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1. ВСТУП

1.1. Юридична підстава проведення оцінки
На підставі договору № ХХХ від 16.04.2017 між ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ
«ПАРЕТО», далі по тексту «Виконавець», що діє на підставі Статуту і Сертифікату
Суб'єкта оціночної діяльності №217/17 від 21 квітня 2017 року, та ХХХ, далі по тексту
«Замовник», виконаний комплекс робіт по визначенню ринкової та ліквідаційної
вартості колісного транспортного засобу, автомобіль INFINITI FX 37, реєстраційний №
ХХХ.
1.2. Відомості про особу, яка здійснює оцінку КТЗ
П.І.Б. – ХХХ
освіта - вища економічна (спеціальність «XXX»);
посада – оцінювач ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ПАРЕТО»;
спеціалізації в оціночній діяльності – 1.1, 1.2, 1.3, 1.7;
стаж роботи по оціночній діяльності – Х років;
документи, підтверджуючі кваліфікацію в сфері оціночної діяльності:
• Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача
• Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача
• Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
1.3. Процес визначення вартості об’єкта оцінки
Проведенню незалежної оцінки майна передує підготовчий етап, на якому
здійснюється:
• ознайомлення з об’єктом оцінки, характерними умовами угоди, для укладення якої
проводиться оцінка;
• визначення бази оцінки;
• подання замовнику пропозицій стосовно істотних умов договору на проведення
оцінки.
Незалежна оцінка майна проводиться у такій послідовності:
• укладення договору на проведення оцінки;
• ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання та оброблення вихідних даних та іншої
інформації, необхідної для проведення оцінки;
• ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень
та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та
використання її результатів;
• вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур, що
найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній базі, визначеним у договорі на
проведення оцінки, та їх застосування;
• узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням різних методичних
підходів;
• складання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об’єкта оцінки на дату
оцінки.
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1.4. Призначення Звіту
У розумінні оцінювача, результати оцінки можуть бути використані для цілей
укладення договору застави з ХХХ.
Звіт про оцінку майна призначений для Замовника і не може передаватися іншим
юридичним або фізичним особам з метою, не передбаченою призначенням цієї
оцінки. Звіт про оцінку майна має силу лише у тому випадку, коли він представлений
повністю і використовується з метою, позначеною вище.
Використання Звіту в інших цілях (визначення іншої категорії вартості, для інших
функцій оцінки і так далі) неприпустимо без проведення оцінювачем додаткових
робіт.
1.5. Принципи оцінки
Оцінка майна проводитися з дотриманням принципів корисності, попиту і пропозиції,
заміщення, очікування, граничної продуктивності внеску, найбільш ефективного
використання.
Принцип корисності ґрунтується на тому, що майно має вартість тільки за умови
його корисності для потенційного власника або користувача. Під корисністю слід
розуміти здатність майна задовольняти потреби власника або користувача
впродовж певного часу.
З метою визначення корисності під час оцінки:
•
•
•

•
•

розглядається корисність окремого майна у складі об’єкту оцінки як складова
частина корисності об’єкту;
оцінки в цілому і корисність майна як окремого об’єкту оцінки;
враховується справжній стан використання об’єкту оцінки, яка може не
відповідати його можливому найбільш ефективному використанню, а також
випадки, якщо окремі об’єкти оцінки стають тимчасово зайвими,
використовуються з іншою метою або не використовуються;
прогнозується можливий вплив соціально-економічних і інших чинників на зміни в
корисності об’єкту оцінки;
оцінюються витрати на поліпшення об’єкту оцінки з урахуванням впливу цих
витрат на збільшення його ринкової вартості.

