
«ОЦІНКА НЕРУХОМИХ РЕЧЕЙ (НЕРУХОМОГО МАЙНА, НЕРУХОМОСТІ), У ТОМУ 

ЧИСЛІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА МАЙНОВИХ ПРАВ НА НИХ» 

 

1. Нерухомість як об’єкт оцінки. Поняття земельної ділянки, земельного 

поліпшення. Правовий режим об’єктів нерухомого майна, у тому числі земельних 

ділянок. 

Нерухоме майно (нерухомість) – земельна ділянка без поліпшень чи 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. 

Нерухомий вид майна відрізняє: 

 стаціонарність, тобто неможливість його переміщення без знецінення і втрати 

споживчих властивостей; 

 матеріальність, тобто його існування в натурально-речовій і вартісній формах; 

 довговічність, тобто порівнянність строку його існування і використання з 

тривалістю життя одно чи кількох поколінь людей 

В національному стандарті №2 «Оцінка нерухомого майна » від 18.10.2004 р. № 1442: 

земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем 

розташування, визначеними щодо неї правами. Під час проведення оцінки земельна 

ділянка розглядається як частина земної поверхні і (або) простір над та під нею висотою і 

глибиною, що необхідні для здійснення земельних поліпшена; 

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 (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, 

розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо). 

Як нерухоме майно земельна ділянка є частиною земної поверхні, межі якої відповідним 

чином визначені, а її використання має певний правовий режим. 

Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий шар, на 

водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, а також на простір на і під поверхнею 

ділянки, висотою та глибиною, які необхідні для зведення житлових, виробничих та інших 

будівель і споруд. Власник земельної ділянки може використовувати на свій розсуд все, 

що знаходиться над і під її поверхнею, якщо інше не встановлено законом та якщо це не 

порушує прав інших осіб. 

Правовий режим регламентує використання земельної ділянки і встановлюється залежно 

від цільового призначення (категорії) земель, до яких ця ділянка належить. 

Правовий режим нерухомого майна – це сукупність правових норм, що регулюють порядок 

користування, володіння та розпорядження нерухомим майном.  Право володіння означає 

юридично забезпечену власнику можливість мати майно у своєму безпосередньому 

фізичному чи юридичному віданні, у сфері свого фактичного господарського чи іншого 

впливу. Передача власником майна в тимчасове володіння інших осіб, наприклад, на 

зберігання, не призводить до втрати ним права власності.  

Право користування - це юридично закріплена можливість власника щодо господарського, 

підприємницького, культурно-побутового використання майна та вилучення з нього 

корисних властивостей власником чи уповноваженими особами.  

Право розпорядження - це юридично закріплена можливість власника самостійно 

вирішувати юридичну і фактичну долю майна шляхом його відчуження іншим особам, 

зміни його стану чи призначення тощо (наприклад, продати, подарувати, передати за 

заповітом майно).  

Елементами правового режиму нерух. майна можуть бути: напр., для землі – оренда, 

сервітут, емфітевзис, суперфіцій, постійне користування. 



2. Вихідні дані та інформаційні джерела для забезпечення проведення оцінки 

нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок. 

Під час проведення оцінки об'єкту нерухомого майна необхідно зібрати і проаналізувати 

всі істотні відомості про об'єкт нерухомого майна. До таких відомостей, зокрема, 

відносяться: 

 дані про правовий статус об'єкту (титул, майнові права, умови землекористування і 

т.п.); 

 відомості про земельну ділянку (місцерозташування, фізичні характеристики 

ділянки, її розмір і конфігурація, співвідношення сторін, загальні геолого-

топографічні  характеристики, характер забудови і інженерного облаштування і 

т.п.); 

 відомості про будівлі, споруди і інші об'єкти, які включаються до складу об'єкту 

нерухомого майна (схема розташування будівель і споруд на земельній ділянці, 

рівень благоустрою, оздоблення, функція, призначення об’єкту (первинна, та, що 

реалізується на дату оцінки); 

 технічні характеристики будівель і споруд з вказівкою року їх введення в 

експлуатацію, площі будівель і споруд, будівельні об'єми, кількість поверхів, висоти 

поверхів, конструкції будівель і споруд, інженерне забезпечення); 

 дані бухгалтерського обліку про вартість об'єктів, які включаються до складу 

об'єкту нерухомого майна (у разі потреби їх представлення на вимогу замовника 

або згідно вимогам законодавства); 

 відомості про останні здійснені поліпшення нерухомого майна (ремонти, 

реконструкції тощо); 

 особливості окремо оцінюваного приміщення в порівнянні з будинком, в якому воно 

розташоване; (оздоблення тощо); 

 інформаційні дані про стан ринку нерухомості відносно оцінюваного об'єкту і його 

аналогів з посиланням на інформаційні джерела і наданням їх копій (витягів). 

Інформаційні джерела: 

 Замовник; 

 Матеріали БТІ; 

 Матеріали експлуатаційної служби (техпаспорт будівлі у ЖЕКу, паспорт технічного 

стану у виробництві) 

 Архіви; 

 Проектні організації; 

 Нормативна і довідкова література; 

 Аналіз ринку (орендні ставки, продажі); 

 Інтернет; 

 Література по оцінці (насамперед – періодична) 

 

3. Визначення вартості нерухомості з застосуванням витратного підходу, 

передумови, методи, оціночні процедури, послідовність їх застосування. 

Витратний підхід до оцінки об'єкту оцінки ґрунтується на врахуванні принципів 

корисності і заміщення. 

40. Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення або 

заміщення об'єкта оцінки з подальшим коригуванням їх на суму зносу (знецінення). 

Вартість нерухомості, визначена на основі затратного підходу, включає в себе дві 

складові: 

 вартість земельної ділянки (або вартість права її використання); 



 вартість поліпшень (вартість (з урахуванням зносу) будівництва поліпшень). 

Логіка використання затратного підходу базується на принципі заміщення. Це пов’язано з 

тим, що типовий покупець не заплатить за об’єкт нерухомості більше того, що буде 

коштувати придбання рівноцінної земельної ділянки і створення на ній покращень 

аналогічних оцінюваному по конструктивному рішенню і функціональному призначенню. 

Витратний підхід застосовується переважно: 

 при малоактивних ринках нерухомості, при відсутності достовірної інформації про 

ціни продажів аналогічних об'єктів; 

 для оцінки спеціалізованого майна (що має корисність у складі ЦМК (наприклад, 

передавальних пристроїв); 

 для об'єктів, які не приносять дохід (лікарні, бібліотеки, дитсадочки тощо); 

 для унікальних об'єктів; 

 для використання баз оцінки, що відповідають неринковим видам вартості: для 

страхування, вартість для оподаткування тощо) 

 на рівні з іншими методами оцінки. 

Основними методами витратного підходу є метод прямого відтворення та 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). 

Вартість відтворення – визначена на дату оцінки поточна вартість видатків на створення 

(придбання) в сучасних умовах нового об'єкту, який є ідентичний об'єкту оцінки (по 

матеріалах, планувальним рішенням, дизайну, якості будівництва). Метод прямого 

відтворення, як правило, застосовується для проведення оцінки об'єкта, заміщення якого 

неможливе, а також у разі відповідності існуючого використання об'єкта оцінки його 

найбільш ефективному використанню. 

Вартість заміщення - визначена на дату оцінки поточна вартість видатків на створення 

(придбання) нового об'єкту, який може бути йому рівноцінною заміною. При цьому 

передбачається врахування сучасних нормативних вимог до проектування цих об'єктів, 

використання сучасних матеріалів і технологій тощо. Аналог 

Відновна вартість або вартість заміщення за виключенням вартості зносу називається 

залишковою вартістю заміщення (відновлення).  

Загальна послідовність оціночних процедур під час проведення експертної оцінки 

нерухомості за витратним підходом є наступною: 

 оцінка вартості прав, пов'язаних із земельною ділянкою; 

 вибір методичного прийому  

 визначення вартості відтворення або вартості заміщення; 

 розрахунок зносу; 

 визначення вартості відтворення за відніманням зносу (знецінення) (залишкової 

вартості заміщення). 

Визначення відновної вартості (вартості відтворення чи вартості заміщення) поліпшень в 

рамках витратного підходу здійснюється з використанням наступних методичних прийомів: 

 по кошторисній вартості; 

 по вартості одиничного показника; 

 оцінка по вартості об'єкту аналогічного функціонального призначення 

 Метод розбиття на компоненти 

 

 



Метод оцінки по кошторисній вартості: 

Відновна вартість визначається через оцінку кошторисної вартості будівництва окремих 

частин (компонентів) будівлі. Вартість визначається на основі діючих ринкових цін на 

матеріали та послуги. Джерела інформації: Кошториси; Акти держкомісій вводу в 

експлуатацію (де є кошторисна і фактична вартість, ризики для всіх учасників будівництва 

- до 8%); картки обліку основних фондів.  

Кошторисна вартість будівництва (ремонту) – грошові засоби, сума яких визначається на 

основі проектних даних. Кошторисна вартість є основою для визначення розміру 

капітальних вкладень, фінансування будівництва, розрахунків за виконані підрядні 

(будівельно-монтажні) роботи тощо.  

Зведений кошторисний розрахунок будівництва підприємств, будівель, споруд і їх черг – 

це кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх 

об’єктів, що передбачені проектом чи робочим проектом, включно кошторисну вартість 

будівельних і монтажних робіт, затрати на придбання обладнання, меблів і інвентарю, а 

також усі супутні витрати. 

Метод оцінки по вартості одиничного показника 

Метод найбільш широко застосовується, проте він дає погрішність 15-20 %. Заснований 

такий метод на порівнянні вартості одиниці споживчих властивостей (1 стоянкове місце в 

гаражі, 1 посадочне місце в кафе, на стадіоні, 1 м2 житловій площі, 1 м3 будівельного 

об'єму і т.п.) оцінюваного об'єкту, з вартістю аналогічної одиниці вимірювання подібної 

типової споруди. 

Задача оцінки полягає в розрахунку залишкової вартості, яка є відновною вартістю, 

зменшеною на величину зносу. При цьому відновна вартість визначається на основі 

вартості одиничного показника об'єкту-аналога, а знос - виходячи з фізичного зносу 

кожного елемента оцінюваної будівлі. 

Джерела інформації:  

 Типові проекти (каталоги) – не включають в себе:  а)додаткові затрати, пов’язані з 

виносом проекту на натуру (прив’язка до місцевих умов); б) надбавки у 

відповідності з вимогами зведеного кошторисного розрахунку. 

 ДБН-ІІІ-2000 – Державні будівельні норми ціноутворення в будівництві. 

 СУПСС – Збірник укрупнених показників кошторисної вартості (1984 р.) 

 Збірник «Ціноутворення в будівництві» 

При визначенні відновної вартості будь-якої будівлі чи споруди оціночна вартість одиниці 

укрупненого показника, прийнята по відповідному збірнику УПВВ, перемножується на 

загальну кількість одиниць виміру об’єкту оцінки. 

Відновна вартість не враховує степені фізичного зносу і визначається так: 

Свід = Сов * Кіп, 

де Кіп – інтегральний індекс збільшення вартості будівництва з 1969 року і до моменту 

оцінки. Кіп = Ку * Інд * К інфл, де Ку – коефіцієнт подорожчання, що відображає 

підвищення цін з 1969 по 1984 роки, (розраховується, як добуток галузевого індексу на 

територіальний коефіцієнт, Приведені в таблицях Постанови Держбуду СРСР від 

11.05.1983 р. №94); 

Кінд – ринковий коефіцієнт подорожчання вартості будівельно-монтажних робіт на 

території України (розраховується з врахуванням даних Держкомстату України і 

публікується у збірнику офіційних документів «Ціноутворення у будівництві». Даний 

коефіцієнт враховує також зміну базової кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт 

по галузям народного господарства.);  

Кінфл – коефіцієнт інфляції. Використовується тоді, коли дата оцінки не співпадає з 

датою, на яку опубліковано ринковий коефіцієнт подорожчання вартості будівельно-

монтажних робіт. Він розраховується Держкомстатом України і публікується в періодиці по 

підсумках кожного місяця).  



Визначивши відновну вартість об’єкту, знаходимо залишкову вартість відновлення, яка 

менша відновної вартості на величину зносу. 

Оцінка по вартості об'єкту аналогічного функціонального призначення 

Метод подібний методу оцінки по вартості одиничного показника. Єдиною відмінністю є те, 

що оцінюваний об'єкт прирівнюється до об'єкту аналогічного функціонального 

призначення, при цьому він відрізняється від оцінюваного об'єкту по фізичних 

характеристиках (об'єму, площі, застосованим будівельним конструкціям і ін.). Розрахунок 

вартості об'єкту аналогічного функціонального призначення здійснюється на основі 

вартості одиничного показника вибраного аналога в послідовності, характерній для методу 

оцінки по вартості одиничного показника. 

Метод оцінки по вартості будівництва об'єкту аналогічного функціонального призначення 

застосовується у разі недоцільності використання об'єкту в його первинному вигляді. 

Метод розбиття на компоненти 

Метод розбиття на компоненти характеризується відносною погрішністю розрахунків в 

межах 10 %. Відмінність його від попередніх полягає в тому, що вартість будинку 

(споруди) розраховується як сума вартостей його окремих будівельних компонентів - 

фундаментів, стін, перекриттів і ін.. 

Точність, яка дає цей метод, забезпечується використанням поточних ринкових цін на 

будівництво і сучасних укрупнених кошторисних норм на частини будівель і споруд.  

4. Фізичний знос об'єкту нерухомості. Суть та способи визначення фізичного 

зносу об’єкта нерухомості.          

Фізичний знос - зменшення вартості через часткову або повну втрату оцінюваним 

об'єктом своїх первинних споживчих властивостей унаслідок природного старіння об'єкту, 

слідств його експлуатації або аварій. Фізичний знос може бути: такий, що усувається і 

такий, що не усувається. Усувається знос шляхом проведення ремонтів, метою яких є 

відновлення первинних споживчих властивостей об'єкту. 

фізичний знос - знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних технічних та 

технологічних якостей об'єкта оцінки; (Національний стандарт оцінки №1) 

У національному стандарті № 2 «Оцінка нерумого майна»: величина фізичного зносу 

розраховується за кожним конструктивним елементом окремо або шляхом узагальненої 

оцінки виходячи з фактичного фізичного (технічного) стану земельних поліпшень в цілому 

на дату оцінки. Фізичний знос може визначатися шляхом розрахунку необхідних витрат на 

усунення (створення, заміну) ознак фізичного зносу. 

Фізичний знос, що усувається, передбачає, що затрати на ремонт, пов’язані з усуненням 

цього фізичного зносу, менші, ніж додана при цьому вартість об’єкту. Або – суттєві 

недоліки об’єкту можна виправити, і при цьому затрати на виправлення не перевищать 

одержаної від цього вигоди. 

Фізичний знос рахується таким, що неможливо усунути, коли затрати на усунення дефекту 

перевищують вартість, яка буде при цьому додана до об’єкту. Дослідники фізичного зносу 

вважають, що діапазон значень зносу, що усувається, знаходиться орієнтовно в межах 40-

50%, а за цим діапазоном вже починається діапазон фізичного зносу, що не усувається.  

Величина фізичного зносу характеризує степінь погіршення технічних і експлуатаційних 

показників будівель і споруд порівняно з проектними і виражається в співвідношенні 

вартості об'єктивно необхідних ремонтних робіт до відновної вартості об'єкту. 

Виділяють наступні методи розрахунку фізичного зносу будівель: 

• нормативний; 

• вартісний. 

Згідно нормативному методу, оцінка фізичного зносу може проводитися як в 

укрупненій, так і формі, що деталізується. Укрупнена оцінка здійснюється, залежно від 

загального технічного стану будівлі, згідно приблизної шкали оцінки фізичного зносу 

будівель з «Правил оцінки фізичного зносу житлових будівель», затверджених наказом 

Державного комітету України по житлово-комунальному господарству № 52 від 02.07.93 р.  



Приблизна шкала оцінки зносу елементів будівлі 
Фізичний 
 знос, % 

Оцінка  
технічного 
 стану 

Загальна характеристика технічного стану 

0-20 Добрий Пошкоджень і деформацій немає, є окремі несправності, які 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 будівлі можлива лише за умови проведення їх 
ремонту Елементи будівлі в цілому придатні для експлуатації, але 
потребують ремонту, який найдоцільніший на цій стадії 

61-80 Застарілий Стан несучих конструктивних елементів аварійний, а не несучих – дуже 
застарілий. Обмежене виконання елементами будівлі своїх функцій можливе 
при проведенні охоронних заходів або повній заміні цих елементів 

81-100 Непридатний Елементи будівлі знаходяться в зруйнованому стані. При 100 %-ному зносі 
залишки елемента повністю ліквідовані 

Більш точні результати дає деталізована форма оцінки фізичного зносу. Вона здійснюється 

для окремих елементів будівель і споруд і визначається на підставі порівняння сукупності 

ознак наявного фізичного зносу з приведеними в нормативних таблицях. При обстеженні 

об'єктів іноді допускається розкриття окремих конструктивних елементів. 

Вираз фізичного зносу проводиться за допомогою коефіцієнта фізичного зносу, який 

визначається по формулі: 

  

де:  Кз - коефіцієнт фізичного зносу;    Фз - величина фізичного зносу %. 

Величина фізичного зносу визначається по формулі: 

 

 

де: Fi – «зважений знос» конструктивного елемента; i - кількість конструктивних 

елементів. 

                                              

де: fi  – відсоток зносу елемента; 

li – питома вага вартості конструктивного елемента у вартості всього будинку. 

Відсоток зносу кожного елемента визначається порівнянням характеристик зносу 

оцінюваного будинку з типовими характеристиками, приведеними в таблицях "Правил 

оцінки фізичного зносу житлових будівель". Подібні характеристики зносу встановлені для 

кожного конструктивного елементу. Відсоток фізичного зносу конструктивного елементу в 

межах нормативного інтервалу визначається наступним чином: 

 При наявності в елементі усіх ознак зносу приймається максимальне значення 

зносу; 

 При наявності в елементі тільки однієї ознаки зносу приймається мінімальне 

значення зносу; 

 При наявності кількох ознак знос визначається шляхом інтерполяції в залежності 

від характеру пошкоджень; 

Питома вага елементів у відновній вартості будівлі приймається по таблицях збірників 

УПВВ. Для об’єкту оцінки знаходиться аналог, питома вага конструктивних елементів 

якого прирівнюється до питомої ваги конструктивних елементів об’єкту оцінки. У 

відповідності з вибраним аналогом визначається питома вага кожного конструктивного 

елементу об’єкту оцінки, і далі виконується оцінка його фізичного зносу. Далі складається 

результативна таблиця розрахунку фізичного зносу (Фз) і коефіцієнту фізичного зносу 

(Кз). 

Даний метод достатньо універсальний і може застосовуватись до об’єктів, для яких можна 

знайти аналоги в збірниках УПВВ з поелементною розбивкою. 

Приведена методика є найбільш поширеною в практиці оцінки, що пов’язано з 

нормативним регулюванням розрахунків. Одночасно їй притаманні суттєві недоліки: 

 Відсутність обліку нетипових умов експлуатації; 
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 Трудоємкість виконання робіт через деталізацію. дослідження кожного елементу 

будівлі; 

 Суб’єктивність питомого зважування конструктивних елементів і визначення 

відсотку зносу. 

Згідно вартісному методу оцінки фізичного зносу, його величина виражається у 

визначенні витрат на відновлення елементів будівлі рівня відновної вартості. Цей метод є 

більш точним порівняно з розглянутим вище, оскільки знос розраховується виходячи з 

діючих цін по доведенню зношених елементів до нового стану. Він базується на визнаних 

покупцем витратах по ремонту об'єкту. 

До головного недоліку вартісного методу слід віднести обов'язкову деталізацію робіт і 

точність визначення витрат на проведення ремонту зношених елементів будівель. 

