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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО КТС 

 

1. Загальні положення та сфера застосування Методики товарознавчої експертизи 

та оцінки колісних транспортних засобів. 

 

1.1. Ця Методика розроблена згідно із Законами України "Про судову експертизу", "Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Національним стандартом N 1 "За-

гальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

10.09.2003 N 1440 , та іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи й оцінки майна. 

 

 1.2. Методика встановлює механізм оцінки (визначення вартості) колісних транспортних засобів 

(далі - КТЗ), а також вимоги до оформлення результатів оцінки, оціночні процедури визначення вартості 

КТЗ. Методи оцінки, передбачені цією Методикою, можуть використовуватися для оцінки самохідних 

шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторів і ком-

байнів на колісних шасі, якщо вони не суперечать тим положенням, які регламентують оцінку цих видів 

транспорту. 

 

 1.3. Вимоги Методики є обов'язковими під час проведення автотоварознавчих експертиз та експе-

ртних досліджень судовими експертами науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства 

юстиції України, експертами науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства вну-

трішніх справ України, експертами інших державних установ, суб'єктами господарювання, до компетен-

ції яких входить проведення судових автотоварознавчих експертиз та експертних досліджень, а також 

всіма суб'єктами оціночної діяльності під час оцінки КТЗ у випадках, передбачених законодавством Ук-

раїни або договорами між суб'єктами цивільно-правових відносин. 

 

 1.4. Методика застосовується з метою: 

 а) визначення ринкової вартості КТЗ, їх складників у разі відчуження; 

 б) визначення стартової ціни КТЗ для їх продажу на аукціоні чи за конкурсом; 

 в) визначення вартості КТЗ як об'єкта застави; 

 г) визначення вартості КТЗ у складі майна фізичних осіб для його декларування; 

 ґ) визначення вартості КТЗ для страхування фізичними та юридичними особами; 

 д) визначення матеріальних збитків, завданих власнику в разі пошкодження КТЗ; 

 е) визначення вартості відновлювального ремонту КТЗ; 

 є) визначення вартості КТЗ для розв'язання майнових суперечок; 

 ж) визначення вартості арештованих, конфіскованих або визнаних безхазяйними КТЗ, їх складни-

ків у разі вимушеного їх продажу; 

 з) визначення вартості КТЗ, його складників, що ввозяться на митну територію України; 

 и) визначення вартості відокремленого КТЗ в складі основних засобів юридичних осіб; 

 і) в інших випадках у разі визначення вартості відокремленого КТЗ для встановлення розміру обо-

в'язкових платежів до бюджету. 

 

 1.5. Методика застосовується також у разі: 

 а) визначення року виготовлення КТЗ і його складників; 

 б) визначення комплектності та укомплектованості КТЗ відповідно до нормативно-технічної доку-

ментації його виробника; 

 в) визначення типу, моделі, версії КТЗ; 

 г) установлення типу, потужності та робочого об'єму двигуна, типу кузова, інших технічних пока-

зників КТЗ; 

 ґ) класифікації КТЗ (його складників) за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 

діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (далі - УКТЗЕД). 
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2. Бази, методичні підходи та методи оцінки колісних транспортних засобів. 

1. Бази оцінки КТЗ 

 

 1.1. Загальні визначення баз оцінки, порядку їх застосування і відповідних їм видів вартості наве-

дені в Національному стандарті N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженому по-

становою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440 ( 1440-2003-п ). 

 

 1.2. Утилізаційна вартість КТЗ визначається як грошова сума, яку передбачається одержати від про-

дажу не придатного для експлуатації за прямим функціональним призначенням КТЗ для альтернативного 

використання його справних і придатних до експлуатації складників. 

 

 1.3. Вартість відновлювального ремонту КТЗ визначається як грошові витрати, необхідні для від-

новлення пошкодженого, розукомплектованого КТЗ. 

 

 1.4. Вартість матеріального збитку (реальні збитки) визначається як вартісне значення витрат, яких 

зазнає власник у разі пошкодження або розукомплектування КТЗ, з урахуванням фізичного зносу та ви-

трат, яких зазнає чи може зазнати власник для відновлення свого порушеного права користування КТЗ 

(втрати товарної вартості). 

 

2. Методичні підходи і методи оцінки КТЗ 

 

 2.1. Основним підходом до визначення ринкової вартості КТЗ є порівняльний підхід. Порівняльний 

підхід ґрунтується на аналізі цін продажу (пропозиції) КТЗ, ідентичних або аналогічних оцінюваному на 

первинному чи вторинному ринках КТЗ, з відповідним коригуванням, що враховує відмінності між об'є-

ктом порівняння та об'єктом оцінки. 