Принцип попиту і пропозиції відображає співвідношення пропозиції і попиту на
подібне майно. Відповідно цьому принципу під час проведення оцінки враховуються
ринкові коливання цін на подібне майно і інші чинники, які можуть привести до змін в
співвідношенні пропозиції і попиту на подібне майно.
Принцип заміщення передбачає облік поведінки покупців на ринку, яке полягає в
тому, що за придбання майна не платиться сума, більше мінімальної ціни майна
такої ж корисності, яке продається на ринку.
Принцип очікування передбачає, що вартість об’єкту оцінки визначається розміром
економічних вигод або інших вигод, які очікуються від володіння, користування,
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розпорядження ним.
Принцип найбільш ефективного використання. Використання майна, в результаті
якого вартість об’єкту оцінки є максимальною. При цьому розглядаються тільки ті
варіанти використання майна, які є технічно можливими, дозволеними і економічно
доцільними. Визначення якнайкращого і оптимального використання є результатом
думок оцінювача на основі його аналітичних навиків, тим самим, висловлюючи лише
думку, а не безумовний факт.
1.6. Загальні положення і умови, які обмежують використання Звіту
Оцінка вартості об’єкту оцінки здійснювалася на основі неупередженого його
вивчення і відповідно до існуючих норм оцінки. З цією метою було проведено
обстеження об’єкту оцінки, вивчена відповідна технічна документація, зібрана
інформація про технічний стан об’єкту оцінки, відомості про його використання,
проаналізовані технічний стан об’єкту оцінки, а також виконаний аналіз даних
пропозиції продажу аналогічних КТЗ.
Проведення оцінки майна регулюється вимогами Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні», «Методики товарознавчої
експертизи та оцінки колісних транспортних засобів» (надалі – Методика),
Національним стандартом №1, нормативними актами Фонду державного майна
України. У випадках, неврегульованих законодавством і Методикою, оцінка
проводиться на підставі принципів і правил, визначених міжнародними стандартами
оцінки.
Оцінювач вважає, що приведені вище умови і обмеження, які є невід’ємною частиною
Звіту, втілюють повне взаєморозуміння між Замовником оцінки і Суб’єктом оціночної
діяльності. Вони (умови і обмеження) також дійсні для повноважних представників
сторін, а також їх правонаступників, які мають відношення до даного Звіту.
1.7. Достовірність наданої інформації
Вся інформація фінансового, економічного і технічного характеру, надана
Замовником або ним уповноваженими особами в усній або письмовій формі,
підтверджена або не підтверджена документально, приймалася як достовірна.
Суб’єкт оціночної діяльності не проводив спеціальної перевірки достовірності такої
інформації у зв’язку з тим, що відповідальність за достовірність наданої інформації
несуть Замовник або ним уповноважені особи, які її надали.
1.8. Додаткова робота
Договором і цим Звітом Суб’єкт оціночної діяльності не зобов’язаний виконувати
додаткову роботу, давати офіційні свідоцтва або бути присутнім в суді по питаннях,
пов’язаних з об’єктом оцінки у випадках, не передбачених чинним законодавством
України, якщо це не обумовлено договором або на це не буде іншого договору.
Суб’єкт оціночної діяльності не зобов’язаний виконувати роботи щодо відновлення
(актуалізації на іншу дату оцінки) цього Звіту після його офіційної передачі
Замовнику.
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1.9. Сертифікація
Для виконання замовлення був задіяний фахівець, який має відповідну професійну
підготовку. Це підтверджується кваліфікаційним свідоцтвом оцінювача і реєстрацією
оцінювача в Державному реєстрі оцінювачів.
1.10. Відповідальність
Суб’єкт оціночної діяльності підтверджує, що послуги були надані відповідно до
професійних стандартів, для виконання замовлення були залучені відповідні
фахівці.
Замовник, який надавав інформацію, і іншим чином працював з оцінювачем, несе
відповідальність за точність і адекватність всієї наданої інформації. Замовник
одноособово несе відповідальність за всі рішення, прийняті їм на підставі даних
Звіту, а також, за використання результатів оцінки з метою, не передбаченим
завданням (функцією) даної оцінки.
ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ПАРЕТО»» працював як незалежний
підрядник. Його винагорода ніяк не вплинула на думку щодо вартості об’єкту оцінки.
Звіт про оцінку є лише незалежною думкою Суб’єкта оціночної діяльності і сам по
собі не викликає ніяких правових дій щодо об’єкту оцінки. Згідно наказу ФДМУ №
2028 від 27.10.1999 р. «за недостовірність висновку з експертної оцінки експерт несе
цивільно-правову відповідальність відповідно до чинного законодавства України».
Суб’єкт оціночної діяльності вважає себе вільним від відповідальності, витрат і
зобов’язань, які можуть бути висунуті третіми особами, якщо їх позови виникли в
результаті неправомірного використання результатів даної роботи.
Оцінювач не несе відповідальності за достовірність даних щодо прав власності на
об’єкт оцінки у зв’язку з тим, що відповідна юридична і правова експертиза прав
власності не проводилася.
1.11. Конфіденційність
Замовник має право посилатися на висновок, викладений в цьому Звіті, і
використовувати його виключно з визначеною метою у Звіті. Замовник зобов’язаний
захищати Суб’єкта оціночної діяльності від претензій, які можуть бути пред’явлені
йому третіми особами у разі неправомірного використання результатів даної роботи.
Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язується забезпечити конфіденційність
інформації, отриманої від Замовника, і висновку, який містяться в цьому Звіті.
1.12. Інші умови
Суб’єкт оціночної діяльності працює відповідно до припущення
відповідального володіння і компетентного управління об’єктом оцінки.