За матеріалами (Крумеліс Ю.В.) . 

Традиційний, нормативний спосіб визначення: Для елементів, не пов’язаних з житловими 

будинками, орієнтуватись на таблицю№1 КДП-204/2 Україна 226-93»Правила оцінки 

фізичного зносу житлових будівель) 

Фізичний знос об’єкту нерухомості розраховується по формулі: 

                                    , де Феі – фізичний знос і-того елементу об’єкту, у % 

(визначається на   

                                                     основі результатів натурного огляду об’єкту) 

                                           Lei – питома вага цього елементу у відновній вартості об’єкту 

(визначається на основі даних відповідних таблиць із збірників УПВВ. 

 

5. Функціональний знос об'єкту нерухомості. Суть і способи визначення 

впливу функціонального зносу на вартість нерухомості. 

Функціональний  знос  –  зменшення  вартості  майна  внаслідок невідповідності 

функціональних характеристик об’єктів нерухомості сучасним вимогам  для  даного  типу  

об’єктів.  Функціональний  вид  зносу  зумовлений,  в основному,  впливом  науково-

технічного  прогресу  в  галузі  архітектури  та будівництва.  У  вітчизняній  економічній  

літературі  функціональний  знос називається моральним.  

Функціональний знос  (Національний стандарт оцінки №1)- знос,  зумовлений 

частковою або повною втратою первісних функціональних (споживчих) характеристик 

об'єкта оцінки; 

Недовикористання, недоотримана вигода – суть функціонального зносу. 

Розрізняють такий, що усувається і такий, що не усувається функціональний знос. До 

такого, що усувається функціонального зносу відносять втрату вартості в результаті 

невідповідності проекту, матеріалів, будівельних стандартів, якості дизайну сучасним 

вимогам до цих пунктів. Передбачається можливість і раціональність його усунення. Тоді 

функціональний знос можна визначити шляхом розрахунку необхідних затрат на усунення 

ознак функціонального зносу. 

Наявність зносу, який не усувається свідчить про те, що такий знос усувати 

нераціонально. У цьому випадку способом обліку функціонального зносу може слугувати 

визначення вартості заміщення об’єкту оцінки шляхом використання інформації про 

вартість функціонального аналогу, який не має ознак функціонального зносу, що наявні у 

об’єкту оцінки. 

Функціональний знос може бути викликаний: недоліками, які потребують додавання 

елементів, недоліками, які потребують заміни або модернізації елементів, надполіпшення 

(надлишкові, зайві елементи). 

Методи обліку функціонального зносу:  

Метод капіталізації різниці орендної платні: оцінка недоліків, які потребують додавання, 

оцінка недоліків, які потребують заміни або модернізації елементів, оцінка зайвих 

поліпшень. При розрахунку функціонального зносу можна зустрітися з такими випадками: 
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 На об'єкті відсутні певні елементи, які необхідні для його нормального 

функціонування. Наприклад, престижна багатокімнатна квартира має всього один 

санітарний вузол. В цьому випадку величина функціонального зносу цієї квартири 

по цьому параметру оцінюється вартістю побудови другого санвузла. 

 На об'єкті є елементи, які необхідно замінити для того, щоб об'єкт відповідав 

ринковим вимогам. Наприклад, сучасний офісний будинок має застарілі системи 

комунікацій. В цьому випадку величина функціонального зносу пов'язана з вартістю 

демонтажу старих систем і  встановленням нових 

 Об'єкт має надлишок якихось елементів, які функціонально не виправдані з погляду 

його нормального використання. Наприклад, будинок ресторану має велику 

кількість підсобних приміщень, які явно зайві для забезпечення його 

функціонування і не можуть бути перепрофільований, під іншу функцію. В цьому 

випадку функціональний знос оцінюється як вартість приміщень, які не можуть бути 

використані. 

У національному стандарті № 2 «Оцінка нерухомого майна»: величина функціонального 

зносу розраховується виходячи з наявних ознак невідповідності споживчих характеристик 

об'єкта оцінки сучасним вимогам щодо подібного нерухомого майна на ринку (відсутності 

певних споживчих характеристик або наявності надлишкових споживчих якостей 

земельних поліпшень). Функціональний знос може визначатися шляхом розрахунку 

необхідних витрат на усунення (створення, заміну) ознак функціонального зносу. Іншим 

способом урахування функціонального зносу є визначення вартості заміщення об'єкта 

оцінки шляхом використання інформації про вартість функціонального аналога, що не має 

ознак функціонального зносу, наявних у об'єкта оцінки;  

Функціональний  знос  теоретично  являє  собою  різницю  між  розміром вартості 

відтворення будинку та вартістю його заміщення. Оскільки у вартості заміщення  

відображені  витрати  на  відтворення  споживчих  властивостей будинку з урахуванням 

сучасних стандартів та ринкових вимог, то вважається, що  ця  вартість  виключає  

вартість  функціонального  зносу,  який  міститься  у вартості відтворення. 

Функціональний знос, що можливо усунути оцінюється за трьома групами факторів, що 

зумовлені:  

 нестачею окремих елементів будинку або  їх  якісних  характеристик;   

 потребою  у  заміні  чи  модернізації  елементів;  

 надлишком  окремих  елементів.   

Функціональний  знос,  що  не  усувається оцінюється  за  двома  групами  факторів,  що  

зумовлені:  нестачею  окремих елементів  будинку  або  їх  якісних  характеристик  та  

надлишком  окремих елементів. 

(Національні стандарти) Функціональний знос, який пов'язаний з необхідністю додавання 

певних елементів визначається шляхом віднесення вартості витрат на їх створення до 

вартості відтворення (вартості заміщення) об'єкту нерухомості, яка включає вартість 

витрат на створення таких елементів. 

Функціональний знос, який пов'язаний з необхідністю заміни елементів об'єкту 

нерухомості, які не відповідають функціональним вимогам, визначається шляхом 

віднесення суми витрат, пов'язаних із заміною елементів до вартості відтворення об'єкту 

нерухомості з урахуванням витрат, пов'язаних із заміною. При цьому витрати, пов'язані із 

заміною елементів розраховуються як сума витрат на демонтаж елементів і витрат на 

придбання і монтаж елементів, які замінюють ті, що демонтуються за мінусом 

прогнозованого доходу від продажу матеріалів (конструкцій), що підлягають демонтажу; 

вартість відтворення об'єкту нерухомості з урахуванням витрат, пов'язаних із заміною 

розраховується як сума вартості відтворення об'єкту нерухомості за відніманням вартості 

відтворення елементів, які потребують заміні, і витратах, пов'язаних із заміною елементів. 

Функціональний знос, який пов'язаний з наявністю зайвих поліпшень нерухомості 

визначається шляхом віднесення вартості відтворення зайвих поліпшень за відніманням 

витрат на їх демонтаж і відповідним збільшенням цієї вартості на вартість доходу від 

матеріалів (конструкцій), що підлягають розбиранню, до вартості відтворення об'єкту 

нерухомості з зайвими поліпшеннями включно. 



 

6. Економічний (зовнішній) знос об'єкта нерухомості. Сутність і способи 

визначення економічного (зовнішнього) зносу об’єкта нерухомості. 

В національному стандарті №1 - економічний (зовнішній)   знос  -  знос,  зумовлений  

впливом соціально-економічних, екологічних та  інших  факторів  на  об'єкт оцінки; 

Економічний знос (знецінення) викликається зовнішніми негативними причинами, на які не 

може  впливати власник нерухомості: 

Зовнішній (економічний ) знос – втрата вартості нерухомості внаслідок впливу соціально-

економічних факторів зовнішнього середовища (зміна ситуації на ринку нерухомості, 

законодавчих умов, недоліків місцерозташування), що призводить до зменшення її 

потенційної корисності. Якщо фізичний і, в значній мірі, функціональний зноси можна 

усунути шляхом ремонту, реконструкції або модернізації об’єкту, знос зовнішній, як 

правило, є таким, що не усувається.    

За Пригунковим А. 

Соціально-економічний стан регіону – визначальний для визначення економічного зносу. 

Оцінка впливу безпосереднього оточення на вартість об’єкту оцінки є досить складним 

завданням, так як виявити цей вплив можливо тільки на основі аналізу ринкових даних. 

                          Методи визначення економічного зносу: 

1.Метод капіталізації різниці орендної плати. 

2.Метод строку життя. 

3.Метод парних продажів. 

У національному стандарті № 2 «Оцінка нерухомого майна» 

величина економічного зносу розраховується на основі порівняння прогнозованого доходу 

від найбільш ефективного використання подібного нерухомого майна на дату оцінки з 

прогнозованим доходом від найбільш ефективного використання об'єкта оцінки з 

урахуванням частки земельних поліпшень; прогнозованої завантаженості об'єкта оцінки за 

умови найбільш ефективного використання з його проектною потужністю; цін продажу 

(цін пропозиції) подібного нерухомого майна, що містить ознаки економічного зносу, з 

цінами продажу (цінами пропозиції) подібного нерухомого майна, яке не містить ознак 

такого зносу, але є подібним за іншими суттєвими ознаками                                            

Методом виміру зовнішнього зносу є аналіз парних продажів, коли на ринку 

нерухомості продаються два співставимих об’єкти, один з яких має зовнішній знос, інший – 

ні. Різниця в ціні дозволить зробити висновки про величину зносу від зовнішнього впливу 

на об’єкт  оцінки. 

Іншим методом визначення зовнішнього зносу є порівняння прибутків від орендної 

плати за використання аналогічних об’єктів, на один з яких здійснюється негативний 

вплив навколишнього оточення. Капіталізація втрат прибутку від порівняння цих двох 

об’єктів буде характеризувати величину зносу від зовнішнього впливу. 

 

Своєрідним індикатором економічного зносу може служити ціноутворення на ринку 

нерухомості. Базуючи на величині мультиплікатора 

Кр = Цр/Цбуд, 

де:    Цр — ринкова вартість об'єкту;  

Цбуд — вартість будівництва  

можна судити про наявність або відсутність показника економічного зносу. 

Для об'єктів нерухомості можливі наступні ситуації: 

Кр > 1 (висока ділова активність); 

Кр = 1 (середня ділова активність); 

Кр < 1 '(низька ділова активність). 



Наявність економічного зносу відповідає третьому випадку. 

Візьмемо, наприклад, невеликий обласний центр. Ціни на житлі знаходяться в діапазоні 

80-120$/м2 при вартості будівництва — 250$/м2. Отже, Кр = 0,4 < 1. В районних центрах, 

с.м.т. величина Кр знаходиться на рівні 0,2. Причому, в рівному ступені це відноситься і до 

промислової нерухомості. У ряді випадків використання мультиплікатора є або трохи не, в 

єдиним способом, який дозволяє визначити ринкову вартість, об'єкту. Особливо це 

торкається ситуації, коли ринок продажів не сформований, а ринок оренди недостатньо 

представницький. 

При низьких значеннях мультиплікатора немає значення виділяти функціональний і 

економічний знос — економічний знос "поглинає" функціональний. Немає значення 

розділяти ситуації, коли це відбувається, а коли ні. Відповідь дає аналіз функціональності 

будинку і маркетинговий аналіз продажів. 

_______________________________________________________________________ 

Одним з можливих варіантів визначення зносу об’єкту нерухомості є метод строку 

життя. Цей метод базується на твердженні про залишковий строк економічного життя 

об’єкту оцінки. 

Під строком економічного життя земельних поліпшень розуміється період, на протязі якого 

дохід, який одержуємо або планується одержати від цих поліпшень, перевищує операційні 

витрати, пов’язані з одержанням цього доходу. Строк економічного життя земельних 

поліпшень відображає строк, протягом якого витрати на підтримання земельних поліпшень 

у придатному для експлуатації стані є такими, що окуповуються.  

Залишковий строк економічного життя земельних поліпшень – строк від дати оцінки до 

вичерпання строку економічного життя земельних поліпшень. 

Фактичний строк земельних поліпшень – період від початку експлуатації земельних 

поліпшень до дати оцінки. 

При застосуванні цього методу усі існуючі види зносу (фізичний, функціональний, 

економічний) рахуються повністю врахованими. Сукупний знос об’єкту(у %) визначають 

по формулі:                                  

де Зс – сукупний знос; 

Фв – фактичний вік земельних поліпшень; 

Зсеж – залишковий строк економічного життя. 

Хоча даний метод приваблює своєю простотою, однак користуватись ним варто обережно, 

так як об’єктивне визначення залишкового строку економічного життя земельних 

поліпшень є досить складним завданням. 

7. Поняття дохідної нерухомості. Дохідний підхід до оцінки нерухомості, 

сфера його застосування. Методи оцінки доходного підходу і послідовність їх 

оціночних процедур. 

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  та  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. 

Найчастіше підхід використовується під час визначення вартості майна, що  здатне  

потенційно  приносити  прибуток  –  це  комерційна  нерухомість (офісні,  складські  

приміщення,  торгові  площі,  готелі);  деякі  види  житлової нерухомості;  цілісні  майнові  

комплекси;  фінансові  інтереси;  універсальне обладнання.  Досить  важко  та  недоречно  
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використовувати  методи  доходного підходу при оцінці неприбуткової нерухомості; майна, 

здатного функціонувати лише як частина більш крупної виробничої структури.  

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. Наприклад,  у випадках: 

 можна чекати, що майбутні грошові доходи істотно відрізнятимуться від поточних; 

 є можливість обґрунтовано оцінити майбутні грошові потоки; 

 нерухомість будується або тільки побудована; 

 нерухомість є великим багатофункціональним комерційним об'єктом; 

 потоки доходів і витрат носять сезонний характер 

 внесення інвестицій є економічно доцільним і приводить до найбільшої вартості. 

Прогнозовані грошові  потоки,  у тому   числі   вартість   реверсії,  підлягають  

дисконтуванню  із застосуванням ставки дисконту для отримання їх поточної вартості. 

Метод прямої капіталізації 

 розраховується ЧОД (Чистий операційний дохід є грошовою сумою, яку одержує 

власник нерухомості виходячи з її якнайкращого і найбільш ефективного 

використання після здійснення всіх витрат); 

 вибирається і обґрунтовується метод розрахунку ставки капіталізації 

 розраховується вартість об'єкту нерухомості шляхом розподілу  чистого 

операційного грошового потоку і коефіцієнту капіталізації. 

Метод непрямої капіталізації 

При проведенні оцінки об'єкту нерухомості згідно цьому методу експертом здійснюються 

наступні оцінні процедури: 

 вибирається і обґрунтовується період прогнозування; 

 здійснюється прогноз об'ємів потенційних валових доходів від використання об'єкту 

нерухомості за роками (місяцями, кварталами) періоду прогнозування і прогноз 

ступеня завантаження нерухомості; 

 проводиться розрахунок прогнозованих витрат згідно їх структурі за роками 

(місяцями, кварталами) періоду прогнозування; 

 визначаються грошові потоки в кожному році як різниця між прогнозованими 

валовими доходами і валовими витратами; 

 вибирається і обґрунтовується ставка дисконту і дисконтуються певні грошові 

потоки; 

 визначається вартість реверсії; 

 розраховується вартість об'єкту нерухомості як сума дисконтованих грошових 

потоків і вартості реверсії; 

 

де ЧОД i  – доход у i-тому році;  

n – останній рік прогнозного періоду (періоду володіння) n;  

d – норма віддачі на капітал (ставка дисконтування). 



 

8. Поняття грошового потоку, рентного та чистого операційного доходу. 

Методи прогнозування майбутніх грошових потоків.  

З національного стандарту №1 

Грошовий потік - сума прогнозованих або фактичних надходжень від діяльності 

(використання) об'єкту оцінки; 

Чистий операційний дохід - прогнозована сума надходжень від використання об'єкту 

оцінки після віднімання всіх витрат, пов'язаних з отриманням цієї суми; 

З національного стандарту №2: Чистий операційних дохід – дохід, що визначається як 

різниця між валовим доходом та операційними витратами.; 

Валовий дохід – сукупне надходження коштів, які очікується отримати від реалізації прав, 

пов’язаних з об’єктом оцінки; 

Операційні витрати – прогнозовані витрати власника, пов’язані з триманням валового 

доходу. До операційних не належать витрати на обслуговування боргу та податків, що 

сплачуються від величини прибутку, отриманого від використання об’єкта оцінки, єдиного 

податку, фіксованого податку 

Прогнозування грошових потоків ґрунтується на узагальненні інформації та її аналізі з 

наступним моделюванням і врахуванням всіх зовнішніх і внутрішніх факторів, фінансових 

показників та передбачення можливих варіантів розвитку підприємства. 

 

9. Поняття та способи визначення ставки капіталізації та ставки дисконту під 

час оцінки нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок. Дисконтування та 

капіталізація як оціночні процедури.  

 

ставка капіталізації - коефіцієнт, який застосовується для визначення вартості об'єкту, 

виходячи з очікуваного доходу від його використання, при умові, коли дохід прогнозується 

незмінним протягом визначеного періоду в майбутньому. Ставка капіталізації характеризує 

норму доходу на інвестований капітал (власний і/або позиковий) і його норму повернення; 

ставка дисконту - коефіцієнт, що застосовується для визначення поточної вартості, 

виходячи з грошових потоків, які прогнозуються в майбутньому, за умови їх зміни 

протягом періодів прогнозування. Ставка дисконту характеризує норму доходу на 

інвестований капітал і його норму повернення в післяпрогнозний період, згідно якої на 

дату оцінки покупець може інвестувати засоби у придбання об'єкту оцінки з урахуванням 

компенсації всіх своїх ризиків, пов'язаних з інвестуванням; 

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). 

Ставка дисконту визначається: 

 Методом кумулятивної побудови (підсумовування): ставка дисконту = безризикова 

ставка + премії за ризик (інвестиційний менеджмент, низька ліквідність, 

специфічний ризик, ризик інфляційних чекань та ін.). 

 Методом оцінки капітальних активів (CAPM). 

 Методом середньозваженої вартості капіталу (WACC). 

Ставка капіталізації визначається: 

 Метод кумулятивної побудови; 

 Методом екстракції. 

 Метод пов’язаних інвестицій; 

 Методом Эллвуда. 

 



 

 

10. Вартість реверсії, сутність та способи її визначення для об’єкта нерухомості.  

 

З національного стандарту №1: 

Вартість реверсії – вартість об’єкта оцінки, який прогнозується на період, що настає за 

прогнозним.  

Для визначення вартості реверсії об’єкта оцінки (тобто ціни, за яку він міг би бути 

проданий по закінченні строку аналізованого періоду) може бути використаний метод 

прямої капіталізації доходу в припущенні, що об’єкт буде реалізовано в розумно короткий 

строк після закінчення аналізованого періоду.  

Теперішня вартість реверсії - виручка від продажі об’єкта по закінченню аналізованого 

періоду, дисконтована на дату оцінки.  

 (З книги Г.Грязнової та М.Федотової): 

Вартість реверсії можна зпрогнозувати з допомогою: 

визначення ціни продажу, виходячи з аналізу поточного стану ринку, з моніторингу 

вартості аналогічних об’єктів і уявлень відносно майбутнього стану об’єкту; 

 прийняття припущень відносно змін вартості нерухомості за період володіння; 

 капіталізація доходу за рік, що є наступним за роком закінчення прогнозованого 

періоду, з використанням самостійно розрахованої ставки капіталізації. 

З конспекту Олефіренко: Вартість реверсії – вартість майна на початок періоду після 

прогнозованого. Розраховується:  

1) любим з підходів в оцінці з врахуванням зносу за прогнозований період. 

2) На основі даних ринку, якщо ми можемо зпрогнозувати вартість об’єкту через n періодів 

По моделі Гордона: 

 

 

 

, де Вр – вартість реверсії;    Dn+1 – дохід першого післяпрогнозного періоду; 

     q  - середній геометричний додатковий довготривалий приріст грошового потоку4 

п – прогнозний період; 

і, r – ставка доходу, рівна ставці дисконтування 

 

11. Визначення  вартості  нерухомості  з  застосуванням  порівняльного  підходу: 

передумови, методи, оціночні процедури і послідовність їх застосування. 