 Під первинним слід розуміти ринок нових КТЗ, під вторинним - ринок КТЗ, які були в користуванні. 

Для визначення вартості за порівняльним підходом використовуються статистично усереднені цінові дані 

КТЗ, які були відчужені в Україні, за умов, що вони відповідають змісту поняття "ринкова вартість", зо-

крема ґрунтуються на даних ринку КТЗ і зведені в довідниках, до яких висуваються вимоги щодо науко-

вості, об'єктивності, об'ємності інформації. 

 

 2.2. Найбільш вірогідним методом порівняльного підходу до оцінки КТЗ є метод, заснований на 

аналізі цін ідентичних КТЗ. За цим методом вартість визначається на базі середньої ціни продажу (про-

позиції) ідентичного КТЗ з відповідним строком експлуатації. Подальше коригування враховує різницю 

між пробігом, комплектністю, укомплектованістю, технічним станом об'єкта порівняння та об'єкта оці-

нки. 

 

 2.3. У разі неможливості визначення вартості КТЗ з урахуванням цін ідентичних КТЗ допускається 

використання методу, заснованого на аналізі цін аналогічних транспортних засобів. 

 За цим методом вартість КТЗ визначається відповідно до цінових даних, аналогічних, але не іден-

тичних КТЗ, з належним або скоригованим строком експлуатації. Подальше коригування вартості здійс-

нюється шляхом врахування різниці між пробігом, комплектністю, укомплектованістю, технічним ста-

ном об'єкта порівняння та об'єкта оцінки. 

 

 2.4. Коригування, які застосовуються в порівняльному підході, приймаються у вигляді коефіцієнта 

(відсотка) до середньої ціни КТЗ або у вигляді грошової суми, що додається або вираховується з цієї ціни, 

а також комбінування зазначених засобів. 

 Коригування вартості КТЗ з причин різниці в пробігу здійснюється коефіцієнтом коригування ри-

нкової вартості КТЗ за величиною пробігу; з причин різниці технічного стану - процентом додаткового 

збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ залежно від умов догляду, зберігання, використання та 

ін.; з причин функціонального зносу КТЗ - коефіцієнтом функціонального зносу; з причин особливостей 

економічного стану в різних регіонах України і різних країнах світу - коефіцієнтом ринку регіону та кое-

фіцієнтом коригування вартості КТЗ у країні придбання до його вартості в провідних країнах-експорте-

рах. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=1440-2003-п


3 
 

 Вартість КТЗ коригується відповідною грошовою сумою, яка враховує його комплектність, уком-

плектованість, наявність пошкоджень, які потребують відновлювального ремонту, відновлення і(чи) оно-

влення складників. 

 

 2.5. Для визначення вартості обладнання (з урахуванням ремонтних робіт з його монтажу) спеціа-

льних, спеціалізованих та переобладнаних КТЗ допускається використання методу мультиплікаторів. 

 За цим методом вартість визначається на базі розрахунку співвідношень вартостей встановленого 

обладнання аналогічних транспортних засобів з величиною визначального технічного параметра, який 

обумовлює вартість спеціального або спеціалізованого КТЗ (вантажність, потужність тощо). 

 

 2.6. Для визначення вартості складників КТЗ у разі відсутності цінової інформації дилера вироб-

ника КТЗ допускається використання відповідних даних, одержаних шляхом обстеження ринку регіону. 

 

 2.7. Для оцінки спеціальних, спеціалізованих КТЗ у разі неможливості застосування порівняльного 

підходу застосовується комбінований витратно-порівняльний підхід, заснований на використанні інфор-

мації про вартість базового КТЗ з додаванням вартості спеціального або спеціалізованого обладнання та 

з урахуванням вартості робіт з його монтажу. 

 Комбінований витратно-порівняльний підхід застосовується для визначення вартості КТЗ, що ма-

ють пошкодження чи розукомплектовані. У разі оцінки КТЗ, вироблених штучно, їх вартість визначається 

на базі калькуляції витрат на виготовлення КТЗ з подальшим коригуванням із застосуванням порівняль-

ного підходу. Окремо витратний підхід застосовується для визначення вартості відновлювального ремо-

нту КТЗ та вартості матеріального збитку, заподіяного власникові КТЗ. 

 

 2.8. Основні методи витратного підходу, які використовуються для оцінки КТЗ: 

 калькуляція витрат на переобладнання КТЗ; 

 калькуляція витрат на відновлення пошкоджених чи розукомплектованих КТЗ і їх складників; 

 калькуляція витрат на штучне виготовлення КТЗ; 

 калькуляція витрат на демонтаж працездатних складників у разі визначення утилізаційної вартості 

КТЗ. 