відносно

1.13.Термін дії Звіту
Термін використання висновку Суб’єкта оціночної діяльності і Звіту про оцінку
складає 6 місяців від дати оцінки.
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1.14. Основні дефініції і термінологія
При визначенні оціночної вартості Оцінювачем прийняті за основу визначення, у
відповідності до існуючої методологічної та нормативно-правової бази:
Автомобіль – Колісний транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом
енергії, має не менше 4 коліс, призначений для руху безрейковими дорогами і
використовується для перевезення людей та (чи) вантажів; буксирування
транспортних засобів, призначених для перевезення людей та (чи) вантажів;
виконання спеціальних робіт.
Базова комплектність КТЗ – комплектність КТЗ із складовими частинами,
обладнанням, варіантами їхнього виконання, яка передбачена виробником для
випуску найдешевшої моделі КТЗ, найширшого вжитку з найменшим числом
споживчих властивостей.
Вартість – еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.
Вихідні дані – документи, в яких містяться характеристики об’єкта оцінки.
Власник – фізична або юридична особа, яка відповідно до чинного законодавства є
власником Об’єкту оцінки.
Дата оцінки – дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка майна та
визначається його вартість.
Колісний транспортний засіб – транспортний засіб, призначений для експлуатації
переважно на автомобільних дорогах загального користування всіх категорій і
сконструйований згідно з їхніми нормами.
Експлуатаційний знос – утрата елементами конструкції КТЗ своїх початкових
технічних характеристик, споживчих властивостей або придатності внаслідок дії умов
експлуатації та впливу навколишнього природного середовища.
Ідентифікація КТЗ – установлення відповідності характеристик, ознак певного КТЗ
(тип, модель, версія, рік виготовлення, робочий об’єм двигуна, комплектність, повна
маса тощо) даним виробника.
Ідентифікаційний номер транспортного засобу VIN (Vehicle Identification
Number) – структуроване поєднання літеро-цифрових позначень, що надається
виробником транспортному засобу з метою його ідентифікації.
Комплектність КТЗ (складової частини) – перелік складників та опцій, що
відповідає специфікаціям виробника КТЗ (складової частини).
Ліквідаційна вартість – вартість, яка може бути отримана за умови продажу об’єкта
оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна,
протягом якого воно може бути продано за ціною, яка дорівнює ринковій вартості;
Модель (варіант) КТЗ – сукупність транспортних засобів одного типу, які не мають
відмінностей за типом кузова, виробником, кількістю і розташуванням ведучих та
керованих осей, робочим циклом, кількістю і розташуванням циліндрів двигуна.
Робочі об’єми двигунів КТЗ однієї моделі не повинні відрізнятися на 20%, а їх
потужність – на 30%.
Нормативний пробіг – середньостатистичний для даної моделі КТЗ пробіг, щодо
якого визначається середня ринкова вартість КТЗ.
Об’єкт оцінки – майно та майнові права, які підлягають оцінці.
Опція – додаткове оснащення КТЗ не передбаченими базовою комплектністю
складниками з варіантами їх виконання, що підвищують його споживчі і технічні
якості.
Оцінювач – фізична особа, що виконує Оцінку та кваліфікація якої підтверджена
відповідними кваліфікаційними документами (сертифікат, свідоцтво).
Принцип розумної обережності оцінок – базовий принцип діяльності оцінювача в
умовах невизначеності, коли він не може достатньо впевнено сформувати своє

