача

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, серія МФ 
№ 6273 від 20.09.2008р., посвідчення про 
підвищення кваліфікації, серія МФ № 3469-ПК 
від 28.08.2020р.

Свідоцтво про реєстрацію в Державному 
реєстрі оцінювачів № 6939 від 23.10.2008р.

Відомості про рецензента

Рецензент Перепелиця Максим Олександрович

Кваліфікаційні документи оцінювача

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, серія МФ 
№ 6217 від 19.07.2008р., посвідчення про 
підвищення кваліфікації, серія МФ № 3428-ПК 
від 04.03.2020р.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 955/20 від 27.10.2020р., дійсний до 
27.10.2023р.

Строк практичної діяльності з оцінки майна 12 років

Установа, де працює рецензент, та його посада ФО-П Перепелиця М.О., код 2826903810, 
оцінювач

1



За результатами рецензування звіту про оцінку майна встановлено таке

N
п/п

Складові елементи 
(показники) звіту про 

оцінку майна, які 
оцінюються рецензентом

Характеристика складових елементів, їх 
відповідність вимогам нормативно-правових 

актів з оцінки майна

Оцінка(З)
відповідності вимогам 

нормативно - 
правових актів

Відповідає Не
відповідає

1 Підстава для проведення 
оцінки

Договір між ФО-П Антипова І.М. та Відділом 
культури і туризму Лиманської міської ради 
Донецької області

1 0

2 Об'єкт оцінки

Звіт про незалежну оцінку майна 
Об'єкт нерухомості: Частина нежитлової 
будівлі площею 145,7 кв.м., що розташована 
за адресою: Донецька область, Лиманський 
р-н смт. Дробишеве вул. Театральна, буд. 1а.

1 0

Л
3

%

Основні ціноутворюючі 
характеристики та 

показники об'єкта оцінки, 
які дають змогу його 

ідентифікувати

Частина нежитлової будівлі площею 145,7 
кв.м, що розташовані на першому поверсі 
триповерхової будівлі. Об’єкт оцінки -  дві 
кімнати. Оздоблення виконано із матеріалів 
низької якості матеріалів.Елетрика. 
Опалення відсутнє, водовідведення, 
водопостачання відсутнє. Оздоблення стін, 
та стелі -  фарбування, побілка, фундамент -  
бетонні плити, стіни -  цегла, покрівля -  
рубероїд, перекриття -  залізобетонні плити, 
підлога -  керамічна плитка, вікна -  дерево, 
двері - дерево. Стан -  задовільний, потребує 
поточного ремонту внутрішнього 
оздоблення.

1 0

4 Дата оцінки 20.06.2021р. 1 0

5 Мета оцінки визначення ринкової вартості об’єкту оцінки 
для розрахунку орендної плати,

1 0

СІ6
Вид вартості (база 

оцінки)
У відповідності з Національним стандартом 

№1: ринкова вартість
1 0

7

Використані методичні 
підходи, методи оцінки 

та наявність 
обгрунтування їх 

застосування

Порівняльний, дохідний, 1 0

8
Обмеження щодо 

застосування результатів 
оцінки (у разі наявності)

Обмеження щодо застосування результатів 
оцінки зазначені, (стор.5)

1 0

9
Величина вартості майна, 

визначена у звіті про 
оцінку майна

280000 (Двісті вісімдесят тисяч гривень 00 
копійок) без ПДВ.

1 0

: 10

Склад вихідних даних, 
копії яких містяться у 
додатках до звіту про 
оцінку майна, та інша 

інформація, використана 
у звіті про оцінку майна, 
фотографії об'єкта оцінки 

та його складових

У додатках до звіту. 1 0



11

Наявність переліку 
нормативно-правових 

актів, використаної 
літератури та довідкових 

даних, відповідно до 
яких проводилась оцінка

В звіті приводиться перелік нормативно- 
правових актів, використаної літератури та 

довідкових даних, відповідно до яких 
проводилась оцінка (сторінки 3,26)

1 0

12
Наявність аналізу 

зовнішніх факторів та 
ринку подібного майна

в звіті проведено аналіз зовнішніх факторів та 
ринку подібного майна (сторінки 15,16 )

1 1

13

Наявність аналізу 
існуючого стану 

використання об'єкта 
оцінки та визначення 
умов його найбільш 

ефективного 
(раціонального) 

використання

в звіті приводиться аналіз існуючого стану 
використання об'єкта оцінки та визначення 