 

 2.9. Фізичний знос обумовлюється погіршенням технічного стану КТЗ унаслідок експлуатаційного 

зносу його складників. Фізичний знос ураховується як втрата вартості КТЗ, що виникає в процесі його 

експлуатації. 

 Фізичний знос може розраховуватись у вигляді коефіцієнта фізичного зносу складників залежно 

від технічного стану КТЗ, який відображає взаємозв'язок умов експлуатації і технічного стану КТЗ з вар-

тістю його складників. 

 

 Фізичний знос може також визначатись шляхом урахування погіршення технічного стану КТЗ уна-

слідок отриманих і усунених пошкоджень залежно від вартості їх усунення. 

 

 2.10. Фізичний знос несправного КТЗ (його складників) чи такого, який був у користуванні, підля-

гає усуненню за умов технологічної можливості та економічної доцільності їх відновлення, що врахову-

ється під час оцінки. 

 Заміна складових частин КТЗ призначається у разі, якщо їх фізичний знос не може бути усунений. 

 

 2.11. Функціональний знос КТЗ визначається за допомогою коефіцієнта функціонального зносу, 

який характеризує ступінь зниження рівня функціональних, споживчих характеристик оцінюваного КТЗ 

відносно аналогічного, що випускається на дату виконання оцінки. 

 

 2.12. Коефіцієнтом ринку регіону враховується рівень цін продажу та поточних цін пропозиції про-

дажу в даному регіоні відносно цін з довідкової літератури. Коефіцієнт зведення вартості КТЗ в країні 

придбання до його вартості у провідних країнах-експортерах ураховує рівень цін продажу (пропозиції) у 

країні придбання до його середньої ціни у провідних країнах-експортерах. 

 2.13. Дохідний підхід під час оцінки відокремлених КТЗ не використовується. 
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3. Процедура технічного огляду і ідентифікація колісного транспортного засобу. Вихідні дані 

для оцінки колісного транспортного засобу. 

1. Технічний огляд КТЗ 

 

 1.1. Технічний огляд КТЗ оцінювачем (експертом) являє собою початковий етап дослідження, який 

дає змогу органолептичними методами визначити ідентифікаційні дані КТЗ; його комплектність; укомп-

лектованість; технічний стан, обсяг і характер пошкоджень; пробіг за одометром, інші показники на мо-

мент технічного огляду, необхідні для оцінки майна. 

 

 1.2. До початку технічного огляду оцінювач (експерт) ознайомлюється з наданими документами і 

фіксує такі дані (якщо вони необхідні для складання висновку): 

 а) прізвище, ім'я та по батькові власника КТЗ (довіреної особи) або найменування власника - юри-

дичної особи; 

 б) місце проживання (місцезнаходження) власника КТЗ; 

 в) дані з свідоцтва про реєстрацію КТЗ (технічного паспорта): серія, номер, ким і коли видане, з 

яких підстав; 

 г) ідентифікаційні дані КТЗ згідно з наданими документами: тип, марка, модель (модифікація), ви-

робник, країна-імпортер (для КТЗ іноземного виробництва, що ввозиться на митну територію України), 

колір кузова (кабіни - для вантажних автомобілів, платформи - для причепів, рами, паливного бака та 

оперення – для мототехніки), рік виготовлення, номери двигуна, кузова, шасі (рами), ідентифікаційний 

номер КТЗ, реєстраційний номер КТЗ, відмітки про дату заміни номерних складників. 

 

 1.3. Для виконання оцінки власник КТЗ (довірена особа) на вимогу оцінювача (експерта) повинен 

надати такі документи: 

 а) посвідчення водія і (за потреби) довіреність на право керування КТЗ, паспорт або інший доку-

мент, що посвідчує особу, для юридичних осіб - довіреність на право представляти інтереси власника 

досліджуваного КТЗ; 

 б) свідоцтво про реєстрацію КТЗ (технічний паспорт) або відомості з облікової бази даних органів 

Державтоінспекції МВС; 

 е) іншу документацію на КТЗ в оригіналі або копії. 

 

 1.4. Під час технічного огляду КТЗ оцінювач (експерт) повинен: 

 а) перевірити відповідність ідентифікаційних даних КТЗ записам у наданих документах; 

 б) перевірити укомплектованість КТЗ, установити комплектність, наявність додаткового облад-

нання; 

 в) установити пробіг за одометром; 

 г) зафіксувати інформативні ознаки раніше виконаного відновлювального ремонту КТЗ; 

 ґ) установити характер і обсяги пошкоджень на момент огляду та інші ознаки, які характеризують 

технічний стан КТЗ, з обов'язковою їх фіксацією шляхом фотографування. 