8

адреса: 03124 м. Київ, вул. М. Василенка, буд. 7, офіс 302
тел.: 044 361 99 79; 067 462 42 24; 050 31 41 999
сайт:www.pareto.com.ua; пошта: office@pareto.kiev.ua

судження. Цей принцип вимагає, за наявності невизначеності, віддавати перевагу
більш песимістичній оцінці.
Ринкова вартість КТЗ (його складових) - вартість, за яку можливе відчуження
КТЗ (його складових) на ринку подібного КТЗ (його складових) на дату оцінки за
угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного
маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без
примусу.
Робочий об’єм двигуна – сума робочих об’ємів циліндрів двигуна з кривошипношатунним механізмом, які витісняються поршнями під час їхнього руху від крайнього
верхнього до крайнього нижнього положень.
Строк експлуатації – період часу від моменту виготовлення транспортного засобу
до дати оцінки.
Термін дії звіту про експертну оцінку – термін протягом якого (від дати оцінки)
можливо використовувати результати роботи Оцінювача з вказаною у Звіті метою.
Якщо термін дії Звіту в конкретному випадку не встановлено нормативними актами,
він визначається Оцінювачем самостійно, за аналогією термінів, що зазначені у
відповідних нормативних актах.
Транспортний засіб – машина і (чи) пристрої , призначені для перевезення людей і
(або) вантажу, а також для перевезення і приводу встановленого на них обладнання,
що призначене для виконання спеціальних функцій.
Фізичний знос КТЗ (його складових) – утрата вартості КТЗ (його складових), яка
зумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних
якостей КТЗ (його складових) порівняно з вартістю нового подібного КТЗ (його
складових).
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2. ЗАВДАННЯ НА ОЦІНКУ
Згідно Національного стандарту №1 «Основні засади оцінки майна і майнових прав»,
проведенню незалежної оцінки майна передує підготовчий етап, на якому
здійснюється:
•
•
•

ознайомлення з об’єктом оцінки, характерними умовами угоди, для укладення
якої проводиться оцінка;
визначення бази оцінки;
подання замовнику пропозицій стосовно істотних умов договору на
проведення оцінки.

Особа, що замовляє оцінку, короткі характеристики Об’єкта оцінки, дата оцінки, вид
вартості, що визначається, мета оцінки та інші необхідні дані подані нижче:
Замовник
Власник
Виконавець

ХХХ
ХХХ
ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ПАРЕТО»

Об’єкт оцінки

колісний транспортний засіб, автомобіль, INFINITI FX 37,
державний реєстраційний № ХХХ

Дата оцінки
Дата
завершення
складання звіту
Вид вартості
Мета оцінки
Офіційний курс
НБУ на дату
оцінки

16 квітня 2017 року
22 квітня 2017 року
ринкова та ліквідаційна вартості
визначення ринкової вартості Об’єкта оцінки для цілей
укладення договору застави з ХХХ
27,011762 гривень за 1 дол. США

Для виконання оцінки Замовником були надані наступні документи, що
підтверджують право власності на Об’єкт оцінки, його технічні характеристики
(Додаток):
•