умов його найбільш ефективного 
(раціонального) використання 

(сторінка 9-11,14-15)

1 0

14

Наявність розрахунків, 
що відповідають 

методичним підходам, 
методам та оціночним 

процедурам, за 
допомогою яких 

отримано висновок про 
вартість

в звіті приведені розрахунки, які відповідають 
методичним підходам, методам та оціночним 

процедурам, за допомогою яких отримано 
висновок про вартість (сторінки 16-23)

1 0

15

Обгрунтованість 
зроблених оцінювачем 
припущень, на підставі 

яких проводилась оцінка 
(у разі їх наявності)

Обгрунтованість зроблених оцінювачем 
припущень, на підставі яких проводилась 

оцінка

0 1

16

Висновок про вартість та 
його відповідність 

вимогам нормативно- 
правових актів з оцінки 

майна

в звіті присутній висновок про вартість, який 
відповідає вимогам нормативно-правових актів 

з оцінки майна (сторінка 2,25)

1 0



Висновки рецензента

Висновок про правову можливість проведення 
оцінки виконавцем звіту про оцінку майна

Суб’єкт оціночної діяльності та оцінювач 
мають всі необхідні правові документи, що 
дозволяють проводити оцінку нерухомого 
майна та складати звіти про оцінку майна

Висновок про обгрунтованість виконавцем 
звіту вибору виду вартості та її відповідність 

вимогам нормативно-правових вимог з оцінки 
майна

Виконавцем в звіті було обгрунтовано вибір 
виду вартості. Вид вартості зазначений в звіті 
відповідає меті оцінки, умовам використання 

результатів оцінки, особливостям об’єкта 
оцінки та нормативним актам

Висновок про зібрані виконавцем звіту вихідні 
дані та іншу інформацію, необхідну для оцінки 

майна

Вихідні дані та інша інформація, необхідна 
для оцінки майна, зібрані в достатньому обсязі

Висновок про відповідність і правильність 
застосування під час оцінки методичних 

лдходів, методів та оціночних процедур, а 
також обгрунтованість зроблених припущень

застосовані в звіті про оцінку майна методичні 
підходи, методи та оціночні процедури 

виконані правильно і відповідають меті та базі 
оцінки (виду вартості)

Загальний висновок

звіт у цілому відповідає вимогам нормативно- 
правових актів з оцінки майна, але має 
незначні недоліки, що не вплинули на 

достовірність оцінки

Склад звіту про оцінку майна звіт складається з однієї книги, яка містить 
55 аркушів

Коментар (у разі потреби) \\ -

(дата складання рецензії)

ч
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНА ШКОДА

К В А Л ІФ ІК А Ц ІЙ Н Е  с в і д о ц т в о  о ц і н ю в а ч а

19» липня 2008 р,

Засвідчує про те, що сЛЄрЄПЄМШЯ'жОКСІЇМ ОлеКССІПОрОвиЧ !
успішно склав кваліфікаційний ІСПИТ (рішення Екзаменаційної комісії під *19’ липня 
2003 р.. протокол Ки 28 ) та підтвфдж уєйого достатній фаховий рівень підготовки /■ 
оцінювача за програмою базової підготовки за напрямом оцінки майна: «Оцінка 
об'єктів в матеріальній формі» Та спеціалізацією в межак напряму: “Оиінка £  
»с-пихомих речей (нерухомого мтіна. нерихомості), и томи числі експертна
грошова оиінка зе9Ф^ьнгіх дтяШі^

Голоті Фонду державного майно України Д иректор  У країш Зііа іком єрш йної шкдли

. - '

,М.Жилінкован щ-Симсонснко

(іГЛСГИ'І

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО і 
•ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 

УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧА

МФ № 3428-ПК 04” березня 2020 року

Перепелиці Манату ОлександровичуВидане
(прізвищ*, ш'-чти по їм тикалі)

про те, що ним (нею) підвищено кваліфікацію оцінювача за напрямом оцінки майна “Оцінка об'єктні у 
матеріальній формі” та спеціалізаціями в межах напряму: 1,1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомою 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових правТіа них". І \

Це посвідчення с невід’ємною частиною кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та дійсне протятої) 
дворічного періоду здати його видачі.