Порівняльний підхід ґрунтується на врахуванні принципів заміщення та 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 ринкової 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 

ринкової вартості; 
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- 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. 

Порівняльний підхід передбачає таку послідовність оціночних процедур: 

1)збирання і проведення аналізу інформації про продаж або пропонування подібного 

нерухомого майна та визначення об’єктів порівняння; 

2)вибір методу розрахунку вартості об’єкта оцінки з урахуванням обсягу та достовірності 

наявної інформації; 

3)зіставлення об’єкта оцінки з об’єктами порівняння з наступним коригуванням ціни 

продажу або ціни пропонування об’єктів порівняння; 

4)визначення вартості об’єкта оцінки шляхом урахування величини коригуючих поправок 

до вартості об’єктів порівняння; 

5)узгодження отриманих результатів розрахунку. 

 

12. Подібне майно. Правила підбору об’єктів порівняння і урахування інформації 

про  ціни  на  ідентичне  або  подібне  майно,  що  використовується  в 

порівняльному підході.  

Подібне майно – майно, яке за своїми характеристиками та (або) властивостями подібне 

об’єкту оцінки або має таку саму інвестиційну привабливість. 

Після вибору одиниці порівняння (тієї або іншої ціни продажу) визначаються основні 

показники (характеристики) або елементи порівняння, використовуючи які можна 

змоделювати вартість об'єкту оцінки за допомогою необхідних коригувань цін продажів 

порівнюваних об'єктів. Сам об'єкт оцінки ніколи не піддається коригуванням. 

Виділяють 9 основних елементів порівняння. 

1) Права власності, які передаються  на об’єкт оцінки. (Юрисдикція об’єкту має ключову 

роль у встановленні його вартості. Введення тих або інших обмежень на право власності 

об’єктивно понижує вартість об’єкту оцінки, ціну продажу.) 

2) Умови фінансових розрахунків при придбанні тієї або іншої нерухомості:  

а)розрахунок покупця з продавцем за рахунок власних коштів і тільки грошима (типові 

умови фінансування); 

б)одержання покупцем кредиту на придбання об’єкту нерухомості або фінансування 

повністю (частково) грошовими еквівалентами; 

в)фінансування угоди купівлі-продажу об’єкту нерухомості самим продавцем, шляхом 

надання покупцю іпотечного кредиту або надання розстрочки на виплату за об’єкт.   

3)Умови продажу (вільний продаж, примусовий продаж).(елемент порівняння дозволяє 

виключити об’єкти порівняння з ряду порівнюваних або провести коригування цін 

продажу для вияву відхилень від чисто ринкових умов продажу, зумовлених нетиповою 

мотивацією придбання майна.) 

4) Динаміка угод на ринку. Стан ринку.(вплив чинника часу) (складовими чинника часу є 

інфляція і деінфляція, зміни в законодавстві (прав власності, оподаткування тощо), зміни 

попиту і пропозиції на об’єкт нерухомості); 

5) Місцерозташування. (просторово-територіальні координати розміщення об’єкту 

нерухомості при визначенні його вартості трансформуються в рентну складову вартості. 

Розміщення нерухомості описується рядом характеристик: різниця в розташуванні 

земельних ділянок в різних природно-кліматичних зонах, в населених пунктах різної 



категорії і в межах населених пунктів в різних функціональних і економіко-планувальних 

зонах); 

Зручність району з точки зору функціонального використання нерухомості; 

Транспортні комунікації; 

Сусідське оточення; 

6) Фізичні характеристики визначають корисність (а, отже, і вартість) самого об'єкту 

нерухомості. (вік і стан, вид використаних будівельних матеріалів, розміри - площа і об’єм; 

особливості об’ємно-планувального рішення, архітектурні особливості, можливість 

перепрофілювання; забезпечення інженерними комунікаціями;  розмір і форма земельної 

ділянки, тощо); 

7) Економічні характеристики. (ті, які впливають на основні результати використання 

дохідних об’єктів: умови і строки оренди, застосовані знижки орендної плати, коефіцієнти 

капіталізації та дисконтування для вирахування доходів тощо).  

8) Відхилення від цільового використання - наявність нецільового використання частини 

нерухомості, що оцінюється, призводить до зниження її вартості. 

9) Наявність рухомого майна. Присутність різних видів обладнання враховується в ціні 

продажу, тому необхідно врахувати порівнянність і по цьому елементу 

Поправки виконуються в наступній послідовності: в першу чергу здійснюються загальні 

поправки, потім – поправки до специфічних деталей.   

 

13. Визначення  ринкової  вартості  земельної  ділянки,  її  частини:  методичні 

підходи, методи, оціночні процедури і послідовність їх застосування.  

В відповідності з загальноприйнятою практикою оцінка ринкової вартості проводиться з 

використанням трьох методологічних підходів: витратного, порівняльного і дохідного. При 

оцінці землі можуть використовуватися методи одного підходу або методи, що 

представляють їх комбінацію. Вибір методу залежить від об'єкта оцінки, інформаційної 

забезпеченості, його відповідності найбільш типовим видом використання об'єкта оцінки 

та інших.  

При оцінці земельних ділянок порівняльний (ринковий) метод є найпривабливішим 

оскільки максимально орієнтований на кон'юнктуру ринку. Труднощі його використання, 

проте полягають у відсутності розвиненого ринку землі, а також в недостатньо 

розроблених поправках, що впливають на вартість, при зіставленні існуючих продажів і 

відсутності кількісних значень коефіцієнтів, що коректують. За основу   визначення   

вартості  земельних  ділянок  шляхом зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок  

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

вартість, достатньою мірою збігаються з ділянкою, яка оцінюється.  

Дохідний підхід використовується у тому випадку, якщо земельна ділянка приносить 

прибуток від господарської діяльності або від здачі її в оренду окремо від будівель і 

споруд, тобто вартість ділянки відображає його здатність приносити прибуток в 

майбутньому. Підхід залишку землі використовується при оцінці земельних ділянок з 

поліпшенням. Визначення витрат на земляних ділянках, в цьому випадку, здійснюється на 

підставі ринкової вартості цих поліпшень за умови найбільш ефективного використання 

земельної ділянки. 

При оцінці землі витратний підхід використовується в основному для визначення вартості 

поліпшень, що знаходяться на земельній ділянці (будівель, будов і споруд) для виділення 

земельної складової в вартості єдиного об'єкта нерухомості. 

Перелік документів, необхідних для проведення оцінки земельної ділянки: 

1.      Документи що підтверджують право власності або інше майнове право на об'єкт 

оцінки (Державний акт на землю, Договір оренди землі). 

2.      Документи що характеризують розмір і місце положення ділянки (кадастровий план). 

3.      Документи що підтверджують наявність або відсутність обтяжень або обмежень у 

використанні земельної ділянки. 



4.      Інформацію відносно наявності споруд на оцінюваній земельній ділянці. 

5.      Інформацію про наявність інженерних мереж і комунікацій. 

 

14. Особливості  оцінки  земельних  ділянок,  що  використовуються  як 

сільськогосподарські угіддя, та земельних ділянок, у межах яких розташовані 

природні,  штучні  замкнуті  водойми,  що  використовуються  для 

рибогосподарської діяльності.  

ЇЇ проведення регламентують: 

 «Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і 

населених пунктів», затверджена постановою КМУ від 23.03.95 № 213 з 

врахуванням змін, затверджених постановою КМУ від 08.08.01 № 951; 

 Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і 

населених пунктів, затверджений наказом Держкомзему, Мінсільгосппроду, 

Держкоммістобуду, УААН від 27.01.2006; 

(Лєбєдь) Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення 

встановлюється шляхом капіталізації рентного доходу, що виникає при виробництві с/г 

культур, і є похідним річного рентного доходу і строку його капіталізації (33 роки). 

Річний рентний дохід вираховується в натуральних одиницях (в центнерах зерна), як сума 

диференціального рентного доходу, величина якого прийнята по даним економічної оцінки 

землі, проведеної в 1988 році, і абсолютного рентного доходу землі – постійної величини, 

установленої в Україні на 1 га угідь – 1,6 ц/га зерна, які при визначенні грошової оцінки 

переводяться у вартісне вираження на основі поточних чи світових цін реалізації. 

На гірших землях, на яких не створюється диференціальний рентний дохід (з нульовим чи 

від’ємним показником оцінки), грошова оцінка земель визначається величиною 

абсолютного рентного доходу.  

Інформаційною базою для грошової оцінки земель с/г призначення послуговують 

матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, 

бонітування ґрунтів, економічна оцінка с/г земель); матеріали внутрігосподарського 

землевпорядження; проекти формування територій і встановлення меж сільських і 

селищних Рад; меж населених пунктів; матеріали інвентаризації земель всіх категорій. 

Базовою одиницею грошової оцінки земель с/г призначення є агровиробничі групи, які 

об’єднують ґрунтові різниці, близькі за походженням, умовам ґрунтоутворення, характеру 

основних режимів і властивостей, що визначають родючість чи, навпаки, негативні якості 

ґрунтів. 

Грошова оцінка проводиться окремо по орним землям, землям під багаторічними 

насадженнями, природним сінокосам і пасовищам з додержанням наступної послідовності: 

Шляхом капіталізації річного рентного доходу розраховується грошова оцінка окремого 

виду с/г угідь по Україні в цілому, яка на основі регіональних різниць в 

диференційованому  рентному доході конкретизується для АР Крим, областей і 

адміністративних районів; 

Шляхом внесення поправок на різниці в диференційованому доході у розрізі с/г 

підприємств району, визначається грошова оцінка с/г угідь для підприємства в цілому; 

Враховуючи різниці в якості ґрунтів різних агровиробничих груп в межах с/г підприємства, 

на основі шкал грошової оцінки агропромислових груп визначається грошова оцінка 

конкретної земельної ділянки (як сума добутків грошової оцінки конкретних 

агровиробничих груп і їх площ в межах ділянки). 

Грошова оцінка зрошуваної чи осушуваної земельної ділянки коригується коефіцієнтами 

співвідношення диференціальних доходів по шкалах економічної оцінки зрошуваних і 

богарних земель, осушуваних (крім торфових ґрунтів) і не осушених земель. 

Грошова оцінка земельних ділянок під виробничими будівлями і спорудами с/г 

підприємств, які розташовані за межами населених пунктів, визначається по прилягаючим 

агровиробничим групам ґрунтів. 



Грошова оцінка земель, на які відсутні матеріали економічної оцінки, визначаються по 

аналогічним прилягаючим агровиробничим групам ґрунтів. 

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення: (Драпіковський) 

ГОз = РД * Ц * Тк, де : ГОз – грошова оцінка землі; РД – рентний дохід: диференціальний 

або абсолютний.    Ц – ціна зерна (поточного року);    Тк – термін капіталізації. 

Диференційний рентний дохід: В 1988 році вирахувано загальнодержавний рентний дохід 

і встановлено в межах 7,4 центнерів/ га пшениці 3 класу: 

Абсолютний рентний дохід – з виникненням приватної власності. 

АРД – 1,6 ц/га 

НГО виконується тільки для с/г угідь – рілля, пасовища, багаторічні насадження, сінокоси. 

Щоб по цій методиці вийти на НГО окремої ділянки (наприклад, підприємства): 

А) повинні бути матеріали економічної оцінки; 

Б) плани промислового підприємства; 

В) «ґрунтова» карта окремого району;  (Такі оцінки виконують тільки спец. Інститути 

землеустрою.)  

 

15. Визначення  вартості  об’єкта  незавершеного  будівництва:  методичні  

підходи, методи, оціночні процедури і послідовність їх застосування.  

Об’єкти незавершеного будівництва — будівлі, споруди або передавальні пристрої, які 

фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані. 

Під час проведення оцінки об'єктів незавершеного будівництва ураховується вартість 

матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для цього об'єкта 

незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, а також з урахуванням 

вартості устаткування для монтажу, придбаного для функціонування об'єкта 

незавершеного будівництва після завершення будівництва. 

Вартість об’єктів незавершеного будівництва визначається із застосуванням витратного, 

порівняльного підходів, а також шляхом поєднання усіх методичних підходів. 

У разі поєднання методичних підходів вартість об’єкта незавершеного будівництва 

визначається як різниця між прогнозованою ринковою вартістю об’єкта оцінки за умови 

найбільш ефективного використання після завершення його будівництва і введення в 

експлуатацію та приведеними до поточної вартості витратами на завершення будівництва і 

введення цього об’єкта в експлуатацію. 

 

 

16. Передавальні  пристрої  та  особливості  їх  оцінки:  методичні  підходи,  

методи, оціночні процедури і послідовність їх застосування.  

передавальні пристрої - земельні поліпшення, створені для виконання спеціальних 

функцій з передачі енергії, речовини, сигналу, інформації тощо будь-якого походження та 

виду на відстань (лінії електропередачі, трубопроводи, водопроводи, теплові та газові 

мережі, лінії зв'язку тощо); 

Вартість передавальних пристроїв визначається із застосуванням витратного та дохідного 

підходів. Дохідний підхід ґрунтується на урахуванні плати за використання подібного 

нерухомого майна або фактичної плати за використання об’єкта оцінки у разі, коли вони 

відповідають ринковим даним щодо подібного нерухомого майна 

 

17. Вбудовані, прибудовані та вбудовано-прибудовані приміщення і особливості 

їх оцінки:  методичні  підходи,  методи,  оціночні  процедури  і  послідовність  їх 

застосування.  



Приміщення – частина внутрішнього об'єму будівлі, обмеження будівельними елементами 

з можливістю входу і виходу з нього. 

Вбудоване приміщення – приміщення, що є частиною внутрішнього об’єму  будівлі. 

Прибудоване приміщення – приміщення, що прибудовані до основної будівлі і мають з 

нею хоча б одну спільну стіну. 

Прибудовано-вбудоване приміщення – приміщення, частина внутрішнього об'єму яких 

є  частиною внутрішнього об’єму основної будівлі, а інша частина - прибудованою. 

Оцінюючи вбудовані і прибудовані приміщення, оцінювач повинен звернутися до збірок 

УПВС.                                             

Для коригування вартості одиничного показника і величини питомих ваг конструктивних 

елементів прибудованого приміщення застосовується наступна група коефіцієнтів: 

 по ефективній висоті приміщення; 

 за обсягом приміщення; 

 за наявністю або відсутністю внутрішнього благоустрою; 

 коефіцієнт, що враховує не повний склад конструктивних елементів. 

Методи оцінки вбудованих приміщень: 

1) За будівельним об'ємом об'єкта оцінки (в комплексі всієї будівлі). Обсяг будівельних 

робіт обчислюється шляхом прив'язки до осей. Визначаємо частку вбудованого 

приміщення (наприклад 5%). Потім визначаємо фізичний знос всієї будівлі, потім вартість 

всього і з неї виділяємо 5%. Потім в остаточній вартості додаємо якість обробки і 

поліпшення. Тут існують певні розбіжності, тому що в будівництві є вплив поверховості на 

вартість (коефіцієнти). 

2) Метод заміни вбудованого приміщення на окремий функціональний аналог. 

 

18. Сутність,  основні  засади  і  сфера  застосування  нормативної  грошової  

оцінки земель. Особливості нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів.  

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок здійснюється з метою визначення розміру 
земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних 

ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 
власності, втрат сільськогосподарського лісогосподарського виробництва, а також під час 

розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального 
використання та охорони земель. 

В основі грошової оцінки земель населених пунктів лежить капіталізація рентного доходу, 

який виникає завдяки місцю населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і 

місцевій системі виробництва і розселення, облаштуванню його території і якості земель з 

врахуванням природно-кліматичних і інженерно-геологічних умов, архітектурно-

ландшафтних і історико-культурних цінностей, екологічному стану і функціональному 

використанню земель.  

Ц н  
В

 
×

 
Нп КфКм  

Н к
 

де Цн – нормативна грошова оцінка 1 м2 земель населеного пункту; 

В – витрати на освоєння і облаштування території населеного пункту, грн.за 1м2;   

 НП – норма прибутку – 6% 

Нк – норма капіталізації – 3%; 

(В*НП) – рентний дохід від облаштування території;    



Кф- коефіцієнт на функціональне використання (з таблиц1.1)(Максимальний коефіцієнт – 

2,5 - при комерційному використанні) 

Км – коефіцієнт місце розташування:   

Показники, що включені в дану формулу, або розраховуються, або їх значення 

приймається у відповідності з Порядком грошової оцінки земель с/г призначення і 

населених пунктів. 

Показник В розраховується на основі відновної вартості інженерної підготовки головних 

споруд і магістральних мереж у водопостачанні, каналізації, тепло - , енергопостачанні 

(включно з зовнішнім освітленням), слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової 

каналізації, об’єктів санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, 

вулично - дорожної мережі, міського транспорту станом на початок року проведення 

оцінки. 

Значення показника Кф, що характеризує функціональне використання земельної ділянки, 

які відображають відносну прибутковість розташованих в межах населеного пункту видів 

економічної діяльності, встановлюються Порядком грошової оцінки. 

Коефіцієнт, що характеризує місце розташування земельної ділянки (Км), який враховує 

особливості виявлення ренти місцерозташування на регіональному, зональному (в межах 

населеного пункту) і локальному рівнях, розраховується по формулі:,  

    Км = Км1 * Км2 * Км3, 

 де Км1 – регіональний, таб.1.2, 1.3, 1.4, 1.5; коефіцієнт, що враховує значення і статус 

населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і 

розселення; 

      Км2 – зональний – таблиця 1.6; коефіцієнт, що враховує територіальну неоднорідність 

містобудівної цінності землі і межах населеного пункту (економіко-планувальне зонування 

території населеного пункту); 

      Км3 – локальний – таблиця 1.7 коефіцієнт, що враховує локальні фактори місце 

розташування земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони. 

Вихідні дані для обчислення коефіцієнту Км є генеральні плани населених пунктів і плани 

їх земельно-господарського устрою, матеріали економічної оцінки території та іншої 

містобудівної і землевпорядної документації. 

Значення коефіцієнтів Км1 приведені у відповідних таблицях додатку №3 до Порядку 

грошової оцінки і враховує адміністративний статус населеного пункту і його місце в 

системі розселення України, входження населеного пункту в приміську зону великих міст, 

наявність у нього статусу курорту, а також розташування населеного пункту в зоні 

радіаційного забруднення. Значення коефіцієнтів даної групи відображають узагальнене 

уявлення про реальні вигоди (втрати) розміщення оцінюваної земельної ділянки в тому чи 

іншому населеному пункті. 

Значення коефіцієнтів Км2 і Км3 встановлюються по результатах по-факторних оцінок 

кожної групи з врахуванням питомої ваги ренто утворюючих факторів у формуванні 

загального рентного доходу в межах населеного пункту і його економіко-планувальних 

зон. Порядком грошової оцінки регламентуються лише їх граничні значення. 

Процес рентоутворення в межах населеного пункту проходить, як правило, на досить 

великій і внутрішньо неоднорідній території, яка характеризується складним поєднанням 

природних і антропогенних ландшафтів, різницями в функціонально-планувальних 

якостях, різним рівнем дохідності використання земель, що призводить до неоднорідності 

виявлення ренто утворюючих факторів. 

Таким чином, загальна модель грошової оцінки земель населених пунктів являє собою 

своєрідну логічну структуру, згідно якій: 

 Шляхом капіталізації нормативного прибутку від освоєння і облаштування території 

з врахуванням місця населеного пункту в системі виробництва і розселення 

визначається базова (середня для населеного пункту) вартість земель; 



 Базова вартість диференціюється по економіко-планувальним зонам, які 

встановлюються у відповідності зі степенем містобудівної цінності території 

населеного пункту; 

 Визначається вартість земельної ділянки в залежності від його розташування в 

межах економіко-планувальної зони і функціонального використання.  