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
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3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
3.1. Порівняльний підхід
Основним підходом до визначення ринкової вартості КТЗ є порівняльний підхід.
Порівняльний підхід ґрунтується на аналізі цін продажу (пропозиції) КТЗ, ідентичних
або аналогічних оцінюваному на первинному чи вторинному ринках КТЗ, з
відповідним коригуванням, що враховує відмінності між об’єктами порівняння та
об’єктом оцінки. Під первинним мається на увазі ринок нових КТЗ, під вторинним –
ринок КТЗ, які перебували в користуванні.
Для визначення вартості за порівняльним підходом використовуються статистично
осереднені цінові дані КТЗ, які були відчужені в Україні, за умов, що відповідають
змісту і поняттю «ринкова вартість», тобто базуються на даних відкритого ринку КТЗ і
зведені у довідниках, до яких висуваються вимоги щодо науковості, об’єктивності,
об’ємності інформації.
Найбільш вірогідним методом порівняльного підходу до оцінки КТЗ є метод,
заснований на аналізі цін ідентичних КТЗ. За цим методом вартість визначається на
базі середньої ціни продажу (пропозиції) ідентичного КТЗ з відповідним строком
експлуатації. Подальше коригування враховує різницю між пробігом, комплектністю,
укомплектованістю, технічним станом об’єкта порівняння та об’єкта оцінки.
У разі неможливості визначення вартості КТЗ з урахуванням цін ідентичних КТЗ
допускається використання методу, заснованого на аналізі цін аналогічних
транспортних засобів. За цим методом вартість КТЗ визначається відповідно до
цінових даних аналогічних, але не ідентичних КТЗ, з належним або скоригованим
строком експлуатації.
Коригування, які застосовуються у порівняльному підході, приймаються у вигляді
коефіцієнта (відсотка) до середньої ціни КТЗ або у вигляді грошової суми, що
додається або вираховується з цієї ціни; а також комбінування зазначених засобів.
Коригування вартості КТЗ з причин різниці в пробігу здійснюється коефіцієнтом
коригування ринкової вартості КТЗ за величиною пробігу; з причин різниці технічного
стану – процентом додаткового збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ
залежно від умов догляду, зберігання, використання і 11н..; з причин
функціонального зносу КТЗ – коефіцієнтом функціонального зносу; з причин
особливостей економічного стану в різних регіонах України і різних країнах світу –
коефіцієнтом ринку регіону та коефіцієнтом коригування вартості КТЗ у країні
придбання до його вартості в провідних країнах-експортерах. Вартість КТЗ
коригується відповідною грошовою сумою, яка враховує його комплектність,
укомплектованість, наявність пошкоджень, які потребують відновлювального
ремонту, відновлення і (чи) оновлення складових.
3.1.

Метод мультиплікаторів

Для визначення вартості обладнання (з урахуванням ремонтних робіт з його
монтажу) спеціальних, спеціалізованих та переобладнаних КТЗ допускається
використання методу мультиплікаторів. За цим методом вартість визначається на
базі розрахунку співвідношень вартостей встановленого обладнання аналогічних
транспортних засобів з величиною визначального технічного параметра, який
обумовлює вартість спеціального або спеціалізованого транспортного засобу
(вантажність, потужність та ін.).
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3.3. Витратно-порівняльний підхід
Для оцінки спеціальних, спеціалізованих КТЗ, у разі неможливості застосування
порівняльного підходу, застосовується комбінований витратно-порівняльний підхід,
заснований на використанні інформації про вартість базового КТЗ з доданням
вартості спеціального або спеціалізованого обладнання з урахуванням вартості робіт
з його монтажу. Комбінований витратно-порівняльний підхід застосовується для
визначення вартості КТЗ, що мають пошкодження чи розукомплектовані. У разі
оцінки КТЗ, вироблених штучно, їх вартість визначається на базі калькуляції витрат
на виготовлення КТЗ, з подальшим коригуванням із застосуванням порівняльного
підходу.
3.4. Витратний підхід
Окремо витратний підхід застосовується для визначення вартості відновлювального
ремонту КТЗ та вартості матеріального збитку, заподіяного власнику КТЗ.
Основні методи витратного підходу, які використовуються для оцінки КТЗ:
•
•
•

калькуляція витрат на переобладнання КТЗ;
калькуляція витрат на відновлення пошкоджених чи розкомплектованих КТЗ і
їх складових;
калькуляція витрат на демонтаж працездатних складових у разі визначення
утилізаційної вартості КТЗ.