 

 1.5. Після закінчення зовнішнього технічного огляду провадиться перевірка роботи двигуна та ін-

ших складників, а для спеціалізованих (спеціальних) КТЗ - працездатність спеціального обладнання. 

 У разі можливості проведення ходових випробувань (під час руху КТЗ) перевіряється робота скла-

дників КТЗ з метою встановлення їх технічного стану. 

 

 1.6. Після закінчення дослідження КТЗ оцінювач (експерт) у разі потреби ознайомлює заінтересо-

ваних осіб, залучених до технічного огляду КТЗ, з його результатами. 

 

2. Ідентифікація КТЗ 

 

 2.1. Визначення типу, моделі, версії КТЗ, року його виготовлення, комплектності, укомплектовано-

сті, повної маси, робочого об'єму двигуна тощо проводиться на основі даних виробника КТЗ. Визначаль-

ним при цьому є ідентифікаційний номер VIN. 
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 Ідентифікаційний номер являє собою літерно-цифрове позначення, що складається із 17 знаків, 

умовно поділених на 3 частини. 

 Структура і зміст VIN-коду визначаються ДСТУ 3525-97 "Засоби транспортні дорожні. Марку-

вання", які складаються з міжнародного коду виробника КТЗ (перші три символи), описової частини (по-

дальші шість символів) і розпізнавальної частини (останні вісім символів). 

 У разі визначення VIN-коду за цими стандартами передбачається використання арабських цифр і 

великих літер латинського алфавіту (за винятком літер: "I", "O", "Q"). 

 VIN-код розміщується на нероз'ємних складових частинах кузова або шасі і на спеціально вигото-

влених номерних табличках (шильдиках). 

 У країнах, де застосування міжнародного стандарту ISO 3779-1983 є необов'язковим або частково 

обмеженим, кодування номерів кузова може бути з відхиленням від рекомендацій цього стандарту. 

 У разі механічних і корозійних пошкоджень, знищення VIN-коду, номерних табличок, номера дви-

гуна КТЗ установлення типу, моделі, версії, року виготовлення, робочого об'єму двигуна за VIN-кодом, 

а також визначення вартості КТЗ та його складників проводяться після відповідного експертного дослі-

дження (експертизи) зазначених номерів на предмет їх автентичності. 

 

 2.2. Тип, модель КТЗ визначаються за міжнародним кодом виробника КТЗ, за описовою частиною 

VIN-коду (позиції з першої до дев'ятої) та за реєстраційними документами країни-виробника. 

 Перші три символи VIN-коду, як правило, визначають географічну зону, коди країни і виробника 

КТЗ. 

 Літерно-цифрові позначення в описовій частині VIN-коду (позиції з четвертої до дев'ятої) містять 

кодовані дані про тип автомобіля, його конструкцію, тип кузова, тип двигуна, конструкцію привода, ро-

бочий об'єм двигуна тощо. 

 Сукупність знаків з першої до дев'ятої позиції VIN-коду визначає марку і модель КТЗ. 

 Позначення, які виконуються на панелях кузовів КТЗ на прикріплених до них елементах, означають 

їхні моделі і модифікації та мають вид символів "XL", "GL", "SL" "SRDT" тощо і можуть сприяти іденти-

фікації КТЗ, але не є визначальними з огляду на можливість їхньої заміни. 

 

 2.3. Визначення типу КТЗ, типу його кузова здійснюється відповідно до Закону України "Про при-

єднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, 

предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспорт-

них засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 

1958 року з поправками 1995 року" ( 1448-14 ), а також Директив Європейського Союзу, еквівалентних 

Правилам Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй. 

 

4. Визначення року виготовлення і робочого об’єму двигуна колісного транспортного засобу 

під час проведення ідентифікації об’єкта оцінки. 

 

 1.1. Визначення року виготовлення КТЗ здійснюється на підставі даних його виробника, які зазна-

чаються у VIN-коді. 

 

 1.1.1. При визначенні року виготовлення КТЗ необхідно враховувати те, що за міжнародним стан-

дартом ISO 3779-1983 виробники КТЗ зазначають у VIN-коді календарний або модельний рік виготов-

лення КТЗ, тобто наступний модельний рік починається після 1 липня поточного календарного року. 

 Згідно з міжнародним стандартом ISO 3779-1983 для кодування модельного року виготовлення КТЗ 

в описовій частині VIN-коду рекомендовано використання символів, наведених у таблиці . 