Дн|Н'КГО|І
Головате Хійтщиг * АкЦЮМН«; :.Т

ПРІШЛТІІОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКИЙ 
ЦЕН ТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ”АіРзшс) (ініціали, прімиирУ

/л/, П.
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ФОНДДКРЖЛВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

С В I Д О  Ц Т В о

про реєстрацію в Держанному реєстрі оцінювачів

віл 4 9  e e . { t f  W i l  2008 p. JV, < о - У 3 9 -

Видане Перепелиці Максиму Олександровичу на підставі кваліфікаційного свідоцтва 
оцінювача від 19.07.2008 МФ №6217, виданого Фондом державного майна України спільно з 
Українською комерційною школою, та свідчить про тс, що його зареєстровано в Державному 
реєстрі оцінювачів як оцінювача, який мас право здійснювати оцінку майна та майнових прав за 
такими напрямами:

1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі*:

. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна нерухомості), у тому числі експертна 
грошова оцінка земельних ділянок.

] 1.2. Оцінка машин і обладнання.

] 1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів.

] 1.4. Оцінка літальних апаратів.

31.5. Оцінка судноплавних засобів.

] 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

А. Гриценко

ьі 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх 
транспортних засобів, літальних апзратів. судноплавних засобів та тих, що становлять 
культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
числі оцінка прав на об'єкта інтелектуальної власності *:

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності).

2.2. Оцінка прав на об’єкта і НІС.:



РЕЦЕНЗІЯ
на звіт про оцінку майна: Частина нежитлової будівлі площею 141,6 кв.м.,

що розташовані за адресою:
Донецька область, Лиманський р-н с.Шандриголове вул..Гутченко, буд.

167а.

Загальна частина

Підстава для проведення рецензування
Договір між ФОП Перепелиця М.О, та Відділ 
культури і туризму Лиманської міської ради 
Донецької області

Об'єкт рецензування

Звіт про незалежну оцінку майна 
Об'єкт нерухомості: Частина нежитлової 
будівлі площею 141, кв.м., що розташована за 
адресою: Донецька область,Лиманський р-н 
с.Шандриголове вул..Гутченко, буд. 167а.

Напрям та спеціалізація оцінки майна
1.1 Оцінка нерухомих речей (нерухоме майно, 
нерухомість)

Строк проведення рецензування 5 робочих днів

Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, який здійснив оцінку

Суб'єкт оціночної діяльності та його 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

ФО-П Антипова Ірина Миколаївна

Адреса (місцезнаходження, місце проживання)
Донецька область, м. Лиман, вул. Горького, 
буд. 40

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності
№ 153/21 від 03.03.2021р., дійсний до 

03.03.2024р.

Відомості про оцінювачів, які проводили оцінку

Оцінювач Антипова Ірина Миколаївна

Кваліфікаційні документи оцінювача

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, серія МФ 
№ 6273 від 20.09.2008р., посвідчення про 
підвищення кваліфікації, серія МФ № 3469-ПК 
від 28.08.2020р.

Свідоцтво про реєстрацію в Державному 
реєстрі оцінювачів

№ 6939 від 23.10.2008р.

Відомості про рецензента

Рецензент Перепелиця Максим Олександрович

Кваліфікаційні документи оцінювача

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, серія МФ 
№ 6217 від 19.07.2008р., посвідчення про 
підвищення кваліфікації, серія МФ № 3428-ПК 
від 04.03.2020р.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності
№ 955/20 від 27.10.2020р., дійсний до 
27.10.2023р.

Строк практичної діяльності з оцінки майна 12 років

Установа, де працює рецензент, та його посада
ФО-П Перепелиця М.О., код 2826903810, 
оцінювач



За результатами рецензування звіту про оцінку майна встановлено таке

N
п/п

Складові елементи 
(показники) звіту про 

оцінку майна, які 
оцінюються рецензентом

Характеристика складових елементів, їх 
відповідність вимогам нормативно-правових 

актів з оцінки майна

Оцінка(З)
відповідності вимогам 

нормативно - 
правових актів

Відповідає Не
відповідає

1 Підстава для проведення 
оцінки

Договір між ФО-П Антипова І.М. та Відділом 
культури і туризму Лиманської міської ради 
Донецької області

1 0

2 Об'єкт оцінки

Звіт про незалежну оцінку майна 
Об'єкт нерухомості: Частина нежитлової 
будівлі площею 141,6 кв.м., що розташована 
за адресою: Донецька область,Лиманський р- 
н с.Шандриголове вул..Гутченко, будЛ67а.