3.5. Фізичний та функціональний знос
Фізичний знос обумовлюється погіршенням технічного стану КТЗ унаслідок
експлуатаційного зносу його складових. Фізичний знос ураховується як втрата
вартості КТЗ, що виникає в процесі його експлуатації. Фізичний знос може
розраховуватись у вигляді коефіцієнта фізичного зносу складових у залежності від
технічного стану КТЗ, який відображає взаємозв’язок умов експлуатації і технічного
стану КТЗ з вартістю його складових. Фізичний знос може також визначатись шляхом
урахування впливу на погіршення технічного стану КТЗ унаслідок отриманих і
усунених пошкоджень залежно від вартості їх усунення.
Фізичний знос несправного КТЗ (його складових) чи такого, який перебував у
користуванні, підлягає усуненню за умов технологічної можливості та економічної
доцільності їх відновлення, що враховується під час оцінки. Заміна складових частин
КТЗ призначається у разі, якщо їх фізичний знос не може бути усунений.
Функціональний знос КТЗ визначається за допомогою коефіцієнта функціонального
зносу, який характеризує ступінь зниження рівня функціональних, споживчих
характеристик оцінюваного КТЗ щодо КТЗ, який виготовляється тим самим
виробником на дату оцінки.
3.6. Дохідний підхід
Дохідний підхід під час оцінки відокремлених КТЗ не використовується.
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5. АНАЛІЗ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ВИБІР БАЗИ ТА
МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
5.1. Аналіз існуючого та найбільш ефективного використання
Під найбільш ефективним використанням розуміється використання майна, в
результаті якого вартість об'єкта оцінки є максимальною. При цьому розглядаються
тільки ті варіанти використання майна, які є технічно можливими, юридично
дозволеними та економічно доцільними.
Ринкова вартість КТЗ ураховує його комплектність, укомплектованість і фактичний
технічний стан, строк експлуатації, величину пробігу, умови, у яких він
експлуатувався / зберігався, особливості кон'юнктури ринку регіону. Згідно з
принципами зміни вартості, попиту та пропозиції значення ринкової вартості є
змінною за фактором часу величиною, яка залежить від коливань ринкових цін на
КТЗ та його складові.
5.2. Невидимі дефекти і пошкодження
Стан об'єкту оцінки визначався шляхом візуального огляду, спостережень, вивчення
наявної технічної документації, комплектації тощо. Оцінювач не проводив технічну
експертизу об’єкту оцінки і тому не несе відповідальності за стан конструкцій, які
неможливо виявити в ході візуального обстеження. Експерт в цій області може бути
запрошений окремо у разі потреби.
Таким чином, вартість об'єкту визначалася виходячи з припущення про відсутність
невидимих дефектів і пошкоджень оцінюваного майна.
Оскільки КТЗ перебуває в технічно справному стані, технічно можливо, юридично
дозволено та економічно доцільно буде використовувати його за призначенням.
Враховуючі всі вище приведені дані про Об’єкт оцінки, оцінювач визначає за
можливе такі технічно можливі варіанти використання:
•
•

за призначенням;
продаж по запасним частинам (ліквідація).

Аналіз найбільш ефективного використання показав, що з поміж усіх технічно
можливих варіантів, використання за призначенням є найбільш ефективним з точки
зору фізичної можливості, юридичної обґрунтованості та економічної доцільності.
5.3. Обґрунтування вибору бази оцінки та виду вартості
Оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості або
неринковим видам вартості. Вибір бази оцінки передує укладанню договору на
проведення оцінки майна.
Вибір бази оцінки залежить від мети, з якою проводиться оцінка майна, його
особливостей, а також нормативних вимог.
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Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку
подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем,
після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із
знанням справи, розсудливо і без примусу.
Згідно Договору на проведення оцінки майна мета оцінки – визначення ринкової
вартості Об’єкта оцінки для цілей оподаткування.
5.4. Вибір методологічного підходу
Для проведення оцінки майна застосовуються такі основні методичні підходи:
•
•
•

витратний;
дохідний;
порівняльний.