У великих містах (Київ) НГО опубліковані . По законодавству Довідки-витяги про НГО 

мають видавати уповноважені Держкомземом органи. 

 

19. Методичне  регулювання  експертної  грошової  оцінки  земельних  ділянок  

та порядок її проведення.  

експертна грошова оцінка передбачає визначення ринкової (ймовірної ціни продажу на 

ринку) або іншого виду вартості об’єкта оцінки (заставна, страхова, для бухгалтерського 

обліку тощо), за яку він може бути проданий (придбаний) або іншим чином відчужений на 

дату оцінки відповідно до умов угоди;  

 

Експертна грошова оцінка 
Розглядає земельну ділянку разом з іншими об'єктами 
нерухомості, розташованих на ній 
Враховує земельні поліпшення здійснені як за межами, так і в 
межах земельної ділянки 

 Носить індивідуальний характер 

 Оперує реально можливим рентним доходом 

Враховує кон'юнктуру ринку і сформовану економічну 

ситуацію 

Вартість – похідна від прибутковості земельної ділянки і інших 
об'єктів нерухомості, розташованих в її межах 
 Має ринковий характер 

 

Експертна грошова оцінка земель регламентується: «Методикою експертної грошової 

оцінки земельних ділянок» затвердженою постановою КМУ № 1531 від 11.10.2002г. 

Експертна грошова оцінка земельної ділянки здійснюється на основі таких методичних 

підходів: 

 капіталізація чистого операційного або рентного доходу (пряма і непряма); 

 зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок; 

 урахування витрат на земельні поліпшення. 

При проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки використовується 

методичний підхід, який забезпечується якнайповнішою інформацією про об'єкт оцінки. 

При проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки використовується 

методичний підхід, який забезпечується якнайповнішою інформацією про об'єкт оцінки. 

1). Методичний підхід, який базується на капіталізації чистого операційного або рентного 

доходу (фактичного або очікуваного) передбачає визначення розміру вартості земельної 

ділянки від найбільш ефективного використання земельної ділянки з урахуванням 

встановлених обтяжень і обмежень. 

Чистий операційний дохід визначається на основі аналізу ринкових ставок орендної плати 

за землю. 

Рентний дохід розраховується як різниця між очікуваним доходом від продукції, 

одержуваної на земельній ділянці (фактичної або умовної), і виробничими витратами і 

прибутком виробника. 

Для поліпшеної земельної ділянки дохід із землі визначається шляхом розподілу 

загального доходу між її фізичними компонентами - землею й земельними поліпшеннями. 



Пряма капіталізація ґрунтується на припущенні про постійність і незмінність грошового 

потоку від використання земельної ділянки. При цьому вартість земельної ділянки 

визначається як відношення чистого операційного або рентного доходу до ставки 

капіталізації за формулою: 

к

о
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де Цкп - вартість земельної ділянки, визначена шляхом прямої капіталізації (в гривнах); 

 До - чистий операційний або рентний дохід (в гривнах);  

 Ск - ставка капіталізації (у вигляді десяткового дробу). 

Непряма капіталізація ґрунтується на припущенні про обмеженість і змінність грошового 

потоку від використання земельної ділянки протягом певного періоду з наступним її 

продажем на ринку. При цьому вартість земельної ділянки визначається як поточна 

вартість майбутніх доходів від її використання і продажу за формулою: 
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де Цкн - вартість земельної ділянки, визначена шляхом непрямої капіталізації (в гривнах); 

Доi - очікуваний чистий операційний або рентний дохід за і-й рік (в гривнах); 

 Р - поточна вартість реверсії; t - період (в роках), який враховується при непрямій 

капіталізації чистого операційного або рентного доходу. 

Ставка капіталізації визначається характерним співвідношенням між чистим операційним 

доходом і ціною продажу подібних земельних ділянок або шляхом розрахунку на основі 

норми віддачі на інвестований в земельну ділянку капітал, з урахуванням змін у вартості 

грошей. 

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

ставкою капіталізації для поліпшеної земельної ділянки і нормою повернення капіталу з 

урахуванням питомої ваги вартості земельних поліпшень. 

2) За методичним підходом, який базується на зіставленні цін продажу подібних земельних 

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

цьому вартість земельної ділянки встановлюється шляхом внесення поправок до цін 

продажу подібних земельних ділянок, які враховують відмінності в умовах угод і 

характеристиках, які впливають на вартість. 

Поправки визначаються на основі попарного порівняння або статистичного аналізу 

ринкових даних. 

Скоректована ціна продажу подібної земельної ділянки визначається по формулі: 
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де Цза - скоректована ціна продажу а-ї подібної земельної ділянки (в гривнах);  

Ца - фактична ціна продажу а-ї подібної земельної ділянки (в гривнах); 

 m - кількість факторів порівняння; дельта Цаj - різниця (поправка) в ціні (+, -) продажу 

а-ї подібної земельної ділянки щодо ділянки, яка оцінюється, за j-м фактором порівняння. 

Вартість земельної ділянки визначається як медіанне або модальне значення отриманих 

результатів. 

За основу визначення вартості земельних ділянок шляхом зіставлення цін продажу 

подібних земельних ділянок беруться ціни продажу тих ділянок, які за факторами, які 

впливають на їх вартість, достатньою мірою співпадають з ділянкою, яка оцінюється. 

За наявності великої кількості продажів подібних земельних ділянок на ринку для 

визначення вартості шляхом зіставлення цін продажів можуть бути застосований методи 

математичної статистики. 



3). Методичний підхід, який базується на обліку витрат на земельні поліпшення, 

використовується для оцінки поліпшених земельних ділянок або земельних ділянок, 

поліпшення яких передбачається, за умови найбільш ефективного їх використання 

(фактичного або умовного). При цьому вартість земельної ділянки визначається як різниця 

між очікуваним доходом від продажу поліпшеної ділянки ( чи капіталізованим чистим 

операційним або рентним доходом від її використання) і витратами на земельні 

поліпшення за формулою: 

Цв = Цо - Вос 

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

поліпшення (в гривнах); Цо - очікуваний дохід від продажу поліпшеної земельної ділянки 

або капіталізований чистий операційний або рентний дохід від її використання (в 

гривнах); Вос - витрати на земельні поліпшення (в гривнах). 

Для визначення поточної вартості майбутніх доходів і витрат, які нерівномірно 

розподіляються в часі, застосовується дисконтування відповідних грошових потоків. 

Для поліпшеної земельної ділянки вартість землі може бути визначена шляхом 

встановлення характерного співвідношення між ринковою вартістю землі і земельних 

поліпшень в районі розташування об'єкту оцінки. 

 

 

20. Організація процесу незалежної оцінки нерухомості та її етапи.  

 
Етапи Процедури 

1. Підготовка до роботи 1.1. Ознайомлення з об’єктом оцінки 
1.2. Вияснення характерних умов угоди, для укладення якої проводиться оцінка; 
1.3. Визначення бази оцінки; 
1.4. Розробка пропозицій замовнику стосовно суттєвих умов договору на 
проведення оцінки; 
1.5. Видання (підписання) документу (договору, програми, наказу тощо) по 
організації оцінки; 

2. Постановка задачі по 
збору інформації 

2.1. Вивчення ринку і визначення степені задоволення його потреб в об’єктах, 
аналогічних оцінюваному; 
2.2. Визначення тенденцій розвитку аналогічних об’єктів на найближчі 5 років; 
2.3. Виявлення факторів мікро- і макросередовища, що впливають на 
конкурентноспроможність об’єкту оцінки; 
2.4. Виявлення впливу об’єкту оцінки на навколишнє природне середовище і 
економічні системи різних рівнів; 
2.5. Виявлення обмежень, пов’язаних з об’єктом оцінки , що впливають на 
процедури оцінки і вартість 

3. Пошук інформації 3.1. Встановлення вимог до інформації; 
3.2. Встановлення джерел інформації; 
3.3. Оформлення доступу до інформації; 
3.4. Визначення переліку і видів необхідної і достатньої інформації; 
3.5. Ідентифікація інформації; 
3.6. Збір і кодування інформації. 

4. Обробка інформації 4.1. Перевірка повноти інформації; 
4.2. Перевірка достовірності інформації; 
4.3. групування інформації; 
4.4. Якісний аналіз інформації; 
4.5. Селекція і фільтрація інформації; 

5. Вибір методичних 
підходів, методів аналізу, 
прогнозування і оцінки, а 
також оцінок-них процедур 

5.1. Попередня оцінка інформації; 
5.2. Оцінка одного відсотку точності прогнозної ціни об’єкту; 
5.3. Прогнозування затрат на аналіз і оцінку об’єкту різними методами; 
5.4. Остаточний вибір методичних підходів, методів аналізу, прогнозування і оцінки, 
а також оціночних процедур; 

6. Оцінка об’єкту 
 

6.1. Розрахунок корегуючих коефіцієнтів; 
6.2. Оцінка з використанням порівняльного підходу; 
6.3. Оцінка з використанням витратного, майнового підходу; 
6.4. Оцінка з використанням доходного підходу; 

7. Узгодження результатів 
оцінки 

7.1. Уточнення одержаних результатів по елементах різних підходів і прийняття 
рішення про достовірність результатів, одержаних з використанням різноманітних 
методичних підходів, і степені їх відповідності цілям оцінки; 

8. Складання звіту про 
оцінку і висновку про 
вартість об’єкту оцінки 

8.1. Складання звіту про оцінку і прийняття остаточного висновку про вартість 
об’єкту оцінки на основі узгодження результатів оцінки. 

 



21. Застосування містобудівної, проектної документації на будівництво в практиці 

оцінки.  Схеми  планування  територій,  генеральний  план  населеного  пункту, 

детальний план території, проект забудови території.  

Проектна планова документація - це містобудівна і землевпоряджувальна документація 

(Лебедь) Система містобудівної і землевпоряджувальної  документації – затверджені в 

установленому порядку текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування 

(організація) території, використання і охорона земель на всіх ієрархічних рівнях – від 

окремої земельної ділянки до країни в цілому. Заходи, передбачені даною документацією, 

є обов’язковими для виконання органами державної влади і органами місцевого 

самоврядування, власниками землі, землекористувачами, в т.ч. орендаторами. 

Містобудівна документація, яка розроблюється у вигляді схем, планів, проектів, 

відображає певні стадії робіт по плануванню територій, які відрізняються між собою 

змістом задач, що вирішуються, масштабом охоплюваних територій і строком 

проектування. 

 Загальною перевагою містобудівної і землевпоряджувальної документації як сукупного 

джерела інформації є наявність прогнозу щодо використання територій і земельних 

ділянок. Сама по собі інформація щодо стратегічного або, хоча б, тактичного погляду в 

майбутнє значною мірою впливає на вартість земельних ділянок і дозволяє більш 

ефективно здійснювати їх грошову оцінку.  Конспект. Система містобудівної і 

землевпоряджувальної  документації 

територія Вид містобудівної  документації 

Країна в цілому Генеральна схема планування території України 

Регіон Схема планування території 

Населений пункт Генеральний план населеного пункту 

Частина населеного  пункту Детальний план – конкретизація  генерального 

плану 

Квартал, мікрорайон Проект забудови території 

Містобудівна документація— затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється 

планування, забудова і інше використання території. 

Порядок розробки, узгодження, твердження і застосування містобудівної документації 

регулюється двома Законами України: "Про основи містобудування" і "Про планування і 

забудову територій". Є ще декілька Законів: "Про архітектурну діяльність" (регулює 

правовідносини між головним архітектором проекту і замовником), Цивільний кодекс 

(правовідносини при складанні договорів підряду), а також "Про відповідальність 

підприємств, їх об'єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері 

містобудування" і Кодекс України про адміністративні правопорушення, які встановлюють 

відповідальність за порушення законодавства. 

Містобудівна документація є основою для складання планів соціально-економічного 

розвитку. 

Проектна документація — затверджені текстові і графічні матеріали, якими визначаються 

містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні 

рішення, а також кошториси об'єктів будівництва. 

Проектна документація дуже широко використовується при застосуванні експертних 

методів грошової оцінки земельних ділянок. Потрібно звернути увагу на відмінності між 

проектною і містобудівною документацією. Проектна документація розробляється для 

окремих об'єктів містобудування (будинків, споруд) і хоча також складається з текстових і 

графічних матеріалів, значно відрізняється від містобудівної по значенню. Потреба 

вирішити архітектурні, конструктивні, технічні і технологічні питання висуває на перший 

план необхідність детального розгляду властивостей і особливостей окремого будинку, 

тоді як в містобудівній документації окремий будинок як об'єкт може взагалі бути 

знехтуваний. Слід зазначити, що містобудівна документація теж містить розрахунки 

вартості здійснення проекту, але це не є кошторисом. Як правило такий розрахунок 



виконується по типовій формі, але носить характер техніко-економічних обґрунтувань. На 

відміну від кошторису розрахунки є наближеними. 

 Генеральна схема планування території України — містобудівна документація, яка 

визначає концептуальні рішення планування і використання території України. 

Планування території на загальнодержавному рівні полягає в розробці Генеральної схеми 

якої, передбачається раціональне використання території, створення і підтримка 

повноцінного життєвого середовища, охорони навколишнього середовища, охорони 

здоров'я населення, охорони пам'яток історії і культури, визначення державних 

пріоритетів розвитку систем розселення, виробничої, соціальної і інженерно-транспортної 

інфраструктури. 

Неможливо планувати збільшення промислових територій або заповідників не 

передбачивши одночасно зменшення інших територій. На рівні Генеральної схеми 

визначаються лише загальні задачі територіального розвитку регіонів, визначається 

доцільність заборони надмірно індустріалізованих або надання підтримки депресивним 

регіонам, перерозподіл населення через розвиток систем розселення, аналіз 

територіальних диспропорцій і розробка рекомендацій щодо їх подолання. 

Містобудівна документація загальнодержавного значення представляє інтерес для 

оціночної діяльності перш за все з погляду прогнозування загальних напрямів 

функціонального перерозподілу територій і можливих змін цін на земельні ділянки певного 

функціонального призначення в тому або іншому регіоні. 

Схема планування території — містобудівна документація, яка визначає принципові 

рішення планування, забудови і іншого використання відповідних територій 

адміністративно-територіальної одиниці, їх окремої частини. (таких адміністративно-

територіальних одиниць, як АР Крим, область, район, і їх окремі частини) В схемах 

планування території на регіональному рівні визначаються заходи реалізації державної 

політики і враховуються державні інтереси під час планування цієї території, її історичні, 

економічні, екологічні, географічні і демографічні особливості, етнічні і культурні традиції.  

Цей вид документації не дивлячись на узагальнююче назву має істотні відмінності в змісті і 

включає три підвиди документації: 

схема планування території області; 

схема планування території району; 

схема планування території (сільської, міської) Ради. 

Це, в основному, політичний документ регіонального значення, де визначаються 

пріоритети використання територіальних ресурсів з урахуванням загальнодержавних 

задач і інтересів суміжних адміністративно-територіальних одиниць, а також пропорції 

розподілу основних ресурсів (трудових, економічних, соціальних, водних, енергетичних, 

екологічних і т.п.) 

Схема планування території області повинна містити графічні матеріали, на які 

відображено: 

 функціональне зонування території, існуючі і запроектовані населені пункти, їх 

межі, центри систем і підсистем розселення; 

 рекомендовані території для розміщення нових промислових, аграрних, 

рекреаційно-курортних і інших комплексів; 

 великі зони масового відпочинку, туризму, приміські і зелені зони міст; зони, які 

охороняються, зони особливого режиму; 

 землі Держземфонду і держлісфонду, з виділенням лісів 1 групи і заповідників; 

 межі сільськогосподарських територій з виділенням зон меліорації і зрошування; 

 принципові напрями трас магістральних транспортних і інженерних комунікацій, 

іригаційних каналів і водосховищ; 

 зони залягання корисних викопних, небезпечних геологічних і гідрологічних 

процесів (зони затоплення, сейсмічності, карстів), зон забруднення, а також 

розташування захисних споруд. 



Містобудівна документація регіонального рівня представляє інтерес для оціночної 

діяльності широкими можливостями по отриманню інформації, необхідної для здійснення 

оцінки конкретних земельних ділянок. Іноді ця документація є єдиним джерелом 

отримання комплексної інформації (межі приміських і зелених зон, курортно-рекреаційних 

зон в поєднанні із зонами забруднення, залягання корисних копалин і т.п.) 

Генеральний план населеного пункту — містобудівна документація, яка визначає 

принципові рішення розвитку, планування, забудови і іншого використання території 

населеного пункту. 

Для грошової оцінки земельних ділянок в межах населених пунктів генеральний план є 

найціннішим документом як з точки зору насиченістю інформацією, так і її комплексності і 

якості. 

Генеральним планом населеного пункту визначаються: потреби в територіях для забудови 

і іншого використання; потреба в зміні межі населеного пункту, черговість і пріоритетність 

забудови і іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні і 

допустимі види використання і забудови територій; планувальна структура і просторова 

композиція забудови населеного пункту; загальний стан навколишнього середовища 

населеного пункту, основні чинники його формування, містобудівні заходи щодо 

поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану; території, які мають будівельні, 

санітарно-гігієнічні, природоохоронні і інші обмеження їх використання; інші вимоги, 

визначені державними будівельними нормами. 

Генеральний план – містобудівний документ, який розробляється на всю територію 

населеного пункту (для міст з населенням більше 100 тис.чол. – одночасно з проектом 

планування приміської зони (1,5 години доступності до центру зони). 

Генеральний план визначає: 

 Напрямки територіального розвитку населеного пункту; 

 Принципову схему функціонального використання території; 

Генеральний план, як планувальний документ безпосередньо в натуру не переноситься. 

Для цього розроблюються детальні плани території -  містобудівні документи для 

окремих районів, мікрорайонів, кварталів і районів реконструкції існуючої забудови 

населених пунктів, які визначають: 

 Розташування червоних ліній – меж існуючих і запроектованих вулиць, доріг, площ, 

які відмежовують території мікрорайонів, кварталів і територій іншого призначення; 

 Розташування ліній регулювання забудови – меж розташування будинків і споруд 

відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших 

територій; 

 Розташування окремих земельних ділянок, вулиць, переходів, пішохідних зон, а 

також щільність, поверховість, інші параметри забудови; 

 Розташування інженерно-транспортної інфраструктури; 

 Принципи формування архітектурно-просторової композиції забудови тощо. 

Документом, який забезпечує перехід від містобудівного до об’ємного проектування, є 

проект забудови територій, який розроблюється для будівництва комплексів будівель і 

споруд і визначає розташування будівель і споруд, місцевих проїздів відносно червоних 

ліній; архітектурно-просторові рішення, призначення, щільність, поверховість та інші 

показники конкретних об’єктів; показники і технічні рішення інженерно-транспортної 

інфраструктури; потреба у проведенні інженерної підготовки території і об’єм таких робіт; 

місця і технічні рішення підключення інженерного оснащення об’єктів, що споруджуються 

до зовнішніх інженерних мереж і споруд; організацію будівництва; техніко-економічні 

показники і загальних кошторис забудови території; інші вимоги, визначені державними 

будівельними нормами. 

У випадку необхідності у складі проекту забудови території може розроблятися проект 

розподілу території – це містобудівний документ, яка розроблюється для мікрорайону 

(кварталу) чи його частини з метою розмежування земельних ділянок. Даним проектом 

визначаються площі і межі при домових територій існуючих і запроектованих житлових 

будинків, земельних ділянок, призначених для розміщення суспільних і комунально-



побутових споруд, територій загального користування, об’єктів сервітутів тощо. Важливе 

значення для проведення оцінки земельних ділянок, особливо при аналізі найбільш 

ефективного використання, будуть мати місцеві правила забудови, розробка і 

затвердження яких передбачена Законом України «Про планування і забудову територій».  

