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1. ВСТУП
1.1. Юридична підстава проведення оцінки
На підставі Договору на проведення незалежної оцінки № ХХХ від 17 квітня 2017 року між
ХХХ і ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ПАРЕТО», що діє на підставі Сертифікату
Суб'єкта оціночної діяльності №217/17 від 21.03.2017 року, виконаний комплекс робіт по
визначенню ринкової та ліквідаційної вартості трикімнатної квартири загальною площею
57,60 кв. м., в тому числі житлова площа - 36,70 кв. м., розташованої за адресою: Київська
обл., м. Буча, вулиця ХХХ, що належить ХХХ.
1.2. 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.
1.3. Мета оцінки
Метою оцінки є визначення вартості для цілей укладення договору іпотеки з ПАТ «ХХХ». Звіт
про оцінку призначений для Замовника і не може передаватися іншим юридичним або
фізичним особам з метою, не передбаченою даній оцінці. Звіт про оцінку має силу лише у
тому випадку, коли він представлений повністю і використовується з метою, визначеною
вище.
Використання Звіту в інших цілях неприпустимо без проведення Оцінювачем додаткових
робіт.
1.4. Визначення виду вартості об'єкту оцінки
Виходячи з мети, з якою проводиться оцінка майна, його особливостей, а також нормативних
вимог, Оцінювач визначав ринкову вартість як базу оцінки. Додатково була розрахована
ліквідаційна вартість.
1.5. Принципи оцінки
Оцінка майна проводиться 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
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корисності для потенційного власника або користувача. Під корисністю слід розуміти
здатність майна задовольняти потреби власника або користувача впродовж певного часу.
Принцип попиту і пропозиції відображає співвідношення пропозиції і попиту на подібне
майно. Відповідно цього 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,
розпорядження ним.
Принцип внеску (граничної продуктивності) передбачає врахування впливу на вартість
об’єкта оцінки таких факторів, як праця, управління, капітал та земля, що є пропорційним їх
внеску у загальний дохід. Вплив окремого фактора вимірюється як частка вартості об’єкта
оцінки або як частка вартості, на яку загальна вартість об’єкта оцінки зменшиться у разі його
відсутності.
Принцип найбільш ефективного використання полягає в урахуванні залежності ринкової
вартості об’єкта оцінки від його найбільш ефективного використання. Під найбільш
ефективним використанням розуміється використання майна, в результаті якого вартість
об'єкту оцінки є максимальною. При цьому розглядаються тільки ті варіанти використання
майна, які є технічно можливими, юридично дозволеними і економічно доцільними.
1.6. Перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки та припущення, у межах
яких проводилася 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.