Порівняльний підхід ґрунтується на аналізі цін продажу (пропозиції) КТЗ, ідентичних
або аналогічних оцінюваному на первинному чи вторинному ринках КТЗ, з
відповідним коригуванням, що враховує відмінності між об'єктами порівняння та
об'єктом оцінки. Під первинним мається на увазі ринок нових КТЗ, під вторинним ринок КТЗ, які перебували в користуванні.
Витратний підхід застосовується для визначення вартості відновлювального ремонту
КТЗ та вартості матеріального збитку, заподіяного власнику КТЗ.
Дохідний підхід під час оцінки відокремлених КТЗ не використовується.
Проаналізувавши можливості кожного із трьох вище перерахованих підходів та
враховуючи мету оцінки, оцінювачем для подальших розрахунків при оцінці КТЗ
використаний порівняльний методичний підхід. На думку Оцінювача це виправдано,
оскільки порівняльний підхід дає можливість аналізу реальних пропозиції на подібні
об'єкти.
Отже, ринкова вартість Об’єкта оцінки визначається за допомогою порівняльного
підходу.
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9. РОЗРАХУНОК ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА ОЦІНКИ
Ліквідаційна вартість – вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта
оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна,
протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості.
Масові випадки банкрутства підприємств, накладення стягнень і арешт майна
боржників, реалізація об’єктів податкової та банківської застави, а також відчуження
основних засобів державних підприємств є вагомою підставою для розгляду і
розрахунку вартості майна, яка в цих випадках є відмінною від ринкової.
Ліквідаційна вартість, як вид обмеженої вартості, виникає:
•
•

тоді, коли об’єкт оцінки продається в терміни (період експозиції на вторинному
ринку), занадто короткі для проведення адекватного повноцінного маркетингу,
необхідного для його продажу за ринкової ціною;
через те, що жоден власник не буде продавати майно в невиправдано короткі
терміни, тому що подібний прискорений продаж завжди є вимушеним незалежно
від конкретних мотивів, якими керується продавець.

Продаж у короткі терміни, відмінні від нормального періоду експозиції майна на
вторинному ринку, безумовно призводить до втрат, у тому числі і грошових.
Ліквідаційна вартість, в такому випадку, може бути визначена виходячи з великої
кількості даних про реальні продажі майна і про умови цих продажів на базі
накопиченої Виконавцем інформації та систематичного відстеження кон’юнктури
ринку.
Загальними чинниками, які впливають на величину коефіцієнта ліквідності, можуть
бути:
1) загальна інвестиційна привабливість майна, що продається, яка залежить від його
функціонального призначення, місцерозташування, фізичного стану та інших
чинників, що прямо впливають на рівень попиту;
2) абсолютна величина ринкової вартості майна – з ростом ринкової вартості, як
правило, падає ліквідність, що пояснюється зменшенням кількості потенційних
покупців та необхідністю акумуляції значної маси грошових коштів у короткі
терміни, тобто реальному покупцю важко знайти необхідну суму коштів в короткий
термін для придбання майна, що продається;
3) конкретна дата оцінки – загальна ситуація на ринку схильна до значних коливань,
що впливає на співвідношення попиту та пропозиції на конкретний вид майна;
4) тривалість продажу та експозиції – законодавством України запропоновано
продавати майно з аукціонів за ринковими цінами; слід зазначити, що термін
експозиції майна для продажу з таких аукціонів встановлено всього 10 днів, після
„непродажу” об’єкта за першим разом можливий повторний продаж об’єктів на
аукціон ще через 30 днів із зниженням стартової ціни не більше ніж на 30%.
Багаторічний досвід роботи на ринку незалежної оцінки об’єктів застави дозволив
нам визначити ряд позицій:
-

при оцінці об’єктів застави немає потреби застосовувати поняття «заставна
вартість»;
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-

поряд з «ринковою вартістю»
«ліквідаційна вартість».

необхідно

частіше

застосовувати

поняття

У порядку, встановленому законодавством, зокрема Постановою Кабінету Міністрів
України від 22.12.1997 р. № 1448 „Про затвердження Положення про порядок
проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна” (із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 594) продавцю
– організатору аукціону надано право задовольняти претензії кредиторів з втратами,
які неминучі в процесі швидкого розпродажу.
Відповідно до положень Національного стандарту № 1 «ринкова вартість – вартість,
за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за
угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного
маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без
примусу»; «ліквідаційна вартість – вартість, яка може бути отримана за умови
продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного
майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій
вартості».
За умови застави (банківської) вимоги до ринкової вартості не будуть відповідати
поставленій меті (визначення ринкової вартості), оскільки банк прагне забезпечити
повернення своїх коштів з вартості майна в скорочений термін для мінімізації
можливих втрат. Тому більш логічним було б використання саме ліквідаційної
вартості, як бази для розрахунку величини кредиту.
Ліквідність визначається видом майна, особливостями ринку, попитом та
пропозицією. Відповідність тій чи іншій групі ліквідності визначає ставку дисконту та
терміни експозиції майна.
Таблиця
Оцінка ліквідності майна
№ групи