Табл. «Определение года изготовления исследуемого КТС» 

Год изготовления Символ Год изготовления Символ Год изготовления Символ 
Год изготов-

ления 
Символ 

1971 1 1981 B 1991 M 2001 1 

1972 2 1982 C 1992 N 2002 2 

1973 3 1983 D 1993 P 2003 3 

1974 4 1984 E 1994 R 2004 4 

1975 5 1985 F 1995 S 2005 5 

1976 6 1986 G 1996 T 2006 6 

1977 7 1987 H 1997 V 2007 7 

1978 8 1988 J 1998 W 2008 8 

1979 9 1989 K 1999 X 2009 9 

1980 А 1990 L 2000 Y 2010 А 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=1448-14
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Примечание: американские, большинство европейских и азиатских производителей ДТС кодируют 

модельный год изготовления в 10(11)-й позиции VIN-кода. 

 1.1.2. Календарний і модельний роки виготовлення можуть також визначатися за розпізнавальною 

частиною VIN-коду (останні 8 знаків VIN-коду за даними виробника дозволяють встановити дату виго-

товлення КТЗ). 

  

 1.1.3. За рік виготовлення КТЗ приймається календарна дата його виготовлення з обов'язковим за-

значенням при цьому дня та місяця цього року. 

 Якщо календарну дату виготовлення визначити неможливо, то за основу береться модельний рік 

виготовлення, визначений за його VIN-кодом, з урахуванням календарної дати першого документального 

підтвердження будь-якої дії з даним КТЗ, що зазначена у супровідних документах (дати придбання, 

дати оформлення митних документів, дати першої реєстрації КТЗ тощо). 

 Датою першої реєстрації КТЗ, який був у користуванні (зокрема який ввозиться на митну територію 

України), є дата, що зазначена в спеціальній графі свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) КТЗ, 

або дата видачі свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта). 

 У разі відсутності даних про календарну дату першого документального підтвердження будь-якої 

дії з даним КТЗ або виникнення сумнівів щодо її достовірності, коли встановлений модельний рік виго-

товлення КТЗ збігається з роком виготовлення, зазначеним у свідоцтві про реєстрацію, під час оцінки за 

дату виготовлення береться 1 січня встановленого за VIN-кодом модельного року. 

 Якщо встановлений за VIN-кодом модельний рік виготовлення не збігається з роком виготовлення 

КТЗ, який зазначено в свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті), і перевищує його, під час оцінки 

за дату виготовлення приймається 1 липня зазначеного в реєстраційних документах року. Якщо зазначене 

перевищення становитиме понад 1 рік, то за дату виготовлення беруть 1 січня модельного року. 

  

 1.1.4. Визначення року виготовлення КТЗ за датою виготовлення його окремих складових частин 

не допускається у зв'язку з можливістю їхньої заміни під час експлуатації або можливого значного про-

міжку в часі з моменту їх виготовлення до моменту складання з них КТЗ. Такі дати можуть мати інфор-

мативний характер тільки в усій своїй сукупності. 

 

 2. Робочий об'єм двигунів КТЗ визначається такими способами: 

  

 2.1. Робочий об'єм двигунів КТЗ визначається за даними про моделі двигунів, які містяться в їхніх 

кодах. 

 2.2. Робочий об'єм двигунів автомобілів американського виробництва, деяких моделей КТЗ євро-

пейського й азіатського виробництва може бути визначений з VIN-коду КТЗ. 

  

 2.3. Робочий об'єм поршневого двигуна з кривошипно-шатунним механізмом (без причепленого 

шатуна) розраховується за формулою 

 

2 

(пі) · d · S 

V = ------------- · i , (1) 

4 · 1000 

 

 де: V - робочий об'єм двигуна, куб.см; 

 d - діаметр циліндра, мм; 

 S - хід поршня - величина переміщення поршня від крайнього 

нижнього положення до крайнього верхнього положення, мм; 

 (пі) = 3,14; 

 4; 1000 - постійні коефіцієнти; 

 i - кількість циліндрів. 

 

 2.4. Робочий об'єм двигуна також визначається шляхом безпосереднього вимірювання об'єму оливи 

чи повітря, що витискаються з одного циліндра внаслідок повного переміщення поршня. 
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5. Процедура та методичні засади визначення ринкової вартості колісних транспортних за-

собів шляхом застосування методу, заснованому на аналізі цін ідентичних колісних транспортних 

засобів. 

 

Основним підходом до визначення ринкової вартості транспортних засобів є порівняльний підхід. 

Порівняльний підхід ґрунтується на аналізі цін продажу (пропозиції) ТЗ, ідентичних або аналогічних оці-

нюваному на первинному чи вторинному ринках ТЗ, з відповідним коригуванням, що враховує відмінно-

сті між об'єктом порівняння та об'єктом оцінки. Під первинним слід розуміти ринок нових ТЗ, під вто-

ринним - ринок ТЗ, які були в користуванні. Для визначення вартості за порівняльним підходом викори-

стовуються статистично усереднені цінові дані ТЗ, які були відчужені в Україні, за умов, що вони відпо-

відають змісту поняття «ринкова вартість», зокрема ґрунтуються на даних ринку ТЗ і зведені в довідни-

ках, до яких висуваються вимоги щодо науковості, об'єктивності, об'ємності інформації. 