1.7. Додаткова робота
Договором і даним Звітом Суб'єкт оціночної діяльності не зобов'язаний виконувати додаткову
роботу, давати офіційні свідчення 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 Замовникові.
1.8. Конфіденційність
Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язується забезпечити конфіденційність інформації,
отриманої від Замовника, і всіх висновків, які містяться в цьому Звіті.
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1.9. Основні дефініції і термінологія
Згідно Національного стандарту № 1 терміни уживаються в значенні:
база оцінки - комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають
певному виду вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються мета оцінки та мови
використання її результатів;
вартість - еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей;
вихідні дані – документи, в яких містяться характеристики об’єкта оцінки;
дата оцінки – дата (число, місяць, рік), на яку проводиться оцінка майна та визначається його
вартість;
економічний (зовнішній) знос – знос, зумовлений впливом соціально-економічних, екологічних
та інших факторів на об’єкт оцінки;
знос (знецінення) – втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна;
ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав - встановлення відповідності об'єкта
оцінки наявним вихідним даним та інформації про нього;
методичні підходи - загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтуються на основних
принципах оцінки;
метод оцінки - спосіб визначення вартості об'єкта оцінки, послідовність оціночних процедур
якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід;
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;
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;
оціночні процедури - дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість провести
оцінку;
об’єкти оцінки – майно та майнові права, які підлягають оцінці. Об’єкти оцінки класифікуються за
різними ознаками, зокрема, об’єкти оцінки в матеріальній та нематеріальній формі, у формі
цілісного майнового комплексу;
об'єкти оцінки в матеріальній формі – нерухоме майно (нерухомість) та рухоме майно;
подібне майно - майно, що за своїми характеристиками та (або) властивостями подібне до
об'єкта оцінки і має таку саму інвестиційну привабливість;
принципи оцінки - покладені в основу методичних підходів основні правила оцінки майна, які
відображають соціально-економічні фактори та закономірності формування вартості майна;
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;
фізичний знос – знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних технічних та
технологічних якостей об’єкта оцінки;
ціна - фактична сума грошей, сплачена за об'єкт оцінки або подібне майно.
Згідно Національного стандарту № 2 терміни уживаються в значенні:
будівлі - земельні поліпшення, в яких розташовані приміщення, призначені для перебування
людини, розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійснення
виробництва тощо;
приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з
можливістю входу і виходу;
функціональний аналог - нерухоме майно, яке за своїми функціональними (споживчими)
характеристиками може бути визнане подібним майном до об'єкта оцінки;
існуюче використання - фактичне використання нерухомого майна на дату оцінки;
альтернативне використання - можливі варіанти використання нерухомого майна, які
відрізняються від існуючого використання та розглядаються під час аналізу найбільш
ефективного використання об'єкта оцінки;
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.
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2. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА ВИБІР МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ
2.1. Особливості застосування методологічних підходів
Для проведення оцінки майна використовуються такі основні методичні підходи:
 витратний
 дохідний
 порівняльний
При виборі методичних підходів Оцінювач керувався метою оцінки, видом вартості за
наявності достовірних інформаційних джерел для її проведення.
2.2. Витратний підхід
Витратний підхід ґрунтується на врахуванні принципів корисності і заміщення.
Даний підхід передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення або заміщення
об'єкта оцінки з подальшим коригуванням їх на суму зносу (знецінення).
Основними методами витратного підходу є:
 метод прямого відтворення
 метод заміщення
Метод прямого відтворення полягає у визначенні вартості відтворення з подальшим
вирахуванням суми зносу (знецінення).
Метод заміщення полягає у визначенні вартості заміщення з подальшим вирахуванням
суми зносу (знецінення).
За допомогою методів прямого відтворення та заміщення визначається залишкова вартість
заміщення (відтворення).
2.3. Дохідний підхід
Дохідний 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.
Основними методами дохідного підходу є:
 пряма капіталізація доходу
 непряма капіталізація доходу (дисконтування грошового потоку)
Вибір методів оцінки при цьому залежить від наявності інформації щодо очікуваних
(прогнозованих) доходів від використання об'єкта оцінки, стабільності їх отримання, мети
оцінки, а також виду вартості, що підлягає визначенню.
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.
Інформаційними джерелами для застосування дохідного підходу є відомості про фактичні та
(або) очікувані доходи, а також витрати об'єкта оцінки або подібного майна. Оцінювач
прогнозує та обґрунтовує обсяги доходів та витрат від сучасного використання об'єкта
оцінки, якщо воно є найбільш ефективним, або від можливого найбільш ефективного
використання, якщо воно відрізняється від існуючого використання.
Метод прямої капіталізації доходу застосовується у разі, коли прогнозується постійний за
величиною та рівний у проміжках періоду прогнозування чистий операційний дохід,
отримання якого не обмежується у часі. Капіталізація чистого операційного доходу
здійснюється шляхом ділення його на ставку капіталізації.
Метод непрямої капіталізації доходу (дисконтування грошових потоків) застосовується
у разі, коли прогнозовані грошові потоки від використання об'єкта оцінки є неоднаковими за
величиною, непостійними протягом визначеного періоду прогнозування або якщо отримання
їх обмежується у часі. Прогнозовані грошові потоки, у тому числі вартість реверсії,
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підлягають дисконтуванню із застосуванням ставки дисконту для отримання їх поточної
вартості.
Ставка капіталізації та ставка дисконту визначаються шляхом аналізу інформації про
доходи від використання подібного майна та його ринкові ціни або шляхом порівняльного
аналізу дохідності інвестування в альтернативні об'єкти (депозити, цінні папери, майно
тощо).
2.4. Порівняльний підхід
Порівняльний підхід ґрунтується на врахуванні принципів заміщення, попиту і пропонування.
Порівняльний підхід передбачає аналіз цін продажу та пропонування подібного майна з
відповідним коригуванням відмінностей між об'єктами порівняння та об'єктом оцінки.
Для визначення вартості об'єкта оцінки у матеріальній формі із застосуванням порівняльного
підходу інформація про подібне майно повинна відповідати таким критеріям:
 умови угод купівлі-продажу або умови пропонування щодо укладення таких угод не
відрізняються від умов, які відповідають вимогам, що висуваються для визначення
вартості;
 продаж подібного майна відбувся з дотриманням типових умов оплати;
 умови на ринку подібного майна, що визначали формування цін продажу або
пропонування, на дату оцінки істотно не змінилися або зміни, які відбулися, можуть бути
враховані.
Основними елементами порівняння є характеристики подібного майна за місцем його
розташування, фізичними та функціональними ознаками, умовами продажу тощо.
Коригування вартості подібного майна здійснюється шляхом додавання або вирахування
грошової суми із застосуванням коефіцієнта (відсотка) до ціни продажу (пропонування)
зазначеного майна або шляхом їх комбінування.
2.5. Узгодження результатів оцінки, отриманих різними підходами
Залежно від конкретної оціночної ситуації результати кожного з підходів можуть більшою чи
меншою мірою відрізнятися один від одного. Вибір підсумкової вартості залежить від мети і
принципів оцінки, обсягів і рівня достовірності вихідних даних та іншої інформації.
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2.6. Вибір методологічних підходів
У процесі роботи над визначенням вартості об'єкту оцінки Оцінювач прийшов до висновку,
що використання двох існуючих підходів (витратного і дохідного) є некоректним. Тому
Оцінювач вирішив відмовитися від використання цих підходів при розрахунку величини
вартості об'єкту оцінки і використовувати тільки один, а саме - порівняльний.
Витратний підхід ґрунтується на принципі заміщення, який свідчить, що покупець не
заплатить за нерухомість більше тієї суми, яку потрібно буде витратити на придбання
земельної ділянки і будівництва на ній об'єкту, аналогічного по своїх споживчих
характеристиках об'єкту оцінки, наприклад, квартири в багатоквартирному будинку.
Оцінювач не володіє офіційним кошторисом витрат на купівлю ділянки і будівництва на ній
будівлі, частиною якої є об'єкт оцінки. У свою чергу, розрахунок по «типових» кошторисах з
урахуванням всіх реальних додаткових витрат, визначенням сукупного зносу будівлі в
цілому і «виокремлення» вартості одиниці площі квартири приведе до великої погрішності
при обчисленнях.
Зважаючи на вагомість приведених вище аргументів проти використання витратного
підходу, Оцінювач ухвалив рішення відмовитися від його застосування в рамках даного
Звіту.
У основі дохідного підходу лежить принцип очікування, який свідчить, що вартість сьогодні
є віддзеркаленням майбутніх переваг. При застосуванні даного підходу аналізується
можливість нерухомості генерувати певний дохід, який зазвичай виражається у формі
доходу від експлуатації і доходу від можливого продажу в кінці періоду володіння.
Договори оренди в переважній більшості випадків ніде не реєструються, а оплата
проводиться у вигляді неоподатковуваної податком наявної суми. Ця обставина не дозволяє
Оцінювачеві зібрати достатню кількість достовірної інформації про розмір орендної плати і
ставок оренди по об'єктах порівняння. Використовувати інформацію, що не має
документального підтвердження і обґрунтування, Оцінювач порахував некоректним. Тому
дохідний підхід був виключений з розрахунків.
На думку Оцінювача, єдино можливим підходом до оцінки квартири в багатоквартирному
будинку з трьох існуючих можна рахувати порівняльний підхід, який, в силу добре
розвиненої системи інформаційного забезпечення, дає найбільш об'єктивні результати.
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4. АНАЛІЗ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ`ЄКТУ ОЦІНКИ
Висновок про найбільш ефективне використання об’єкту оцінки відображає думку Оцінювача
відносно найкращого використання власності, виходячи з аналізу стану ринку. 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:




технічно можливі;
юридично дозволені;
економічно доцільні.

На дату оцінки об’єкт оцінки експлуатується в якості квартири. Враховуючи аналіз даних про
об’єкт оцінки: його технічні характеристики, правовий стан, особливості місця розташування
та використання, а також економічну ситуацію та кон’юнктуру ринку нерухомості, що
склалася у місті, Оцінювач прийшов до висновку, що найбільш ефективне використання
об’єкта оцінки є його поточне використання в якості квартири.
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8. ВИЗНАЧЕННЯ 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%. Водночас, на думку фахівців, термін
експозиції для продажу більшості великих об’єктів нерухомості та цілісних майнових
комплексів за ринковою вартістю становить шість місяців – один рік.
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»;
поряд з «ринковою вартістю» необхідно частіше застосовувати поняття «ліквідаційна
вартість».
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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

21

Ставка дисконту, %
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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 нерухомого майна.
В процесі оцінки було проведено обстеження об'єкту і отримані необхідні відомості про
технічний стан і знос елементів конструкцій, 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 звичайної інспекції або за допомогою
розгляду планів і специфікацій;



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
1. «Господарський кодекс України» від 16.01.2003 г. № 436-IV (зі змінами та доповненнями)
2. «Цивільний кодекс України» від 16.01.2003 г. № 435-IV (зі змінами та доповненнями)
3. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні» № 2658-III від 12.07.2001 р. (зі змінами та доповненнями)
4. «Методика оцінки майна», затверджений Постановою КМУ №1891 від 10.12.2003 р.
5. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»,
затверджений Постановою КМУ №1440 від 10.09.2003 р.
6. Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений Постановою КМУ
№1442 від 28.10.2004 р.
7. «Норми професійної діяльності оцінювача», затверджений Радою УТО від 18.08.1999 р.
8. Міжнародні стандарти оцінки, 2011.
9. ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ Соу жкг 75.11 –
35077234.0015 :2009 р.
10. Збірник укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд (УПВВ).
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ДОДАТКИ



Фотографії об’єкту оцінки.



Відібрані об’єкти порівняння.



Свідоцтво про право власності на житло від XXX. (копія).



Свідоцтво про право на спадщину за законом від XXX. (копія).



Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від XXX (копія).



Технічний паспорт (копія).



Паспорт та ідентифікаційний номер Замовника (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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