1 0

3

Основні ціноутворюючі 
характеристики та 

показники об'єкта оцінки, 
які дають змогу його 

ідентифікувати

Частина нежитлової будівлі площею 141,6 
кв.м, що розташовані на першому поверсі 
двоповерхової будівлі. Об’єкт оцінки -  дві 
кімнати. Оздоблення виконано із матеріалів 
середньої якості матеріалів. . Опалення 
відсутнє, водовідведення, водопостачання 
відсутнє. Електрика. Оздоблення стін, та 
стелі -  панелі, фундамент -  залізобетонні 
блоки, стіни -  цегла, покрівля -  
металопрофіль, перекриття -  залізобетонні 
плити, підлога -  дерево, вікна -  дерево, 
двері - дерево. Стан -  задовільний, потребує 
поточного ремонту внутрішнього 
оздоблення.

1 0

4 Дата оцінки 20.06.2021р. 1 0

5 Мета оцінки
визначення ринкової вартості об’єкту оцінки 

для розрахунку орендної плати,
1 0

СІ6
Вид вартості (база 

оцінки)
У відповідності з Національним стандартом 

№1: ринкова вартість
1 0

7

Використані методичні 
підходи, методи оцінки 

та наявність 
обґрунтування їх 

застосування

Порівняльний, дохідний, 1 * 0

8
Обмеження щодо 

застосування результатів 
оцінки (у разі наявності)

Обмеження щодо застосування результатів 
оцінки зазначені, (стор.5)

1 0

9
Величина вартості майна, 

визначена у звіті про 
оцінку майна

240000 (Двісті сорок тисяч гривень 00 
копійок) без ПДВ.

1 0

10

Склад вихідних даних, 
копії яких містяться у 
додатках до звіту про 
оцінку майна, та інша 

інформація, використана 
у звіті про оцінку майна, 
фотографії об'єкта оцінки 

та його складових

У додатках до звіту. 1 0

11 Наявність переліку В звіті приводиться перелік нормативно- 1 0



нормативно-правових 
актів, використаної 

літератури та довідкових 
даних, відповідно до 

яких проводилась оцінка

правових актів, використаної літератури та 
довідкових даних, відповідно до яких 

проводилась оцінка (сторінки 3,26)

12
Наявність аналізу 

зовнішніх факторів та 
ринку подібного майна

в звіті проведено аналіз зовнішніх факторів та 
ринку подібного майна (сторінки15,16 )

1 1

13

Наявність аналізу 
існуючого стану 

використання об'єкта 
оцінки та визначення 
умов його найбільш 

ефективного 
(раціонального) 

використання

в звіті приводиться аналіз існуючого стану 
використання об'єкта оцінки та визначення 

умов його найбільш ефективного 
(раціонального) використання 

(сторінка 9-11,14-15)

1 0

^ 14

Наявність розрахунків, 
що відповідають 

методичним підходам, 
методам та оціночним 

процедурам,за 
допомогою яких 

отримано висновок про 
вартість

в звіті приведені розрахунки, які відповідають 
методичним підходам, методам та оціночним 

процедурам, за допомогою яких отримано 
висновок про вартість (сторінки 16-23)

1 0

15

Обгрунтованість 
зроблених оцінювачем 
припущень, на підставі 

яких проводилась оцінка 
(у разі їх наявності)

Обґрунтованість зроблених оцінювачем 
припущень, на підставі яких проводилась 

оцінка

0 1

16

Висновок про вартість та 
його відповідність 

вимогам нормативно- 
правових актів з оцінки 

майна

в звіті присутній висновок про вартість, який 
відповідає вимогам нормативно-правових актів 

з оцінки майна (сторінка 2,25)

1 0



Висновки рецензента

Висновок про правову можливість проведення 
оцінки виконавцем звіту про оцінку майна

Суб’єкт оціночної діяльності та оцінювач 
мають всі необхідні правові документи, що 
дозволяють проводити оцінку нерухомого 
майна та складати звіти про оцінку майна

Висновок про обгрунтованість виконавцем 
звіту вибору виду вартості та її відповідність 

вимогам нормативно-правових вимог з оцінки 
майна

Виконавцем в звіті було обгрунтовано вибір 
виду вартості. Вид вартості зазначений в звіті 
відповідає меті оцінки, умовам використання 

результатів оцінки, особливостям об’єкта 
оцінки та нормативним актам

Висновок про зібрані виконавцем звіту вихідні 
дані та іншу інформацію, необхідну для оцінки 

майна

Вихідні дані та інша інформація, необхідна 
для оцінки майна, зібрані в достатньому обсязі

Висновок про відповідність і правильність 
застосування під час оцінки методичних 

підходів, методів та оціночних процедур, а 
також обгрунтованість зроблених припущень

застосовані в звіті про оцінку майна методичні 
підходи, методи та оціночні процедури 

виконані правильно і відповідають меті та базі 
оцінки (виду вартості)

Загальний висновок

звіт у цілому відповідає вимогам нормативно- 
правових актів з оцінки майна, але має 
незначні недоліки, що не вплинули на 

достовірність оцінки

Склад звіту про оцінку майна звіт складається з однієї книги, яка містить 
56 аркушів

Коментар (у разі потреби) -

Рецензент

25.06.2021р.