Найбільш вірогідним методом порівняльного підходу до оцінки ТЗ є метод, заснований на аналізі 

цін ідентичних ТЗ. За цим методом вартість визначається на базі середньої ціни продажу (пропозиції) 

ідентичного ТЗ з відповідним строком експлуатації. Подальше коригування враховує різницю між пробі-

гом, комплектністю, укомплектованістю, технічним станом об'єкта порівняння та об'єкта оцінки. 

1. Використовують інформацію щодо середніх цін продажу ідентичних ТС з довідника. 

2. Виявляють відмінності за елементами порівняння. Всі відмінності або наявні показники те-

хнічних характеристик КТЗ, які мають суттєве значення для розрахунків, що впливає на вартість, яка 

визначається, повинні бути зафіксовані (наприклад, у Протоколі огляду КТЗ). 

3. Вносяться поправки на коефіцієнт ринку регіону. 

4. Вносяться поправки на відмінність у величині пробігу КТЗ, що оцінюється, щодо середньо-

статистичного значення пробігу подібного ТЗ, відносно якого і наведена ціна продажу у довіднику. 

5. Вносяться поправки на відмінності в умовах догляду, зберігання та експлуатації КТЗ. 

6.  У разі необхідності вноситься поправка, яка враховує комплектність та укомплектованість КТЗ. 

7. Вноситься поправка, яка враховує відновлення та оновлення складових частин КТЗ. 

8.  Вноситься поправка, яка враховує здійсненні витрати коштів на відновлення або переоблад-

нання КТЗ.  

 

6. Процедура та методичні засади визначення ринкової вартості колісних транспортних за-

собів шляхом застосування методу, заснованому на аналізі цін аналогічних колісних транспортних 

засобів. 

У разі неможливості визначення вартості КТЗ з урахуванням цін ідентичних ТЗ допускається вико-

ристання методу, заснованого на аналізі цін аналогічних транспортних засобів. За цим методом вартість 

ТЗ визначається відповідно до цінових даних, аналогічних, але не ідентичних ТЗ, з належним або скори-

гованим строком експлуатації. Подальше коригування вартості здійснюється шляхом врахування різниці 

між пробігом, комплектністю, укомплектованістю, технічним станом об'єкта порівняння та об'єкта оці-

нки. 

У разі застосування методу порівняння продажів в використанням аналогічних ТЗ велике значення 

на точність оцінки має правильний підбір аналогів КТЗ. Для підбору аналога перевагу слід надавати ТЗ 

того самого виробника (країни-виробника). 

Підбір аналога провадиться за нижченаведеними факторами: 

Вантажні автомобілі, тягачі: тип кузова (загального призначення чи спеціалізований), вантажність, 

колісна формула, розташування кабіни і двигуна відносно осей, ти п двигуна (бензин, дизель). Потужність 

двигуна, робочий об’єм двигуна, габаритні розміри, комплектність, рік виготовлення. 

Причепи, напівпричепи: тип кузова за призначенням, вантажність (пасажировмісність), колісна фо-

рмула, повна маса, корисний об’єм кузова, наявність тенту, матеріал виготовлення кузовних елементів, 

габаритні розміри, рік виготовлення. 

Легкові автомобілі, позаколісні легкові автомобілі: тип кузова (седан, універса), призначення (колі-

сні, позаколісні), тип двигуна (бензиновий, дизельни), робочий об’єм двигуна, привід тягових коліс (пе-

редній, задній, повний), тип коробки передач (механічна КПП, автоматична, роботизована), габаритні 

розміри, комплектність, кількість дверей, рік виготовлення. 
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Автобуси: призначення (міські, приміські, міжміські, загального призначення), пасажировмісність, 

довжина, тип двигуна (бензин, дизель…), потужність двигуна, робочий об’єм двигуна, комплектність, рік 

виготовлення. 

Мототехніка: рік виготовлення, призначення, тип рами, робочий об’єм двигуна, число циліндрів, 

число тактів двигуна, габаритні розміри. 

С/госп. та лісо/госп. техніка: рік виготовлення, призначення, характеристики спеціального облад-

нання, базове шасі, тип двигуна, потужність двигуна, робочий об’єм двигуна, габаритні розміри. 

Аналог вважається підібраним, якщо відхилиння факторів за кожною порівнюваною характеристи-

кою, яка має числовий вираз, не перевищує ± 5%. Інші функціональні характеристики повинні збігатися. 