 

22. Ціноутворення  в  будівництві.  Кошторисна  документація.  Загальні  правила 

визначення  кошторисної  вартості  будівництва.  Застосування  кошторисної 

документації на ідентичні або подібні об’єкти нерухомості в практиці оцінки.   

Система ціноутворення в будівництві містить у собі кошторисні нормативи, правила 

визначення вартості будівництва і складання інвесторської кошторисної документації 

Кошторисні нормативи - це узагальнена назва комплексу кошторисних норм, що 

об'єднуються в окремі збірники. Разом з правилами і положеннями, що містять у собі 

необхідні вимоги, вони служать для визначення вартості будівництва. 

Інвесторська кошторисна документація - це сукупність кошторисів (кошторисних 

розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, черг будівництва, 

зведень витрат, пояснювальних записок до них та відомостей ресурсів, складених на стадії 

розроблення проектної документації. 

 

Вартість будівництва визначається: 

- на стадії проектування - кошторисна вартість будівництва в складі інвесторської 

кошторисної документації; 

- на стадії визначення виконавця робіт (проведення тендеру) - ціна тендерної пропозиції 

претендента (договірна ціна, яка може встановлюватися твердою, динамічною, 

періодичною - див. підрозділ 3.3); 

- на стадії проведення взаєморозрахунків - уточнюються окремі вартісні показники, 

визначені на попередніх стадіях, залежно від виду договірної ціни в порядку, 

обумовленому в контракті. 

У кошторисній вартості будівництва будівлі враховуються: 

- витрати на загальнобудівельні роботи по будівлі в цілому; 

- кошторисна вартість робіт з улаштування в будівлі водопроводу, каналізації, опалення, 

вентиляції, гарячого водопостачання, газопостачання, електроосвітлення, телефонізації, 

сміттєпроводу, радіофікації, телевізійних антен та кабельних розведень у сходових 

клітках; 

- кошторисна вартість монтажних робіт з установлення технологічного, насосно-

компресорного, підйомно-транспортного, енергетичного та іншого устаткування, 

передбаченого проектною документацією; 

- кошторисна вартість монтажу пасажирських та вантажних ліфтів; 

- кошторисна вартість загальнобудівельних робіт, зв'язаних з монтажем устаткування; 

- кошторисна вартість спеціальних будівельних робіт з улаштування фундаментів під 

устаткування, зведення промислових печей, труб технологічних каналів, тунелів та інших 

робіт; 

- витрати, зв'язані з виконанням інших будівельних та монтажних робіт, передбачених 

проектною документацією; 

- кошторисна вартість робіт з улаштування вводів до будівлі водопроводу, 

теплопостачання, гарячого водопостачання, газопостачання, електропостачання і 

слабкострумових мереж, а також випусків каналізації. 

Договірна ціна - це кошторис вартості підрядних робіт, за яку підрядна організація, 

визначена виконавцем робіт, згодна виконати об'єкт замовлення. 

Договірна ціна входить до складу вартості будівництва і використовується при проведенні 

взаєморозрахунків. 



Договірна ціна на будівництво об'єкту формується претендентом на виконання робіт 

(генпідрядником) із залученням субпідрядних організацій, погоджується із замовником і є 

невід'ємною частиною контракту. 

Договірні ціни можуть встановлюватись твердими, динамічними та періодичними. 

Метод  одиничних розцінок володіє найбільшою точністю розрахунку – погрішності не 

перевищують 5%. Техніка використання передбачає складення зведеного кошторисного 

розрахунку вартості будівництва об’єкту, аналогічного оцінюваному, з врахуванням 

накопиченого зносу. У випадку, якщо у оцінювача є кошторисна документація, то 

зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва визначається шляхом індексації 

проектного кошторисної вартості об’єкту. Індексація проводиться з допомогою індексу Кп. 

Кількісний метод (інша його назва – відповідно до кошторису витрат на будівництво) – 

це оцінка об’єкта на основі повного кошторису витрат на його будівництво.  Сутність  

цього  методичного  прийому  полягає  у  складанні кошторису будівництва оцінюваного 

об’єкта в сучасних умовах. Це найбільш трудомісткий  метод,  але  він  може  бути  

значною  мірою  полегшений,  якщо  є старі  кошториси  будівництва  оцінюваного  

об'єкта.  Якщо  ж  такі  відсутні,  то експерт-оцінювач  може  звернутися  до  послуг  

спеціаліста  зі  складання кошторисів,  який  розробить  новий  кошторис  для  цього  

об'єкта,  із використанням  єдиних  норм  розцінок,  індексів  цін  на  будівельно-монтажні 

роботи, кошторисних норм і правил та іншої необхідної документації.  

 

23. Процедура аналізу характеристик земельної ділянки, планування, забудови 

та іншого використання навколишніх територій, стану інженерних мереж під час 

визначення вартості об’єкта нерухомості.  

IX. Процедура проведення експертної грошової оцінки  

49. Експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться в такій послідовності:  

обстеження земельної ділянки та вивчення ситуації на ринку землі;  

визначення виду вартості земельної ділянки відповідно до умов угоди;  

складання завдання на оцінку та укладання договору про оцінку;  

збирання, оброблення та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки;  

визначення найбільш ефективного використання земельної ділянки;  

вибір та обґрунтування методичних підходів;  

визначення вартості земельної ділянки за обраними методичними підходами та 

формулювання остаточного висновку;  

складання звіту про оцінку. 

Згідно Закону України «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок»: 

Об'єктами експертної грошової оцінки є земельні ділянки або їх частини з певним місцем 

розташування та визначеними щодо них правами. При цьому земельна ділянка (її частина) 

розглядається як вільна від поліпшень та придатна для найбільш ефективного 

використання. 

Експертна грошова оцінка передбачає визначення ринкової (імовірної ціни продажу на 

ринку) або іншого виду вартості об'єкта оцінки (заставна, страхова, для бухгалтерського 

обліку тощо), за яку він може бути проданий (придбаний) або іншим чином відчужений на 

дату оцінки відповідно до умов угоди.  

Інформаційною базою для експертної грошової оцінки земельних ділянок можуть бути:  

документи, що підтверджують права, зобов'язання та обмеження стосовно використання 

земельної ділянки;  

матеріали про фізичні характеристики земельної ділянки, якість ґрунтів, характер та стан 

земельних поліпшень, їх використання згідно із законодавством;  

відомості про місце розташування земельної ділянки, природні, соціально-економічні, 

історико-культурні, містобудівні умови її використання, екологічний стан та стан розвитку 

ринку нерухомості в районі розташування земельної ділянки;  



інформація про ціни продажу (оренди) подібних об'єктів, рівень їх дохідності, час 

експозиції об'єктів цього типу на ринку;  

дані про витрати на земельні поліпшення та операційні витрати, що склалися на ринку, а 

також про доходи і витрати виробництва та реалізації сільськогосподарської і 

лісогосподарської продукції;  

проекти землеустрою, схеми планування територій та плани земельно-господарського 

устрою, згідно з якими передбачається зміна існуючого використання земельної ділянки, 

що може вплинути на вартість об'єкта оцінки; 

дата оцінки - дата, станом на яку проведено процедуру оцінки та визначено вартість 

об'єкта оцінки;  

При оцінці забудованих земельних ділянок (або тих, забудова яких передбачається) 

чистий операційний дохід визначається на основі очікуваного доходу на ринку від оренди 

землі або забудованої земельної ділянки (земельних поліпшень) за умови її найбільш 

ефективного використання.  

Чистий операційний дохід розраховується як різниця між сумою відповідних орендних 

платежів, які можуть бути отримані протягом року, та операційних витрат, пов'язаних з 

утриманням та експлуатацією земельної ділянки і її поліпшеннями, що склалися на ринку. 

До операційних витрат в обов'язковому порядку включаються витрати на управління 

нерухомістю (якщо вони є), поточний ремонт, сплату земельного податку та інших 

податків на нерухомість.  

До операційних витрат не включаються експлуатаційні витрати та податки, пов'язані з 

господарською діяльністю, що провадиться в межах земельної ділянки.  

При оцінці забудованих земельних ділянок визначення витрат на земельні поліпшення 

здійснюється на основі ринкових витрат, пов'язаних із спорудженням будинків, будівель та 

споруд, що розташовані в межах земельної ділянки (включаючи підземний простір), за 

умови її найбільш ефективного використання.  

Зазначені витрати складаються з витрат на відведення та підготовку земельної ділянки під 

забудову (включаючи витрати на знесення існуючих будівель і виплати передбачених 

законодавством сум компенсації), вартості будівництва, облаштування та озеленення, 

оплати послуг з проектування, сум місцевих зборів, вартості фінансування і прибутку 

забудовника.  

Вартість землі у складі об'єктів нерухомості, що оцінюються на основі їх прибутковості 

(готелі, ресторани, автозаправні станції, комерціалізовані медично-оздоровчі та спортивні 

заклади тощо), визначається шляхом розподілу загальної суми ринкової вартості цих 

об'єктів між землею, будівлями та іншими матеріальними активами.  

Вартість землі може бути від'ємною величиною у випадках, коли сума витрат на ліквідацію 

непридатних для використання будівель або екологічно небезпечних об'єктів, розміщених 

у їх межах, перевищує вартість забудованої земельної ділянки.  

Згідно Закону України «Про планування і забудову територій» 

Планування територій здійснюється на загальнодержавному, регіональному та місцевому 

рівнях.  

Планування територій здійснюється відповідними органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування.  

Планування та забудова окремих земельних ділянок, що належать на праві власності чи 

праві користування, здійснюється їх власниками чи користувачами у встановленому 

законодавством порядку.  

 

24. Методичні засади незалежної оцінки земельних ділянок, що містять земельні 

поліпшення.  

Нерухомість розглядають, як з точки зору єдності двох складових: землі і земельних 

поліпшень. При цьому під земельними поліпшеннями розуміється будь-яке перетворення 

землі, що має постійний характер, включаючи затрати на працю і капітал, і призначених 

для того, щоб збільшити вартість чи корисність нерухомості. 



До земельних поліпшень в рівній мірі можуть бути віднесені як будівлі і споруди, так і 

різного роду меліорація, багаторічні насадження, зміна рельєфу і поліпшення ґрунтів. 

Однак, на відміну від землі, яка є вічним, що постійно приносить дохід активом, земельні 

поліпшення представляють собою знецінюваний актив. Більш того, якщо земля завжди 

буде виступати нерухомістю, то земельні поліпшення, відділені від землі, вже такими не 

будуть. Наприклад, ліс є частиною нерухомості, коли росте, але стає рухомим майном, 

коли є зрубаним.    

 

25. Особливості оцінки спеціалізованих об’єктів нерухомого майна, у тому числі 

земельних ділянок спеціалізованих об'єктів та об'єктів з обмеженим ринком.   

спеціалізоване майно - майно, що, як правило, не буває самостійним об'єктом продажу на 

ринку і має найбільшу корисність та цінність у складі цілісного майнового комплексу;  

Такі об'єкти важко оцінити методом капіталізації доходу або методом порівняння продажу. 

До них відносяться школи, лікарні, будинки пошти, культові споруди, вокзали і т.д. 

Практично неможливо знайти достатньо даних про порівняння продажу таких об'єктів. 

Крім того, призначення цих споруд не було направлено на отримання доходу. Тому в цих 

випадках метод витрат дає відправну точку для визначення вартості. Лише в деяких 

випадках, якщо подібний об'єкт виділяється з метою зміни функціонального призначення, 

можна застосувати принцип найкращого і найбільш ефективного використання. 

Земельні ділянки можуть бути зайняті об’єктами, які в силу своєї специфіки володіють 

корисністю, обмеженою конкретним видом їх використання і вкрай рідко, якщо взагалі 

коли-небудь, продаються на відкритому ринку для продовження існуючого використання, 

крім випадків продажу їх в якості підприємств, розташованих на даній ділянці. 

При відсутності ринкових даних про ціни продажу (оренди) подібних земельних ділянок 

оцінка землі базується на припущенні про умовну зміну характеру її використання на 

такий, який забезпечить одержання доходу на ринку. Така зміна може припускати 

розвиток земельної власності шляхом поділу земельної ділянки або її об’єднання  з іншими 

ділянками. 

При цих умовах вартість землі визначається, як різниця між доходом від продажу знову 

сформованих земельних ділянок і затратами, пов’язаними зі зміною характеру 

використання. При цьому дані затрати включають затрати на розвиток (розробку 

проектної документації, підготовка і облаштування території, тощо), маркетинг, фінансове 

обслуговування і прибуток підприємця. 

Доходи і затрати, що розтягнуті у часі на період розробки і реалізації проекту, 

переводяться на поточну вартість по ставці капіталізації для вільної від забудови землі з 

врахуванням ризику, прийнятого для даного району. 

Для таких категорій спеціалізованих об’єктів, як заповідники, заказники, історико-

культурні і природні пам’ятники, розрахунок очікуваного доходу може базуватись на 

визначенні додаткових надходжень без зміни характеру використання земельної ділянки, 

включно з можливістю надходжень від побічних продуктів, що отримає власник, і 

компенсаційні виплати з бюджету у відповідності з законодавством. 

 

 

26. Оцінка  права  користування  (оренди)  об’єктами  нерухомого  майна,  у  
тому числі земельними ділянками.   

Здатність землі генерувати додатковий, рентний дохід визначає її цінність не тільки для 

власників земельних ділянок, але й для їх користувачів. 

Користування земельною ділянкою може бути засновано на праві постійного 

користування, оренди, забудови або сервітуту.  

Для визначення вартості прав користування застосовуються ті ж методичні підходи, що і 

при оцінці земельних ділянок. 

Згідно Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок № 1531 від 11.10.2002г. 



Для оцінки права орендованої земельної ділянки застосовуються такі методичні підходи: 

 зіставлення цін продажу; 

 капіталізації додаткового доходу із землі орендованої земельної ділянки. 

Зіставлення цін продажу. Відповідно до методичного підходу, що базується на зіставленні 

цін продажу, вартість права користування визначається на рівні цін недавніх продажів 

аналогічних прав на користування подібними об'єктами з урахуванням відмінностей у 

факторах, що впливають на їх ціну - умови і дата продажу, місце розташування, фізичні 

характеристики, обтяження і обмеження щодо використання, що залишився термін 

користування (оренди). 

Капіталізація доходу. Відповідно до методичного підходу, що базується на капіталізації 

доходу, оціночна вартість права користування визначається як поточна величина 

майбутнього додаткового доходу від цього правокористувача (орендаря). Додатковий 

дохід розраховується як різниця між рентних доходом (для земельних ділянок під 

сільськогосподарськими угіддями) або чистим операційним доходом і орендною платою, 

визначеної договором оренди. 

При визначенні оціночної вартості права користування забудованою земельною ділянкою 

доцільно застосовувати техніку залишку для землі, яка передбачає розподіл додаткового 

доходу між фізичними компонентами: землею та земельними поліпшеннями. 

 

 

27. Методичні засади оцінки нерухомих пам’яток культурної спадщини.  

Об'єкт культурної спадщини - місце, споруда (твір), комплекс (ансамбль), їх частини, 

пов'язані з ними території або водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або 

створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, які донесли до нашого часу 

цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, 

художнього, наукового або художнього погляду і зберегли свою автентичність; 

пам'ятка - об'єкт культурного спадщини національного або місцевого значення, який 

занесено в Державний реєстр нерухомих пам'яток України; 

В  основу  грошової  оцінки   пам'яток   архітектури   та містобудування, а також 

історичних, ландшафтних, монументального і садово-паркового мистецтва покладено 

визначення  в установленому порядку  вартості  нерухомого  майна  з  використанням 

результатів історико-культурних досліджень та проектування реставраційно-ремонтних  

робіт  з  визначенням переліку і розмірів витрат на їх виконання. 

19. Під  час  проведення  грошової   оцінки   пам'ятки   слід враховувати такі критерії: 

 дата створення пам'ятки; 

 категорія, до якої належить пам'ятка; 

 стильова характеристика пам'ятки; 

 особливості архітектурного рішення; 

 раритетність пам'ятки; 

 схоронність (автентичність)   та   технічний   стан  головних конструктивних 

елементів: 

 умови охоронного договору. 

20. Оцінка пам'ятки може проводитися на підставі ринкової або неринкової   видів  

вартості  як  баз  оцінки. Для обґрунтування правильності вибору бази оцінки пам'ятки 

слід провести такі процедури: 

 ідентифікувати об'єкт оцінки та пов'язані з ним права; 

 зазначити мету   оцінки   і   заплановане   використання   її результатів;  

 визначити вид вартості пам'ятки, що оцінюється; 



     виявити та  зазначити  у  звіті   всі   особливі   обставини, припущення та обмеження, 

що впливають на визначення виду вартості, що оцінюється,  та всі  застереження,  

пов'язані  з  використанням результатів оцінки. 

     21. Процедура  грошової  оцінки пам'ятки включає такі основні етапи: 

 визначення мети оцінки; 

 ідентифікація пам'ятки та пов'язаних з нею прав; 

 збирання необхідної  інформації  для  забезпечення  робіт   з оцінки пам'ятки; 

 проведення експертизи історичної,  архітектурної,  художньої, наукової та іншої 

культурної цінності пам'ятки;  

 проведення експертизи технічного стану пам'ятки; 

 визначення вартості пам'ятки; 

 складення звіту  про  оцінку  пам'ятки  та  висновку  про  її вартість. 

24. Для  виконання  робіт  з  визначення  вартості   пам'ятки суб'єкту  оціночної діяльності 

- суб'єкту господарювання необхідно мати такі документи: 

 документ, що підтверджує права на пам'ятку; 

 паспорт пам'ятки; 

 облікову картку пам'ятки; 

 технічний паспорт    будівлі,    виданий    бюро    технічної інвентаризації; 

 матеріали інвентаризації,    проведеної    балансоутримувачем пам'ятки; 

 акт технічного стану пам'ятки; 

 документ, що засвідчує встановлення зони охорони пам'ятки; 

 охоронний договір; 

 інші матеріали, що містять відомості про пам'ятку. 

Для проведення грошової оцінки вартості пам'яток застосовуються витратний, дохідний та 

порівняльний методичні підходи. 

Вибір методичних підходів до оцінки пам'ятки здійснюється з урахуванням мети оцінки, 

категорії, виду вартості пам'ятки, наявності, обсягу та достовірності інформації, необхідної 

для проведення оцінки. 

Вартість відтворення (заміщення) поліпшень земельної ділянки пам'ятки, яка визначається 

шляхом застосування методів витратного підходу, розраховується як вартість відтворення 

(заміщення) будівельного об'єкта з урахуванням його історико-культурної цінності. 

Для пам'яток національного значення визначається виключно вартість відтворення 

поліпшень земельної ділянки пам'ятки, яка дорівнює кошторисній вартості створення в 

сучасних умовах нового об'єкта, що є точною копією поліпшень земельної ділянки 

оцінюваної пам'ятки за конструктивними ознаками 

42. Застосування  методів  дохідного   підходу   здійснюється переважно   під  час  оцінки  

пам'ятки,  яка  приносить  або  може приносити дохід. 

49. Особливістю застосування методів порівняльного підходу до оцінки пам'яток  є  те,  що  

до  сукупності  елементів  порівняння включаються   показники,  які  характеризують  

культурну  цінність об'єктів порівняння,  рівень  їх  схоронності  (автентичності)  та 

обмежувальні    умови   охоронних   договорів   стосовно   режимів використання пам'ятки. 

Основні нормативно-методичні документи: 

1)Закон України “Про охорону культурної спадщини”  N 1805-III від 08.06.2000г. 

2) Постанова КМУ “Про затвердження Методики експертної грошової оцінки пам'яток” N 

1447 від 26.09.2002г. 

3) Закон України “Про основи містобудування” N 2780 від 16.11.1992г. 



4) Закон України “Про приватизацію державного житлового Фонду ” N 2482-ХII від 

19.06.1992г. 

5) Закон України “Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність” № 

2658-ІІІ від 12.07.2001г. 