Категорія ліквідності майна

1

високоліквідне

2

середньоліквідне

3

низьколіквідне

4

майже неліквідне

Рівень ліквідності
високий
достатньо високий
середній
низький
дуже низький
високий
достатньо високий
середній
низький
дуже низький
високий
достатньо високий
середній
низький
дуже низький
високий
достатньо високий
середній
низький
дуже низький
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Ставка дисконту, %
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
35
37
40
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ПИСЬМОВА ЗАЯВА ОЦІНЮВАЧА
Оцінювач, виконуючи роботи з оцінки об'єкту, діє у відповідності з договором на
проведення оцінки. Оцінювач, що підписав Звіт про оцінку майна, є сертифікованим
фахівцем.
Оцінка вартості об'єкту проводилася з використанням світового і вітчизняного
досвіду, накопиченого в даній області, в порядку, передбаченому чинним
законодавством України для оцінки рухомого майна.
В процесі оцінки було проведено обстеження об'єкту і отримані необхідні відомості
про технічний стан і знос елементів, вивчена технічна документація, а також інші
необхідні матеріали.
Зібрана і представлена оцінювачем інформація, виконаний аналіз, приведені
висновки засновані на особистій неупередженій, професійній думці і зроблені з
дотриманням відповідних процедурних правил і інших нормативних актів України.
Оцінювач не несе відповідальності за:
•
•
•

збитки і наслідки, які можуть виникнути унаслідок використання Звіту з метою,
відмінною від вказаної у Висновку про вартість майна;
стан компонентів, які неможливо побачити в ході органолептичного огляду;
будь-які фінансові або податкові наслідки дій Замовника, пов'язаних з об'єктом
оцінки.

Враховуючи вищевикладене, Оцінювач, виходячи з повноти своїх знань і переконань,
засвідчує, що:
•
•
•
•
•
•

інспектував об'єкт, який оцінювався в даному Звіті;
не має поточних або майбутніх інтересів у власності, що є предметом даного
Звіту, персональної зацікавленості або упереджень відносно сторін, що беруть
участь в справі;
виконаний аналіз, думки і висновки обмежені лише приведеними припущеннями і
обмежувальними умовами і представляють власні неупереджені і професійні
думки Оцінювача, аналіз і висновки;
винагорода за проведення оцінки жодним чином не залежить від результатів
оцінки;
приведений в Звіті висновок правдивий і правильний;
ніхто, окрім особи, що підписала даний Звіт, не впливав на висновок щодо
вартості об’єкту оцінки, викладений в даному Звіті.
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ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
•

Наказ Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України №
142/5/2092 від 24 квітня 2003 року. Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 8
січня 2006 року № 137/5/2732, від 24 липня 2009 року № 1335/5/1159 „Про
затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних
транспортних засобів ”;

•

Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств А.П. Ковалев,
А.А. Кушель, В.С. Хомяков, Ю.В. Андрианов, Б.Е. Лужанский, И.В. Королев, С.М.
Чемерикин. - М: Интерреклама, 2003. - 488 с.;

•

Оцінка дорожніх транспортних засобів. Під ред. Богаченко В.М.;

•

Практика оцінки. Журнал. Під ред. Маркуса Я.І.;

•

Періодичний довідник „Бюлетень автотоварознавця”, ДНДІСЕ, 2017 р.;

•

Інформація мережі Інтернет.
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ДОДАТКИ

•

Фотографії об’єкту оцінки.

•

Відібрані об’єкти порівняння.

•

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (копія).

•

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (копія).

•

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (копія).

•

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності (копія).

•

Свідоцтво про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів (копія).

•

Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача (копія).

•

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (копія).
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ФОТОГРАФІЇ ОБ`ЄКТУ ОЦІНКИ
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