_Перепелиця М.О
(розшифрування підпису)

(дата складання рецензії)
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА КОМЕРЦІЙНА ШКОЛА

КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО ОЦІНЮВАЧА

МФ N0 6 с У  ¥ ~ 19» липня: 2008 о

Засвідчує про те, що ■ ЧИ

успішно склав кваліфікаційний ІСПИТ (рішення Екзаменаційної комікії піл ‘10’ липня  
■2008 О., протокол №> 28 ) та підтверджує його достатній фаховий рівень підготовки 
оцінювача за програмою базової підготовки за напрямом оцінки майна: «Оцінха 
об'єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією в межах напряму: “Оиінка 
нерихомих речей (нерухомого майна, нерухомості), и томи числі експертна
грошова оиінка земельних ділянок

Директор УіГолова Фонду державного майна України

МЖщінтт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
•ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"
ФОНД ДЕРЖ АВНОГО МАЙНА 

УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧА

М Ф №  3428-ПК “04" березня 2020 року

Видане____  ________ перепелиці таю
(кріпиш* а* *

про те, що ним (нею) підвищено кваліфікацію оцінювача за напрямом оцінки майна “Оцінка об'єктів у 
матеріальній формі" та спеціалізаціями в межах напряму: 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них".

П(? ікштші)

Це посвідчення є невід’ємною частиною кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та дійсне протягом 
дворічного періоду з дати його видачі.

Ля ректор
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО у /  

у '  у '  ТОВАРИСТВА “ХАРКІВСЬКИЙ /  /
\  у у у  ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ г Ь
Ш У  К л  с ТЛ ЕКОНОМІЧНОЇ
Ж і  _ _  А. О. Сгоро »  ІНФОРМАЦІЇ"
** Підпис) Іішцшіи, прінши)*) \  А(
І М .  II Ч  п  Хю

Голова-
Екіфмс А* ЦИХ і

ти у
Ж ’йЄАйда
ПЕРЕПЕЛИЦЯ

1 1 * 9 0 3 «

ІІА

/Д г /  ПІДПРИЄМЕЦЬ \  - g \ i \
І X I  ПЕРЕПЕЛИЦЯ 
І М  МАКСИМ ч - М і  \

ж Ь і —  ~  - - '  : " «

.
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Виданий

Реквізити суб'єкта 

господарювання

Напрями оцінки 
майна, щодо яких 
дозволена практична 
оціночна діяльність 
Спеціалізації в межах 
напрямів оцінки

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  № .7.07
суб’єкта оціночної діяльності

Дата видачі “*?■¥" ( * 2020 р.
Перепелині Максиму Олександровичу_______________________________

84180, Донецька обл.. Слов'янський район, м. Миколаївка, провулок Зелений, буд. З
І місцезнаходження'' місце прансивиння:

2826903810
код МІ ( /ІР ІЮ У  (р е істр о ц п ім п і номер обл іково ї кар тки  платника п о датків  сню сер ія  т а  камер пасп о рта  (<Ш ф ізичних осіб , я к і через сп о їр ел ігій н і переконання 
відм овляю ться в ід  при й н я ття  реехзпрацііию го ном ера обл іково ї картки  платника п св к ітк ів  т а  оф іц ійно повідомили про це відповідним контролю ю чий орган і

м аю ть в ід м іт ку  у  п а сп о р ті))

І . Оцінка об’єктів у матеріальній формі.
іш п ю ч ін  т ы  н необхідне)

1.1. Оцінка н с п у х м іи « печей (нерухомого майна. нерухомості), у тому числі іемюіьиих ділянок, та майні»»* прав на нич.

(штачасться необхідне)

Стпок. тії Зїшіиіі і̂ *^ 2020 р. до ** 2023 р.
*****

Голова Фонд ___ *_______ О ____  Дмитро СЕН)