 

28. Порядок визначення вартості відтворення або заміщення земельних 

поліпшень - будинків, будівель та споруд багатоповерхового житлового 

будівництва.  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

НАКАЗ 23.12.2004  N 2929/227 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 
р. за N 54/10334  

Цей Порядок застосовується для визначення вартості заміщення (відтворення) 

багатоповерхових житлових будинків, у тому числі малометражних і спеціальних, та 

гуртожитків, а також їх частин (блоків, секцій, окремих квартир, нежитлових приміщень, 

підвалів і паркінгів). 

Вартість заміщення (відтворення) багатоповерхових житлових будинків або їх частин 
відповідно до цього Порядку може визначатися на основі: 

Збірника укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових 

будинків, що міститься в розділі 5 Стандарту Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009 "Житлові будинки. Збірник 

укрупнених показників вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків", 

затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 
від 07 лютого 2009 року № 31 (далі - Збірник); 

вартості оцінюваного будинку, зокрема кошторисної вартості його будівництва за 
затвердженою проектною документацією; 

вартості подібного до оцінюваного будинку об'єкта, зокрема кошторисної вартості його 

будівництва за затвердженою проектною документацією; 

застосування інших методів, обґрунтованих належним чином у звіті про оцінку майна. 

 Оцінка житлових будинків та їх частин з поверховістю до 3 поверхів включно проводиться 

відповідно до Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних 

поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва, 

затвердженого наказом Фонду державного майна України та Державного комітету України 

з питань житлово-комунального господарства від 23 грудня 2004 року № 2929/227, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року за № 54/10334. 

 Поверховість будинків визначається кількістю надземних поверхів, включаючи 

мансардний поверх, технічні і цокольний поверхи, якщо верх перекриття цокольного 

поверху знаходиться вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м. 

Якщо окремі частини будинку (блоки, секції) мають різну кількість надземних поверхів, 
поверховість визначається для кожного блока (секції) окремо. 

Укрупнені показники вартості відтворення багатоповерхових житлових будинків об'єктів-

аналогів, зазначених у Збірнику, до оцінюваних будинків призначаються для оцінки із 

застосуванням витратного підходу до будинків з кількістю поверхів від 4 (включно) до 24 
як зданих в експлуатацію, так і незавершених будівництвом. 



 Інформація про об'єкти-аналоги містить укрупнені показники вартості відтворення 

житлових будинків, їх частин, у тому числі нежитлових вбудованих, вбудовано-

прибудованих приміщень (далі - нежитлові приміщення), відносну вартість (питому вагу) 

конструктивних елементів, що розраховані станом на 01 січня 2007 року, а також ознаки 

складності зовнішніх стін із цегли та каменів керамічних або силікатних, основні ознаки 

категорій якості внутрішнього опорядження, усереднені показники питомої ваги (відносної 
вартості) інженерного обладнання житлових будинків різної поверховості. 

 Укрупнені показники вартості відтворення враховують: 

усі прямі витрати на будівельні та монтажні роботи, що складаються з вартості трудових та 
матеріально-технічних ресурсів; 

загальновиробничі витрати будівельно-монтажних організацій; 

витрати на спорудження тимчасових будівель та споруд; 

додаткові витрати під час виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній 
періоди; 

витрати на утримання служби замовника, включаючи витрати на технічний та авторський 

нагляди; 

витрати на проектні роботи та витрати, пов'язані з проведенням експертизи проектів 
будівництва; 

адміністративні витрати будівельно-монтажних організацій (підрядника); 

кошторисний прибуток (прибуток підрядника); 

кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва; 

податок на додану вартість. 

Укрупнені показники вартості відтворення об'єктів-аналогів не враховують витрат на 

підготування території до будівництва, створення зовнішніх інженерних мереж, споруд та 
благоустрій. 

 Укрупнені показники вартості відтворення формуються за видами об'єктів - представників 

різних цінових груп, що визначаються кількістю поверхів, архітектурно-планувальними та 

конструктивними характеристиками будинків, і включають вартість відтворення всіх 
загальних будівельних, а також спеціальних будівельних робіт, у тому числі: 

санітарно-технічні роботи: централізоване або автономне опалення, газопостачання, 

централізоване постачання холодної та гарячої води, дощова та побутова каналізації, 
вентиляція, кондиціонування; 

електротехнічні роботи і слабкострумові пристрої: освітлення, ліфти, радіо, телефон, 

телебачення, блискавкозахист, замково-переговорне обладнання, автоматизація і 
диспетчеризація інженерного обладнання тощо. 

Укрупнені показники вартості об'єктів-аналогів п'яти і більше поверхів, якщо інше не 

зазначено у Збірнику, визначаються з урахуванням наявності у будинку технічного 
підвалу. 

 Укрупнені показники вартості відтворення об'єктів-аналогів, зазначені у Збірнику, 

визначені для: 



багатоповерхових житлових будинків, які запроектовані і збудовані до 1983 року включно 

(об'єкти-аналоги старого покоління); 

багатоповерхових житлових будинків, що запроектовані для будівництва після 1983 року 
(об'єкти-аналоги нового покоління). 

Об'єкти-аналоги можуть складатись із блоків (секцій), які відрізняються за: 

кількістю поверхів; 

видом (торцевий, середній, спарений, одиничний); 

наявністю чи відсутністю нежитлових приміщень, підвалу, мансарди; 

середньою загальною площею квартири; 

категорією якості внутрішнього опорядження. 

6. Об'єкти-аналоги старого покоління характеризуються за такими показниками: 

кількість поверхів; 

висота поверху - 2,8 м; 

конструктивно-технологічні характеристики стін; 

клас якості (капітальність) будинку; 

будівельний об'єм будинку; 

вартість відтворення одного м-3 загального будівельного об'єму будинку (грн/м-3); 

перелік і опис конструктивних елементів, видів робіт та інженерного обладнання; 

питома вага (відносна вартість) основних конструктивних елементів, видів робіт та 
інженерного обладнання в загальній вартості будинку. 

Для приведення характеристик конструктивних елементів, видів робіт і інженерного 

обладнання об'єкта-аналога у відповідність до характеристик відповідних елементів 

оцінюваного будинку необхідно використовувати передбачені у Збірнику поправні 
коефіцієнти та примітки. 

Об'єкти-аналоги нового покоління характеризуються такими показниками: 

загальною характеристикою: кількість поверхів і кількість квартир, клас якості 

(капітальність) будинку, конструктивна схема та конструктивно-технологічні 

характеристики стін, категорія якості внутрішнього опорядження; 

основними техніко-економічними показниками: будівельний об'єм, у тому числі надземної і 

підземної частин будинку, площа забудови, висота поверху, загальна площа квартир, 

середня загальна площа квартири, корисна площа нежитлових приміщень (за їх 

наявності), довжина і ширина будинку, кількість секцій, вартість відтворення одного м-2 

загальної площі квартир будинку, вартість відтворення одного м-3 загального 
будівельного об'єму будинку, вартість відтворення одного місця в гуртожитку; 

графічною інформацією у такому складі: фасад, розріз і план типового поверху, яка 
використовується для більш обґрунтованого їх вибору; 



характеристикою конструктивних елементів, видів робіт та інженерного обладнання, які 

включають їх перелік, узагальнений опис та питому вагу в загальній вартості будинку; 

експлікацією квартир із зазначенням їх кількості та кількості кімнат у таких квартирах, 

житлової та загальної площ квартир (без літніх приміщень), а також середньої житлової і 
загальної площ квартир будинку. 

У Збірнику передбачено такі види багатоповерхових житлових будинків за конструктивно-

технологічними характеристиками стін з відповідною нумерацією, визначеною у Збірнику: 

цегляні (1); дрібноблокові (2); великоблокові (3); великопанельні (4); монолітні (5); 

комбіновані (6), а також ознаки категорій якості внутрішнього опорядження будинку: 
спрощене (С), поліпшене (П), високоякісне (В). 

Окремі об'єкти-аналоги, що мають нежитлові приміщення, характеризуються також 

укрупненими показниками вартості відтворення одного м-2 загальної корисної площі таких 

приміщень, визначених за умови, що вартість таких нежитлових приміщень не враховує 
вартості допоміжних приміщень. 

Площа забудови будинку визначається як площа горизонтального перерізу по 
зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи частини, що виступають. 

Площа під будинком, розташованим на стовпах, а також проїзди під будинком 
включаються до площі забудови будинку. 

 Загальну площу квартири житлового будинку визначають як суму площ усіх приміщень 

квартири, вбудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними 
коефіцієнтами для: 

балконів і терас - 0,3; 

лоджій - 0,5; 

засклених балконів - 0,8; 

веранд, засклених лоджій і холодних комор - 1,0. 

При цьому площа під маршем внутрішньоквартирних сходів з висотою від підлоги до низу 

конструкцій, що виступають, 1,6 м і більше включається до площі приміщень, у яких 
розташовані сходи. 

 Загальну площу квартир житлового будинку визначають як суму загальної площі всіх 
квартир такого будинку, визначену з урахуванням пункту 2 цього розділу. 

Площі горища, технічного горища, технічного підвалу, позаквартирних комунікацій, а 

також тамбурів, сходових кліток, ліфтових та інших шахт, портиків, ґанків, зовнішніх 
відкритих сходів до загальної площі квартир житлового будинку не включаються. 

Середня загальна площа квартир оцінюваного будинку визначається шляхом ділення 
загальної площі квартир на кількість квартир цього будинку. 

Загальна корисна площа нежитлових приміщень визначається як сума площ розташованих 

у житловому будинку всіх таких приміщень, а також внутрішніх балконів і антресолей у 

залах, фойє тощо, за винятком сходових кліток, ліфтових шахт, внутрішніх сходів і 
пандусів. 

До загальної корисної площі нежитлових приміщень не включаються площі горища 

(технічного горища), технічного підвалу, якщо висота від підлоги до низу конструкцій, що 

виступають, менше 1,9 м, а також лоджій, тамбурів, зовнішніх балконів, портиків, ґанків та 

зовнішніх відкритих сходів. 



Загальну площу приміщень гуртожитків і спеціалізованих будинків для ветеранів війни та 

праці, громадян похилого віку та інвалідів визначають як суму площ житлових кімнат, у 

тому числі вбудованих шаф, нежитлових приміщень, приміщень, призначених для 

забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його користувачів 

(сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, комори, 

сміттєзбиральні камери, технічні поверхи, теплі горища, підвали, шахти тощо) (далі - 

допоміжні приміщення), а також літніх приміщень з коефіцієнтами, зазначеними в пункті 2 
цього розділу. 

Площу приміщень житлових будинків визначають за їх розмірами, що вимірюються між 

опорядженими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги (без урахування плінтусів). 

У разі визначення площі мансардного житлового приміщення враховують площу такого 

приміщення з висотою похилої стелі не менше 1,5 м при нахилі 30° до горизонту; 1,1 м - 

при нахилі 45°; 0,5 м - при нахилі 60° і більше. У разі проміжних значень висота 

визначається шляхом інтерполяції. Площу приміщення з меншою висотою враховують у 

загальній площі з коефіцієнтом 0,7. При цьому мінімальна висота стіни повинна становити 

1,2 м за умови нахилу стелі 30°, 0,8 м - за умови нахилу стелі від 45° до 60°; не 

обмежується - за умови нахилу стелі 60° і більше. 

Під час визначення площ мансардних нежитлових приміщень ураховуються площі таких 

приміщень з висотою похилої стелі не менше 1,9 м. 

 Загальний будівельний об'єм житлового будинку визначають як суму будівельних об'ємів 

вище позначки ±0,00 (надземна частина) та нижче цієї позначки (підземна частина). За 

позначку ±0,00 приймається, як правило, рівень поверхні чистої підлоги (далі - чиста 

підлога) першого поверху будинку. 

Будівельний об'єм надземної і підземної частин будинку визначають у межах обмежуючих 

поверхонь із включенням огороджувальних конструкцій: стін, утепленої покрівлі, 

світлових ліхтарів тощо, починаючи з позначки чистої підлоги кожної з частин будинку без 
урахування проїздів і просторів під будинками на опорах. 

При цьому до загального будівельного об'єму будинку включають об'єми підвалу, 

мансардного поверху, технічних поверхів (нижнього, середніх, верхнього), а також об'єми 
шахт ліфтів і шахт виходу на покрівлю, що виступають над покрівлею. 

Будівельний об'єм еркерів, тамбурів, засклених галерей, лоджій, які розміщуються в 
межах обмежуючих поверхонь будинку, включається до загального об'єму. 

Виміри по зовнішньому обводу стін повинні виконуватися з урахуванням товщини шару 
штукатурки (тиньку) або обличкування. 

Об'єми портиків, входів до підвалів, приямків, ґанків, літніх приміщень (незасклених 

балконів і лоджій, відкритих терас), які розміщуються поза обмежувальними поверхнями 

будинку, до загального об'єму будинку не входять. 

Будівельний об'єм окремої квартири (нежитлових приміщень) житлового будинку 

визначається як добуток її (їх) площі в межах обмежувальних поверхонь по зовнішньому 

обводу зовнішніх стін та по осях внутрішніх обмежувальних стін на висоту поверху, що 

складається з висоти приміщень і товщини перекриття над поверхом, на якому 
знаходиться квартира (нежитлові приміщення). 

Об'єм квартири (нежитлових приміщень) визначається як добуток загальної площі 
квартири (нежитлових приміщень) і висоти поверху. 

Для оцінки квартири (нежитлових приміщень) її (їх) корисний об'єм збільшується на 

частину об'єму допоміжних приміщень, пропорційну об'єму такої квартири (нежитлових 

приміщень). 



Будівельний об'єм підземної частини будинку, який має цокольний поверх або підвал, 

визначається множенням площі горизонтального перетину по зовнішньому обводу будинку 

на рівні першого поверху вище цоколя на висоту, виміряну від позначки чистої підлоги 

першого поверху до рівня підлоги цокольного поверху, підвалу, у тому числі технічного 

підвалу, призначеного для розміщення інженерного обладнання і прокладання 
комунікацій. 

Будівельний об'єм підземної частини будинку, який не має підвалу, у тому числі технічного 

підвалу, визначається шляхом множення площі горизонтального перетину по зовнішньому 

обводу будинку на рівні першого поверху вище цоколя на висоту цоколя, що вимірюється 

від позначки чистої підлоги першого поверху до рівня вимощення спланованої позначки 

землі. За умови розташування будинку на рельєфі або східчастій конструкції цоколя за 
висоту цокольної частини будинку береться її середнє значення. 

Якщо будинок складається з житлової і нежитлової частин, будівельний об'єм кожної з цих 

частин визначається як сума об'ємів їх наземної і підземної частин. При цьому об'єм 

частини будинку нижче позначки чистої підлоги першого поверху (підвал, цоколь) 

розподіляється між житловою і нежитловою частинами пропорційно їх об'ємам у 

загальному об'ємі будинку вище позначки чистої підлоги першого поверху. У разі коли 

нежитлові приміщення розміщені в підвалі будинку, будівельний об'єм підземної частини 

будинку, який підлягає розподілу з віднесенням відповідних часток до житлової і 

нежитлової частин будинку, зменшується на об'єм, що належить до нежитлових 
приміщень.  

Будівельний об'єм житлового будинку, що складається з окремих блоків (секцій), які 

відрізняються за висотою, конфігурацією в плані забудови або конструктивними 

рішеннями, визначається як сума об'ємів цих блоків (секцій). Під час визначення об'ємів 

окремих блоків (секцій) будинку стіна, що розмежовує частини будинку, належить до тієї 

частини, якій вона відповідає за висотою чи конструкцією, а стіни, що розмежовують 

житлову і нежитлову частини будинку, належать до його житлової частини. 

За наявності відмінностей умов будівництва, класу якості (капітальності), загальних 

показників, об'ємно-планувальних і технічних характеристик житлового будинку від 

характеристик відібраного для оцінки об'єкта-аналога до його вартості відтворення 
застосовуються поправки, які визначаються у формі поправних коефіцієнтів. 

Система введення поправок до вартості заміщення житлового будинку, що оцінюється, 

передбачає певні види поправок у: 

класі якості (капітальності) будинків; 

регіональних і місцевих умовах будівництва; 

загальних показниках; 

об'ємно-планувальних показниках; 

конструктивних елементах і видах робіт; 

системах інженерного обладнання і окремих елементах будинків (ліфти, ґанки, балкони 

тощо) (наявність/відсутність або відмінність таких систем). 

Для введення поправних коефіцієнтів на конструктивно-технологічні характеристики стін, 

інженерне забезпечення, матеріал чи вид робіт житлового будинку застосовуються питома 

вага основних конструктивних елементів, видів робіт та інженерного обладнання (далі - 
структурні елементи), зазначені у Збірнику. 



Питома вага структурного елемента визначається у відсотках відносно вартості будинку на 

підставі вартості такого структурного елемента. Сума питомої ваги усіх структурних 
елементів об'єкта-аналога дорівнює 100%. 

Залежно від строку служби, строку експлуатації, конструктивно-технологічних 

характеристик стін, перекриттів та наявного інженерного обладнання житлові будинки 
розподіляються на класи якості (капітальності), наведені у додатку А до Збірника. 

Якщо клас якості (капітальності) об'єкта оцінки не відповідає капітальності об'єктів-

аналогів, наведених у Збірнику, до їх укрупнених показників необхідно застосувати 

поправні коефіцієнти для врахування класів якості (капітальності) об'єкта оцінки, наведені 
в таблиці 1. 

Укрупнені показники вартості відтворення об'єктів-аналогів визначені у Збірнику 

переважно для багатоповерхових житлових будинків із середньою висотою поверху - 2,8 

м, яку мають будинки найбільш масової забудови. В окремих випадках за умови 

поверховості об'єктів-аналогів понад 12 поверхів, коли основні конструктивно-

технологічні характеристики стін об'єкта оцінки і об'єкта-аналога однакові, кількість 

поверхів оцінюваного будинку може перевищувати кількість поверхів об'єкта-аналога на 2 

- 5 поверхів. У такому разі до укрупнених показників вартості відтворення об'єктів-

аналогів застосовуються поправні коефіцієнти до показників вартості відтворення об'єктів-

аналогів у разі перевищення кількості поверхів об'єкта оцінки на 2 - 5 поверхів. 

29. Порядок визначення вартості відтворення або заміщення земельних 

поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового 

будівництва.  

Цей Порядок передбачає визначення вартості відтворення чи заміщення земельних 

поліпшень - будинків, будівель та споруд під час оцінки об'єктів малоповерхового 

житлового будівництва, у тому числі садибного типу, що належать на праві власності 

фізичним та юридичним особам у міській і сільській місцевостях України, відповідно до 

Збірника укрупнених показників вартості відтворення функціональних об'єктів-аналогів 

для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд (далі - Збірник). 

 Оцінці підлягають: малоповерхові (до 4 поверхів) житлові, дачні і літні садові будинки з 

усіма надбудовами і прибудовами; господарсько-побутові будівлі (сараї, гаражі, літні 

кухні, теплиці, погреби, убиральні та ін.); споруди (огородження, ворота, хвіртки, дворові 
покриття, підпірні стінки, колодязі, ґанки та ін.), а також окремі елементи будівель. 

3. Збірник складається: 

а) Із Загальної частини в складі таких підрозділів: 

1. Терміни та визначення. 

2. Єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості житла та наявного 
інженерного обладнання. 

3. Загальна характеристика основних конструктивних елементів, інженерного обладнання 

та оздоблення будинків. 

4. Графіки залежності питомої ваги інженерного обладнання в загальній вартості 
малоповерхових житлових будинків від їх будівельного об'єму. 

5. Приклади визначення вартості відтворення (заміщення) будинків; 

б) з розділів, що містять укрупнені показники вартості відтворення та інші характеристики 
функціональних аналогів, їх конструктивних елементів та видів робіт: 

1. Житлові та дачні будинки. 



2. Підвали, погреби та плавальні басейни. 