Якщо відхилиння факторів за порівнювальними характеристиками, які мають числовий вираз, перевищує 

5%, ціна приймаеться як середнє арифметичне значення декількох найбільш близьких аналогів. Рік виго-

товлення аналога повинен відрізнятися від року виготовлення оцінюваного КТЗ не більш ніж на 5 років. 

 

7. Особливості визначення ринкової вартості вантажних автомобілів та автобусів. 

 

Автобус - автотранспортний засіб, призначений для перевезення пасажирів і має більш 8 місць для 

сидіння, не рахуючи місця водія. 

Вантажний автомобіль - автотранспортний засіб, призначений для перевезення вантажів. Вантажні 

автомобілі підрозділяються на бортові автомобілі, у тому числі з причепом (бортовий тягач), автомобі-

льні тягачі з напівпричепом (сідельний тягач), самоскиди та спеціалізовані автомобілі. 

Оцінка автобусів, вантажних автомобілів виконується з застосуванням таких же методичних підхо-

дів як і оцінка КТЗ, але має незначні особливості. Насамперед, у довідковій літературі цінова інформація 

на подібну техніку представлена у меньшій кількості. Звідси виникає необхідність використовувати в 

якості подібних ТЗ аналогічни ТЗ. При визначенні вартості такої техніки може застосовуватись менша 

кількість показників та факторів, які впливають на вартість при розрахункахвартості КТЗ. Зовнішній стан 

подібної техніки не має такого значення впливу на вартість, як у КТЗ. В додатку 1 до Методики наведені 

в табличному вигляді значення відсоткового показника ринкової вартості і нормативного пробігу ванта-

жних автомобілів та автобусів (з коригуванням по величині пробігу). Застосовувати табличні значення 

рекомендується лише у випадку, коли відсутня інформація на подібні ТЗ у довідниках, тобто, коли немає 

змоги використати порівняльний підхід до оцінки. Для отримання величини вартості з використанням 

цих таблиць необхідно мати інформацію щодо цін на нові ТЗ.  

 

8. Особливості визначення ринкової вартості причепів та мототехніки. 
Причіп (напівпричіп) - транспортний засіб без двигуна, що використовується в зчепленні з механі-

чним транспортним засобом. 

Мотоцикл - двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом і без нього. До мото-

циклів прирівнюються трьох- та чотириколісні механічні транспортні засоби, що мають масу в споря-

дженому стані не більше 400 кг. 

Оцінка причепів та напівпричепів, мототехніки виконується з застосуванням таких же методичних 

підходів як і оцінка КТЗ, але має незначні особливості. Насамперед, у довідковій літературі цінова інфо-

рмація на подібну техніку представлена у меньшій кількості. Звідси виникає необхідність використову-

вати в якості подібних ТЗ аналогічни ТЗ. При визначенні вартості такої техніки може застосовуватись 

менша кількість показників та факторів, які впливають на вартість при розрахункахвартості КТЗ. Напри-

клад, при оцінці причепів та напівпричепів, мототехніки не враховується величина пробігу. Хоча у мото-

техніки встановлені лічильники напрацьваних мотогодин, використовувати їх показання для визначення 

величини фізичного зносу важко: по-перше, для цього необхідно мати інформацію щодо напрацювання 

двигуна до капітального ремонту, по-друге, не відпрацьовані методичні підходи щодо врахування кіль-

кості мото-годин та їх вплив на величину зносу і, по-третє, часто виникають сумніви у достовірності 

показань лічильників, особливо при значному строці експлуатації механізмів та при здійснених змінах 

агрегатів. Зовнішній стан подібної техніки не має такого значення впливу на вартість, як у КТЗ. В додатку 

1 до Методики наведені в табличному вигляді значення відсоткового показника ринкової вартості і нор-

мативного пробігу причепів, мототехніки. Застосовувати табличні значення рекомендується лише у ви-
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падку, коли відсутня інформація на подібні ТЗ у довідниках, тобто, коли немає змоги використати порів-

няльний підхід до оцінки. Для отримання величини вартості з використанням цих таблиць необхідно мати 

інформацію щодо цін на нові ТЗ.  

 

9. Загальні вимоги до визначення відсоткового показника ринкової вартості колісного транс-

портного засобу. 

  

 Величина відсоткового показника ринкової вартості КТЗ, що був у користуванні, є змінною 

залежно від строку експлуатації розрахунковою процентною складовою вартості і визначається за 

таким співвідношенням: 

 

 Г =
Сд

Цн
∗ 100%   (5) 

 Якщо визначити показник Г за цим співвідношенням неможливо, його значення приймається з 

відповідних таблиць додатка 5, де Г є результатом усереднення розрахункових співвідношень, отрима-

них порівняльним підходом за формулою (5) для аналогічних КТЗ. 