3. Надбудови. 

4. Прибудови. 

5. Садові будинки. 

6. Господарсько-побутові будівлі. 

7. Елементи будівель і окремі споруди. 

8. Усереднені показники вартості відтворення конструктивних елементів і видів робіт за 
розрахунком на відповідну одиницю виміру. 

Збірник укладено з урахуванням Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-

2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 N 507. 

 Нумерація ряду функціональних аналогів об'єктів будівництва (далі - об'єкти-аналоги) у 

Збірнику подвійна: у дужках зазначена нумерація, що була прийнята в "Сборнике 

укрупненных показателей восстановительной стоимости для оценки строений и 

сооружений, принадлежащих гражданам городской местности Украинской ССР", 

затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 01.04.82 N 163 (далі - Збірник 1982). 

Для типів будівель чи споруд, яких не було в зазначеному Збірнику, нумерація - 
однозначна. 

 Збірник містить укрупнені показники вартості відтворення будинків, будівель та споруд, а 

також усереднені показники вартості конструктивних елементів і видів робіт на відповідну 

одиницю виміру, що розраховані, виходячи з державних будівельних норм та цін, тарифів і 
податків, діючих за станом на 01.01.2003. 

Показники Збірника визначені з передумови дотримання вимог будівельних норм і правил 

створення будівельної продукції і забезпечення нормативних термінів служби житлових 
будинків (підрозділ 2 Загальної частини Збірника). 

Укрупнені показники не враховують: підготовлення території будівництва; благоустрій; 

зовнішні інженерні мережі та споруди. 

 Укрупнені показники вартості враховують: 

- вартість прямих витрат на будівельні і монтажні роботи, які складаються з вартості 

трудових, матеріальних і технічних ресурсів і включають усі основні й допоміжні 
технологічні операції при здійсненні будівництва; 

- кошти на покриття загальновиробничих і адміністративних витрат будівельно-монтажних 
організацій; 

- кошторисний прибуток (прибуток підрядника); 

- кошти на будівництво і розбирання тимчасових будівель і споруд та на додаткові витрати 

будівельно-монтажних організацій при виконанні будівельних і монтажних робіт у зимовий 
час; 

- кошти на покриття витрат замовника, авторський нагляд, виконання проектно-
вишукувальних робіт; 

- комунальний податок; 



- податок на додану вартість. 

Укрупнені показники Збірника враховують підрядний спосіб виконання будівельних і 

монтажних робіт. При здійсненні робіт господарським способом укрупнені показники 
вартості будинків, будівель та споруд зменшуються на 12%. 

 Укрупнені показники вартості відтворення чи вартості заміщення житлових та дачних 
будинків чи їх частин визначаються, виходячи з таких показників: 

- об'єм будівлі (V); 

- відношення периметра будівлі до площі основи (P/S); 

- розрахункова висота поверху (H); 

- матеріал основних конструктивних елементів; 

- наявність інженерного обладнання та внутрішнього благоустрою, зовнішнього і 
внутрішнього оздоблення будинку. 

8. В описі об'єктів-аналогів житлових та дачних будинків, підвалів, надбудов і прибудов 
використовуються такі характеристики та поняття: 

а) об'єм будівлі, у тому числі його структурних елементів (підвал, мансарда ), - V в куб.м; 

б) периметр будівлі P в м, який визначається за зовнішнім обміром стін на рівні першого 

поверху вище цоколю будівлі; при обчисленні периметра враховуються також відсутні 
стіни будівлі; 

в) площа основи будівлі S в кв.м, під якою розглядається площа в межах зовнішнього 
обміру її горизонтального перетину на рівні першого поверху вище цоколю; 

г) відношення периметра до площі основи будівлі P/S, що характеризує насиченість 
будівлі зовнішніми капітальними стінами, яка має вплив на вартість 1 куб.м будівлі; 

     ґ) розрахункова висота будівлі H  в м, що визначається шляхом 

                                     б 

ділення об'єму будівлі V на площу її основи S; 

д) приведена кількість поверхів - n, що характеризується відношенням сумарної площі всіх 

поповерхових перетинів, у тому числі підвального і мансардного поверхів під частиною і 

над частиною будинку, до площі основи будівлі S; 

     е) розрахункова  чи  середня  висота поверху будівлі H,   яка 

характеризує  насиченістъ   будівлі   елементами   перекриттів   і 

обчислюється  шляхом  ділення  розрахункової  висоти будівлі H  на 

                                                              б 

приведене число поверхів - n. 

Системне врахування означених характеристик забезпечує можливість визначення 

будівельної вартості будь-яких малоповерхових будівель на основі таблиць їх будівельних 
об'ємів і вартості одиничного показника (1 куб.м) у спільних координатах P/S і H. 



9. Визначення об'єму будинків-типорозмірів об'єкта-аналога для оцінки житлових та 

дачних будинків з їх прибудовами і надбудовами, підвалів, прибудов та надбудов 

здійснюється в залежності від числових значень відношення периметра будівлі (P) до 

площі основи будівлі (S) і розрахункової висоти поверху будинку (H) за таблицями 

величин будівельних об'ємів будинків-типорозмірів, що розроблені для кожного об'єкта-
аналога. 

Означені таблиці складені в координатах P/S і H. 

Укрупнений показник вартості відтворення 1 куб.м об'єму типорозміру будівлі 

визначається також у залежності від P/S і H за відповідною таблицею для цього об'єкта-
аналога. 

При проміжних числових значеннях P/S і H величини об'ємів та вартість 1 куб.м будинків-
типорозмірів розраховуються шляхом інтерполяції. 

У разі якщо числові значення P/S і H виходять за межі, зазначені в таблицях, наприклад 

при оцінці невеликих за площею будинків, здійснюється екстраполяція об'ємів та вартості, 
виходячи за межі таблиць, але не більше ніж на 15%. 

10. Характеристики будівель і споруд складені у вигляді таблиць, до яких входять такі 
показники: 

а) загальна характеристика будівлі чи споруди: кількість поверхів, наявність підвалів, 

мансард і інших вбудованих та прибудованих приміщень, що передбачені проектом 

об'єкта-аналога для житлових, садових та дачних будинків; інші можливі характерні 
ознаки для інших будівель і споруд; 

     б) об'єм  (V),  периметр  (P),  площа  основи  будівлі   (S), 

відношення периметра до площі (P/S), приведене число поверхів (n), 

розрахункова висота поверху (H) чи будинку  (H )  -  для  житлових 

                                              б 

будинків;  об'єм,  висота,  площа  чи  інші  параметри - для інших 

будівель і споруд; 

в) характеристика основних конструктивних елементів, оздоблення та інженерного 
обладнання будівель і їх питома вага в загальній вартості будівлі (у відсотках); 

г) величини будівельних об'ємів об'єктів-типорозмірів будівель, таблиці з яких складені в 

координатах P/S і H для об'єктів-аналогів житлових та дачних будинків, окремих підвалів і 
прибудов; 

ґ) вартості відтворення 1 куб.м будівельного об'єму об'єктів-типорозмірів житлових та 

дачних будинків, їх надбудов, окремих підвалів і прибудов, таблиці яких складені в тих 

самих координатах P/S і H, що прийняті для будівельних об'ємів відповідних об'єктів-

типорозмірів аналогів, і вартості відтворення одиниці виміру (1 куб.м, 1 кв.м, 1 м.п. чи 
штуки) для інших будівель і споруд (у залежності від їх основних характеристик); 

д) необхідні примітки, поправочні коефіцієнти, надбавки та зменшення, що застосовуються 

у разі наявності чи відсутності в оцінюваній будівлі того чи іншого виду інженерного 

обладнання чи благоустрою, відхилення від аналога, перехід від одного матеріалу і 
конструкції до інших. 



11. Оцінка господарсько-побутових будівель, погребів, басейнів, окремих прибудов і літніх 

садових будинків провадиться в залежності від їх об'єму чи площі основи без 
використання відношення P/S і H. 

12. Визначення вартості відтворення чи заміщення проводиться шляхом оцінки кожної 
будівлі чи споруди за відповідним типом (аналогом) Збірника. 

Тип (аналог) для оцінки підбирається з урахуванням поверховості і відповідних об'ємно-

планувальних характеристик об'єктів, використаних матеріалів стін, а при можливості й 

інших конструктивних особливостей будівлі чи споруди. 

При збігу технічних характеристик об'єкта-аналога і об'єкта оцінки будівельна вартість 

останнього визначається шляхом множення вартості одиниці виміру прийнятого аналога на 
кількість куб.м, кв.м чи м.п., установлених при обмірюванні об'єкта, що оцінюється. 

13. Порядок розміщення типів житлових та дачних будинків у Збірнику відповідає такій 
послідовності: 

першими (36 позицій) розміщені типи житлових будинків, що побудовані до 60-70 років 

минулого століття. Це - одноповерхові та двоповерхові об'єкти, перенесені в Збірник зі 
Збірника 1982, але з актуалізованими вартісними показниками та додатковими даними; 

далі (10 позицій) наведені аналоги житлових будинків, побудованих в 80 - 90 роки 

минулого століття. Ці типи будинків мають більш складні об'ємно-планувальні рішення, 

включаючи мансарди та підвальні поверхи, у тому числі під частиною будівлі, закриті 

веранди, гаражі тощо. Кожний такий житловий будинок являє собою єдиний комплекс. Під 

час оцінки до них не можуть бути використані спрощені методи формалізованого їх опису 
та вибору для них об'єктів-аналогів; 

потім (5 позицій) представлені сучасні житлові будинки (котеджі), характерні ще 

складнішими об'ємно-планувальними рішеннями та використанням нових будівельних 

матеріалів; 

останніми (12 позицій) представлені житлові будинки з кошторисними вартісними 

показниками, які можуть використовуватись безпосередньо як об'єкти-аналоги при оцінці 

ідентичних або подібних об'єктів та як довідковий матеріал для визначення вартості 

відтворення окремих елементів будинків. 

14. Для оцінки вартості відтворення чи заміщення малоповерхових житлових будинків з 

простою конфігурацією в плані слід використовувати спрощений метод з використанням 
об'єктів-аналогів першої групи (п.13), що мають подвійну нумерацію (п.4). 

При використанні спрощеного методу необхідно враховувати таке: 

Тип (аналог) для об'єкта, що оцінюється, підбирається з урахуванням кількості його 

поверхів, об'єму, матеріалу стін, а при можливості й інших конструктивних особливостей 

будинків (будівель). При цьому відхилення об'єму оцінюваного об'єкта від об'ємів 

відповідних об'ємів-типорозмірів потенційних аналогів не повинно перевищувати 15%, у 
тому числі відносно даних, одержаних шляхом екстраполяції (п.9). 

Питома вага вартості відтворення фундаментів з цоколем у загальній вартості об'єктів-

аналогів визначена з урахуванням вартості земляних робіт, вимощення, підпідлогових 

каналів та інших робіт, пов'язаних з нульовим циклом, з розрахунку, що глибина 

закладання фундаментів - 0,5 м і висота цоколя - 0,5 м (за винятком тих випадків, де ці 
показники зазначені). 

При влаштуванні фундаменту та (чи) цоколю з відхиленнями від зазначених величин слід 

до їх питомої ваги вносити поправку в розмірі 10% на кожні повні 10 см зміни глибини 

закладання фундаменту чи висоти цоколю. 



Укрупнені показники вартості відтворення 1 куб.м прибудов складені для умов відсутності 

в них однієї стіни, вартість якої враховується у вартості основного будинку. Для інших 

умов зведення оцінюваної прибудови поправка до питомої ваги її стін визначається з 

урахуванням пропорції збільшення (зменшення) периметра об'єкта оцінки у порівнянні з 

об'єктом-аналогом. 

Укрупнені показники вартості відтворення об'єктів-аналогів житлових, садових і дачних 

будинків, їх прибудов і надбудов* з подвійною нумерацією складені з урахуванням 

вартості простого внутрішнього і зовнішнього оздоблення, що входить до вартості 

основних конструктивних елементів. При виконанні оцінки вартості будівель з підвищеною 

якістю оздоблення з використанням таких об'єктів-аналогів до їх показників вартості 
відтворення 1 куб.м будівельного об'єму слід застосовувати такі поправочні коефіцієнти: 

_______________ 

II. Визначення площі основи і об'ємів будівель та споруд 

16. Площа основи будівлі визначається шляхом множення її довжини на ширину, значення 

яких використовуються при обчисленні периметра будівлі; при цьому довжина і ширина 

будівлі приймаються за зовнішнім обміром її горизонтального перетину на рівні першого 

поверху вище цоколю, включаючи шар штукатурки чи облицювання. 

Площа основи окремого блока спареного будинку визначається як площа його 

горизонтального перетину на рівні першого поверху вище цоколю, утворена зовнішнім 

обміром трьох зовнішніх стін і вісевою лінією внутрішньої стіни будинку, що розмежовує 
будинок на блоки. 

У тих випадках, коли будівля в плані являє собою складну геометричну фігуру, останню 

при вимірі слід розбити на прості геометричні фігури (прямокутники, трикутники і т.ін.), а 

площу основи визначати як суму площ цих фігур. Площа основи будівлі (чи її частини), 

розташованої на стовпах, визначається як горизонтальна проекція перетину будівлі (її 

частини) на рівні підлоги нижнього перекриття поверху, що спирається безпосередньо на 

стовпи. При цьому площа під будинком (його частиною), розташованим на стовпах, а 
також проїзди під ним до площі будинку не зараховуються. 

Площа відкритого навісу визначається як горизонтальна проекція його покрівлі. 

17. Будівельний об'єм житлового будинку визначається сумою будівельних об'ємів вище 

позначки +- 0,00 (надземна частина) та нижче цієї позначки (підземна частина). За 

позначку +- 0,00 приймається, як правило, рівень поверхні чистої підлоги (далі - чиста 

підлога) першого поверху будинку. 

Будівельний об'єм надземної та підземної частин будинку визначається в межах 

обмежувальних поверхонь з уключенням огороджувальних конструкцій, світлових 

ліхтарів, куполів тощо, починаючи з позначки рівня чистої підлоги кожної з частин 

будинку, без урахування виступних архітектурних деталей та конструктивних елементів, 

підпільних каналів, портиків, терас, відкритих балконів, об'єму проїздів і простору під 
будинком на опорах*. 

_______________ 

* Див. СНиП 2.08.01-89 Приложение 2, п.7. 

В об'єм будівлі також не включаються: об'єми відкритих входів у підвали, приямків, ґанків 
та горищ, що використовуються з технічною метою. 

Надземна та підземна частини будівель можуть бути розділені на об'ємні блоки з 

вертикальним або горизонтальним поділом у залежності від окреслення, конфігурації чи 

конструктивних рішень їх об'ємних складових. 



Якщо загальний об'єм будівлі визначається як сума об'ємів окремих її частин (об'ємних 

блоків) з різною конструкцією та (чи) висотою, то стіна, що їх розділяє, відноситься до тієї 

частини, яка має відповідну конструкцію і (чи) висоту стін. Об'єм стіни спареного 

(зблокованого) будинку, що розмежовує будинок на окремі суміжні блоки, розподіляється 

між означеними блоками будинку порівну. 

18. Об'єм основної частини будинку (об'ємного блока без надбудов і прибудов) 

визначається добутком площі її основи на висоту (узяту за середнім розміром); при цьому 

висота означеної частини будівлі (об'ємного блока) обраховується від рівня спланованої 
поверхні землі чи вимощення до верхньої лінії карниза. 

Об'єм прибудови визначається аналогічно підрахунку об'єму основної частини будинку. 

Прибудови одного й того самого призначення, з одного і того самого матеріалу, і зведені в 

той самий період, що й основний будинок, розглядаються як окремі його блоки, об'єм яких 

в подальшому включається до основного об'єму будинку. Об'єм прибудов, що не 

відповідають цим вимогам, в тому числі тамбурів, закритих веранд, до основного об'єму 
будинку не включається, а йвраховується окремо. 

Об'єм мансард, мезонінів визначається шляхом множення площі їх горизонтального 

перетину, обчисленої по зовнішньому обміру стін на рівні чистої підлоги, на висоту від 

рівня чистої підлоги мансарди чи мезоніну до верху утеплювача (засипки) їх горищного 

перекриття. У разі криволінійного окреслення перекриття над мансардою чи мезоніном 
приймається їх середня висота. 

До загального об'єму будинків включаються об'єми еркерів (закритих балконів), переходів 

і інших частин будинків, що збільшують їх корисний об'єм. При цьому висота еркерів і 

переходів визначається як відстань від нижньої площини еркера (переходу) до верху 
перекриття над еркером (або переходом). 

Лоджії та ніші в зовнішніх стінах не вилучаються з об'єму будинку. 

Об'єм будівлі без горищного перекриття визначається добутком площі її основи на 

середню висоту будівлі від рівня землі (для заглиблених будівель - від рівня чистої 

підлоги) до верхнього обрису покрівлі. 

Висота будівлі, зведеної на стовпах чи палях, визначається від низу перекриття першого 
поверху до верхньої лінії карниза. 

19. Об'єм підвалу чи цокольного поверху визначається шляхом множення площі їх 

горизонтального перетину за зовнішнім обміром цоколю на висоту, обмірювану від рівня 

чистої підлоги підвалу (цокольного поверху) до рівня чистої підлоги першого поверху 

(верху перекриття над ним). 

Об'єм цокольної частини визначається шляхом множення площі горизонтального перетину 

за зовнішнім обміром цоколю на висоту, що вимірюється від рівня чистої підлоги першого 

поверху (позначки +- 0.00) до рівня спланованої поверхні землі чи вимощення. При 

розташуванні будівлі на рельєфі (крутих схилах) або східчастій конструкції цоколю за 

висоту цокольної частини цієї будівлі приймається середнє її значень, узятих за окремими 
оцінками у характерних місцях. 

У тих випадках, коли підвал (підвальний поверх) займає частину цокольного простору або 

коли відмітка рівня чистої підлоги мансардного поверху нижче відмітки верху карниза 

будівлі, об'єм будівлі визначається як сума об'єму основної її частини та об'ємів 

підвального і мансардного поверхів, зменшена на об'єми, що є для них спільними. 

Об'єми будівель зі спрощеними об'ємно-планувальними рішеннями (коробчатого типу, без 

прибудов і надбудов, з рівними значеннями площі основи і площі забудови, без підвальних 

приміщень тощо) з горищним перекриттям визначаються шляхом множення площі їх 



основи на загальну висоту, яка рахується від рівня спланованої поверхні землі чи 

вимощення до верхньої лінії карниза. Висота таких будівель без горищного перекриття 

визначається як її середнє значення від рівня спланованої поверхні землі чи вимощення до 
верхнього обрису покрівлі. 

V. Правила застосування поправок 

34. При наявності відмінностей технічних характеристик оцінюваної будівлі від аналогічних 
характеристик прийнятого типу (об'єкта-аналога) уводяться відповідні поправки. 

Для можливості введення поправочних коефіцієнтів на конструктивне рішення, інженерне 

забезпечення, матеріал чи вид робіт оцінюваної будівлі в описі типових будівель Збірника 

зазначені питомі ваги кожного конструктивного елемента та основного інженерного 
обладнання (далі - структурні елементи). 

Питома вага являє собою вартість структурного елемента у відсотках стосовно повної 

вартості будівлі. Сума питомої ваги усіх структурних елементів типової будівлі дорівнює 

100%. 

30. Оцінка об’єкта нерухомості, який оцінюється як цілісний майновий комплекс 

(бізнес), що створений на його основі.  

 

Згідно Національного Стандарту № 3: 

 З метою проведення оцінки цілісного майнового комплексу необхідно здійснити: 

аналіз організаційно-правової форми підприємства, цілісний майновий комплекс якого 

оцінюється; 

ознайомлення та аналіз ринку продукції (товарів, робіт, послуг) цілісного майнового 

комплексу в обсязі, достатньому для формування уявлення про обсяг та сегментацію 

такого ринку, поточної частки ринку продукції (товарів, робіт, послуг) цілісного майнового 

комплексу, перспектив діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого 

оцінюється, на відповідному ринку для оцінки коректності припущень, зроблених під час 
підготовки прогнозу діяльності оцінюваного цілісного майнового комплексу; 

ознайомлення та аналіз ринку сировини і основних матеріалів, що використовуються у 

діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, у разі коли 

припущення щодо перспектив розвитку ринку сировини і основних матеріалів є складовою 

прогнозу діяльності такого майнового комплексу; 

аналіз правових засад провадження господарської діяльності підприємства, цілісний 

майновий комплекс якого оцінюється, зокрема ліцензування, квотування, застосування 

механізмів ціноутворення на ринку відповідної продукції (товарів, робіт, послуг), наявність 

державної підтримки або обмежень, антимонопольні та екологічні вимоги, система 
оподаткування; 

аналіз його фінансово-господарської діяльності, майнового та фінансового стану на дату 
оцінки та за період, що передує цій даті; 

підготовку обґрунтованих прогнозу діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс 

якого оцінюється, за основними показниками виробництва та реалізації продукції, 

фінансового і майнового стану та прогнозу потреби такого підприємства в інвестиціях з 
визначенням джерел фінансування. 

Отримані висновки за результатами проведених аналізів покладаються в основу 
припущень, що використовуються під час проведення оцінки. 



Для проведення оцінки цілісного майнового комплексу застосовуються такі основні 

методичні підходи: 

майновий; 

дохідний; 

порівняльний. 

Майновий підхід застосовується для визначення ринкової вартості цілісного майнового 

комплексу у разі, коли саме зазначений підхід відбиває типову логіку потенційних 

покупців, яка ґрунтується на усталеній практиці, зокрема під час оцінки цілісного 

майнового комплексу, ринкова вартість якого визначається поточною вартістю ймовірного 

результату ліквідації зазначеного майнового комплексу. 

Основним методом майнового підходу до оцінки цілісного майнового комплексу є метод 

накопичення активів. Оцінювачами може застосовуватися метод поточної вартості 

ймовірного результату ліквідації цілісного майнового комплексу, а також інші методи 

майнового підходу, доцільність застосування яких у конкретній ситуації необхідно 

обґрунтувати. 

 Метод накопичення активів полягає у визначенні чистої вартості активів цілісного 
майнового комплексу. 

Чиста вартість активів цілісного майнового комплексу визначається як різниця між 

вартістю активів та вартістю його зобов'язань, визначених на дату оцінки відповідно до 
вимог пункту 11 цього Стандарту. 

 Оцінка активів та зобов'язань на дату оцінки проводиться з урахуванням таких 

особливостей: 

необоротні активи в частині основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного 

будівництва, довгострокових фінансових вкладень оцінюються з використанням бази 

оцінки, що відповідає ринковій вартості або неринковим видам вартості, вибір та 
визначення яких здійснюються відповідно до вимог національних стандартів; 

необоротні активи в частині довгострокової дебіторської заборгованості та відстрочених 

податкових активів оцінюються з урахуванням строку їх повернення (погашення, 
відшкодування) та ймовірності такого повернення (погашення, відшкодування); 

поточна дебіторська заборгованість оцінюється з урахуванням строку її повернення 

(погашення, відшкодування) та ймовірності такого повернення (погашення, 
відшкодування); 

матеріальні оборотні активи (запаси, товари) у разі, коли їх поточна вартість еквівалентна 

вартості, що відображена у бухгалтерському обліку, оцінюються виходячи з вартості таких 

активів, що відображена в бухгалтерському обліку, в інших випадках - виходячи з їх 

ринкової вартості або вартості ліквідації, якщо ринкова вартість не перевищує вартість 
ліквідації; 

довгострокові та поточні фінансові інвестиції оцінюються виходячи з їх ринкової вартості; 

векселі одержані оцінюються виходячи з їх ринкової вартості з урахуванням строку та 

ймовірності їх погашення; 

поточна вартість довгострокових та поточних зобов'язань залежно від їх виду визнається 

такою, що дорівнює вартості, відображеній у бухгалтерському обліку, або розраховується 

шляхом дисконтування сум (основний борг, відсотки), що підлягають погашенню у 
відповідних періодах, за обґрунтованою для кожного із зобов'язань ставкою дисконту. 



Під час визначення оціночної вартості цілісного майнового комплексу нормативно-

правовими актами з оцінки можуть передбачатися інші вимоги щодо оцінки активів та 
зобов'язань. 

Дохідний підхід до проведення оцінки цілісного майнового комплексу ґрунтується на 

застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів (чистих грошових 

потоків або дивідендів) у вартість цілісного майнового комплексу. Оцінка цілісного 

майнового комплексу проводиться з урахуванням поточного фінансового стану 

підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, та прогнозних показників 
діяльності такого майнового комплексу. 

Основним методом дохідного підходу, що застосовується для проведення оцінки цілісних 

майнових комплексів, є метод дисконтування грошового потоку. 

Застосування методу дисконтування грошового потоку передбачає такі оціночні 

процедури: 

вибір відповідної моделі грошового потоку; 

визначення прогнозного періоду надходжень грошового потоку; 

проведення прогнозування складових чистого грошового потоку та його розрахунку на 
кожен рік (квартал, місяць) прогнозного періоду; 

обґрунтування складових ставки дисконту та її визначення; 

проведення розрахунку вартості реверсії та його обґрунтування; 

визначення поточної вартості чистих грошових потоків, реверсії та надлишкового майна у 
разі його наявності в цілісному майновому комплексі; 

визначення вартості цілісного майнового комплексу як суми поточної вартості чистих 
грошових потоків, реверсії та поточної вартості надлишкового майна. 

Виходячи із специфіки діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого 
оцінюється, та завдань оцінки, застосовуються такі моделі грошового потоку: 

чистий грошовий потік для власного капіталу; 

чистий грошовий потік для інвестованого капіталу. 

 Розрахунок грошового потоку ґрунтується на результатах аналізу показників фінансово-

господарської діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, за 
період, що передує даті оцінки, та прогнозний період. 

Прогнозний період визначається з урахуванням специфіки діяльності оцінюваного 

цілісного майнового комплексу, а саме: життєвого циклу продукції (товарів, робіт, послуг), 

графіка обслуговування довгострокової заборгованості, інвестиційних планів та прогнозів 

щодо очікуваних істотних змін, що відбудуться в діяльності підприємства, цілісний 
майновий комплекс якого оцінюється. 

Вибір тривалості прогнозного періоду повинен узгоджуватися із способом визначення 

вартості реверсії. Тривалість прогнозного періоду вважається достатньою, якщо обраний 

спосіб визначення реверсії дає змогу врахувати всі відомі на дату оцінки факти та 

припущення щодо результатів провадження діяльності підприємства, цілісний майновий 
комплекс якого оцінюється, в період, що настає за прогнозним. 

 Чистий грошовий потік для власного капіталу на кожен рік (квартал, місяць) прогнозного 

періоду розраховується як прогнозована величина чистого прибутку, збільшена на 



прогнозовану суму амортизації, що врахована в складі витрат під час визначення 

величини чистого прибутку, зменшена на величину прогнозованого приросту робочого 

капіталу (збільшена на величину зменшення робочого капіталу) зменшена на суму 

прогнозованих капітальних інвестицій та збільшена на величину приросту довгострокових 

зобов'язань (зменшена на величину зменшення довгострокових зобов'язань) за 
відповідний період. 

Модель чистого грошового потоку для інвестованого капіталу відображає вартість 
цілісного майнового комплексу з урахуванням власного та запозиченого капіталу. 

Чистий грошовий потік для інвестованого капіталу на кожен рік (квартал, місяць) 

прогнозного періоду розраховується як прогнозована величина чистого прибутку, 

розрахована за умови припущення про відсутність витрат на сплату відсотків за 

довгостроковим боргом, збільшена на прогнозовану суму амортизації, що врахована в 

складі витрат під час визначення величини чистого прибутку, зменшена на величину 

прогнозованого приросту робочого капіталу (збільшена на величину зменшення робочого 

капіталу) і зменшена на величину прогнозованих капітальних інвестицій за відповідний 
період. 

Прогнозування грошового потоку за будь-якою з його моделей, зазначених у пункті 15 

цього Стандарту, здійснюється у цінах відповідного року (кварталу, місяця) прогнозного 

періоду з урахуванням прогнозованого рівня інфляції (номінальний грошовий потік) або у 

цінах, що діють на дату оцінки, без урахування прогнозованого рівня інфляції (реальний 
грошовий потік). 

У разі прогнозування номінального грошового потоку прогнозований рівень інфляції 

враховується під час визначення ставки дисконту відповідно до пункту 23 цього 
Стандарту. 

 Принцип найбільш ефективного використання втілюється під час проведення оцінки 

цілісних майнових комплексів шляхом здійснення під час прогнозування грошових потоків 

цілісного майнового комплексу припущення про раціональне розпорядження майном, що 

включає оцінюваний цілісний майновий комплекс. Раціональним вважається 

розпорядження майном цілісного майнового комплексу, що спрямоване на максимізацію 

поточної вартості очікуваних чистих грошових потоків такого цілісного майнового 
комплексу і отже - на максимізацію його ринкової вартості. 

Прогноз грошових потоків ґрунтується на логічному взаємозв'язку та обґрунтованості його 
складових. 

У разі коли прогнозується збільшення (зменшення) обсягу виробництва продукції (товарів, 

робіт, послуг) підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, під час 

прогнозування складових чистого грошового потоку враховуються відповідні очікувані 
зміни робочого капіталу. 

Прогнозування капітальних інвестицій, збільшення (зменшення) робочого капіталу та сум 

довгострокових зобов'язань здійснюється на підставі та у взаємозв'язку з прогнозними 

показниками діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється. Під 

час прогнозування необхідно враховувати лише ті інвестиції, збільшення (зменшення) 

робочого капіталу та сум довгострокових зобов'язань, доцільність яких економічно 

обґрунтована, а відповідні витрати забезпечені прогнозованими внутрішніми або 

зовнішніми джерелами фінансування (можливістю позичення необхідних коштів). 

У разі коли припущення про можливість початку чи продовження (відновлення) 

провадження прогнозованої господарської діяльності підприємства, цілісний майновий 

комплекс якого оцінюється, без початкових капітальних інвестицій або інвестицій в 

оборотні засоби (покриття дефіциту оборотних засобів) некоректне, такі інвестиції 

враховуються під час проведення розрахунків: 



без дисконтування, якщо очікувані строки їх внесення наближені до дати оцінки і можуть 

бути обґрунтовано ототожнені з нею; 

у складі прогнозованих грошових потоків на відповідні квартали або місяці, що підлягають 

дисконтуванню. При цьому прогнозування та дисконтування грошових потоків у межах 
прогнозного періоду здійснюються за кварталами або місяцями. 

Дефіцит оборотних засобів визначається як різниця між величиною робочого капіталу, 

необхідного для нормального функціонування підприємства, цілісний майновий комплекс 

якого оцінюється, та величиною його наявного робочого капіталу на дату оцінки. 

 Вартість реверсії визначається виходячи з очікуваних результатів найбільш ефективного 

використання активів цілісного майнового комплексу в період, що настає за прогнозним, 

на підставі грошових потоків цілісного майнового комплексу, отримання яких 

передбачається після прогнозного періоду, з урахуванням у разі наявності тенденції до їх 

рівномірного збільшення (зменшення). 

Для проведення розрахунку ставки дисконту застосовуються методи, що відповідають 
моделі грошового потоку, яку обрано для проведення оцінки. 

Основним методом розрахунку ставки дисконту для власного капіталу є метод 

кумулятивної побудови, який враховує додаткові ризики інвестування в оцінюваний 

цілісний майновий комплекс порівняно з інвестуванням в альтернативні об'єкти, що 

характеризується мінімальним ризиком. 

Основним методом розрахунку ставки дисконту для інвестованого капіталу є метод 

середньозваженої вартості капіталу, який ґрунтується на врахуванні норм доходу на 

власний та запозичений капітал з урахуванням розміру часток власного та запозиченого 

капіталу в інвестованому капіталі. 

Застосування інших методів розрахунку ставки дисконту, проведення такого розрахунку 

на початок, середину або кінець кожного року (кварталу, місяця) прогнозного періоду 
обґрунтовується у звіті про оцінку цілісного майнового комплексу. 

Для дисконтування вартості реверсії застосовуються коефіцієнти, обчислені з урахуванням 

часу, на який визначається вартість реверсії і вибір якого залежить від методу визначення 

вартості реверсії, що обґрунтовується у звіті про оцінку цілісного майнового комплексу. 

Розрахунок ставки дисконту для номінального грошового потоку здійснюється з 

урахуванням прогнозного рівня інфляції, для реального грошового потоку - без 
урахування такого рівня. 

 Визначення поточної вартості надлишкового майна (необоротних та/або матеріальних 

оборотних активів) здійснюється з використанням баз оцінки, що відповідають принципам 

корисності та найбільш ефективного використання надлишкового майна. 

 У разі коли грошові потоки від функціонування цілісного майнового комплексу очікуються 

постійні і однакові за обсягом або з тенденцією до рівномірного зростання та їх отримання 

не обмежується у часі, може застосовуватися метод прямої капіталізації доходу. При цьому 

як дохід розглядається чистий грошовий потік, визначений відповідно до вимог цього 

Стандарту. У разі наявності в цілісному майновому комплексі надлишкового майна його 

вартість додається до вартості, визначеної із застосуванням методу прямої капіталізації 
доходу. 

 Застосування методу прямої капіталізації доходу передбачає визначення: 

періоду капіталізації чистого грошового потоку (рік, квартал, місяць, операційний цикл); 

чистого грошового потоку за період; 



відповідної ставки капіталізації і її обґрунтування; 

вартості надлишкового майна у разі його наявності в цілісному майновому комплексі; 

вартості цілісного майнового комплексу шляхом ділення чистого грошового потоку на 

ставку капіталізації і збільшення отриманого результату на вартість надлишкового майна у 
разі його наявності в цілісному майновому комплексі. 

Особливості застосування порівняльного підходу 

 Основними методами порівняльного підходу до оцінки цілісних майнових комплексів є 
метод ринку капіталу та метод ринкових угод. 

Загальним для методів порівняльного підходу є етап формування переліку подібних 

цілісних майнових комплексів, що використовуватимуться як об'єкти порівняння, та 

збирання інформації про них. Перелік подібних цілісних майнових комплексів формується 

з урахуванням таких критеріїв, як належність цілісного майнового комплексу 

(підприємства) певній галузі, його розмір, одно- або багатопродуктовість бізнесу, ринки 

збуту продукції (товарів, робіт, послуг), структура активів та інвестованого капіталу, 

місцезнаходження та інших суттєвих критеріїв. 

 Метод ринку капіталу ґрунтується на припущенні про рівноцінність ринкової вартості 

цілісного майнового комплексу його ринковій капіталізації або можливій ринковій 
капіталізації з урахуванням вартості прав контролю. 

Ринкова капіталізація цілісного майнового комплексу визначається як добуток ринкового 

курсу однієї акції акціонерного товариства, що існує або може бути створене на базі 

оцінюваного цілісного майнового комплексу, на загальну кількість акцій такого 
товариства. 

Ринковий курс однієї акції визначається виходячи з даних про продаж (пропонування) 

акцій акціонерного товариства на фондових біржах та в позабіржових торговельно-
інформаційних системах. 

Ринковий курс однієї акції за даними про продаж визначається з використанням інформації 

про останню угоду, укладену в день, що визначений як дата оцінки, а за відсутності 

укладених угод у цей день - з використанням інформації про останню укладену угоду до 

дати оцінки, на яку визначається курс, з обґрунтуванням у звіті про оцінку можливості 
використання такої інформації. 

Ринковий курс однієї акції за даними про пропонування (максимальна ціна, яка 

пропонується покупцем, або мінімальна ціна, яка пропонується продавцем) визначається 

за цінами пропонування, дійсними на дату, на яку визначається такий курс. У разі 

відсутності пропонування на дату оцінки ринковий курс однієї акції за даними про 

пропонування визначається за цінами пропонування, дійсними на найближчу дату, що 

передувала даті оцінки, на яку визначається курс, з обґрунтуванням у звіті про оцінку 
можливості використання таких даних. 

З метою визначення ринкового курсу однієї акції використовується лише інформація про 

ціну продажу останньої угоди (угод) або ціни пропонування, які є репрезентативними. 

Обґрунтування відхилення даних про ціну продажу або ціни пропонування повинно 
міститися у звіті про оцінку цілісних майнових комплексів. 

Урахування вартості прав контролю здійснюється шляхом застосування контрольної 
надбавки. 

Можлива ринкова капіталізація цілісного майнового комплексу дорівнює добутку 

фінансово-економічних показників діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс 

якого оцінюється, на відповідні мультиплікатори, визначені на підставі інформації про 



подібні підприємства, виходячи з цін продажу (пропонування) їх цілісних майнових 

комплексів. 

У разі проведення оцінки цілісного майнового комплексу на підставі його можливої 

капіталізації ринкова вартість такого майнового комплексу визначається шляхом 

узагальнення отриманих результатів проведення розрахунку його можливої ринкової 

капіталізації, урахування вартості прав контролю та внесення у разі потреби інших 

поправок. 

Метод ринкових угод ґрунтується на припущенні про еквівалентність ринкової вартості 

цілісного майнового комплексу цінам продажу подібних цілісних майнових комплексів. Як 

базовий показник для зазначеного методу застосовуються ціни продажу та ціни 

пропонування подібних цілісних майнових комплексів або ціни продажу та ціни 
пропонування їх корпоративних часток, що характеризуються певними правами контролю. 

У разі коли базовим показником є ціна продажу (пропонування) подібного цілісного 

майнового комплексу, ринкова вартість оцінюваного цілісного майнового комплексу 

визначається як добуток фінансово-економічних показників, що характеризують діяльність 

підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, та відповідних 
мультиплікаторів, визначених на підставі інформації про подібні об'єкти. 

Якщо базовим показником є ціна продажу (пропонування) корпоративної частки подібного 

цілісного майнового комплексу, попередньо здійснюється її коригування на розмір 

контрольної надбавки з метою врахування прав контролю за стовідсотковою 

корпоративною часткою з наступним визначенням мультиплікаторів. 

Ринкова вартість цілісного майнового комплексу визначається як добуток фінансово-

економічних показників, що характеризують діяльність підприємства, цілісний майновий 

комплекс якого оцінюється, та відповідних мультиплікаторів, визначених на підставі 
інформації про подібні об'єкти. 

Фінансово-економічними показниками, що характеризують діяльність підприємства, 

цілісний майновий комплекс якого оцінюється, або подібних цілісних майнових комплексів, 

є показники балансової вартості власного капіталу, фінансового результату від 

провадження звичайної діяльності та інші обґрунтовані у звіті про оцінку цілісного 
майнового комплексу показники. 

 Під час підготовки висновку про вартість оцінюваного цілісного майнового комплексу, що 

визначається на підставі результатів застосування методів порівняльного підходу, може 

враховуватися інформація про ціни продажу та ціни пропонування оцінюваного цілісного 
майнового комплексу та його корпоративних часток. 

Ліквідаційна вартість цілісного майнового комплексу визначається виходячи з ринкової 

вартості цілісного майнового комплексу, що скоригована з урахуванням ступеня впливу 

умов його продажу в скорочені строки. 

Під час визначення вартості цілісного майнового комплексу, оцінка якого проводиться з 

метою погашення зобов'язань підприємства, цілісний майновий комплекс якого 

оцінюється, шляхом його відчуження, зобов'язання, що підлягають погашенню за рахунок 

такого відчуження, у розрахунку не враховуються. 

Оцінка окремих видів цілісних майнових комплексів проводиться з урахуванням 

особливостей діяльності підприємств, що функціонують на їх основі. 