 Процентний показник ринкової вартості не може бути менше 4%, якщо КТЗ перебуває у справ-

ному технічному стані. Показник Г не враховує фактичного технічного стану КТЗ і відхилень від його 

нормативного пробігу. 

 

10. Оціночні процедури визначення коефіцієнта коригування ринкової вартості колісного 

транспортного засобу за величиною пробігу. Показник одометра як джерело інформації. 

  

Коефіцієнт коригування ринкової вартості КТЗ за величиною пробігу Гк ураховує відмінності між 

фактичним середньорічним та нормативним середньорічним пробігом оцінюваного КТЗ. Значення Гк 

приймається за рекомендаціями, наведеними в довіднику, за даними якого обчислюється вартість відпо-

відного КТЗ, а у випадку, передбаченому пунктом 7.8, - з відповідної таблиці додатка 5. 

 

 Показник Гк не застосовується для причепів, напівпричепів, спеціальних КТЗ, будівельної та сіль-

ськогосподарської техніки. 

 

 Якщо в досліджуваного КТЗ пробіг за даними довідкової літератури чи таблиць додатка 5 більше 

ніж на 50 тисяч км відрізняється від показань технічно справного п'ятизначного одометра, то для подаль-

шого коригування використовується розрахунковий пробіг. 

 Розрахунковий пробіг визначається як добуток середньорічного нормативного пробігу та строку 

експлуатації з подальшим коригуванням згідно з показаннями одометра шляхом додавання належної кі-

лькості сотень тисяч кілометрів виходячи з того, що різниця між розрахунковим пробігом та добутком 

між середньорічним нормативним пробігом і строком експлуатації не повинна перевищувати 50 тис.км. 

 

 У разі якщо одометр технічно несправний або встановлено факт його заміни чи втручання, що при-

звело до зміни показань пробігу КТЗ, у подальших розрахунках слід виходити з нормативного пробігу з 

врахуванням строку експлуатації оцінюваного КТЗ. 

 

11. Критерії, за якими проводиться підбір аналога. Вимоги до правильнопідібраного аналога 

колісного транспортного засобу. 

Підбір аналога проводиться за нижченаведеними факторами: 

 автомобілі вантажні, тягачі: тип кузова (загального призначення чи спеціалізований), вантажність, 

колісна формула, розташування кабіни і двигуна відносно осей, тип двигуна (бензиновий, дизельний 

тощо), потужність двигуна, робочий об'єм двигуна, габаритні розміри, комплектність, рік виготов-

лення; 

 причепи, напівпричепи: тип кузова за призначенням, вантажність (пасажировмісність), колісна фор-

мула, повна маса, корисний об'єм кузова, наявність тенту, матеріал виготовлення кузовних елементів, 

габаритні розміри, рік виготовлення; 
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 автомобілі легкові, автомобілі легкові позадорожні: тип кузова (седан, універсал тощо), призначення 

(дорожні, позадорожні), тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо), робочий об'єм двигуна, привод 

тягових коліс (передньоприводні, задньоприводні, повноприводні), тип коробки передач, габаритні 

розміри, комплектність, кількість дверей, рік виготовлення; 

 автобуси: призначення (міські, приміські, міжміські та інші за даними виробника), пасажировміс-

ність, довжина, тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо), потужність двигуна, робочий об'єм 

 двигуна, комплектність, рік виготовлення; 

 мототехніка: рік виготовлення, призначення, тип рами, робочий об'єм двигуна, число циліндрів, чи-

сло тактів двигуна, габаритні розміри; 

 сільськогосподарська техніка, спеціальний рухомий склад: рік виготовлення, призначення, характе-

ристики спеціального обладнання, базове шасі, тип двигуна, потужність двигуна, робочий об'єм дви-

гуна, габаритні розміри. 

 Для підбору аналога перевагу слід надавати транспортним засобам того самого виробника (країни-

виробника). 

 Рік виготовлення аналога повинен відрізнятися від року виготовлення оцінюваного КТЗ не більше 

ніж на 5 років. 

 Аналог уважається підібраним, якщо відхилення факторів за кожною порівнюваною характеристи-

кою, яка має числовий вираз, не перевищує +- 5%. Інші функціональні характеристики повинні збігатися. 

 Якщо відхилення поодиноких факторів за порівнюваними характеристиками, які мають числове 

вираження, перевищує +- 5%, довідкова ціна приймається як середнє арифметичне значення декількох 

найбільш близьких аналогів. 

 

12. Визначення ліквідаційної вартості колісного транспортного засобу. 
 Ліквідаційна вартість – вартість, яка може бути отримана за умови продажу об’єкта оцінки у строк, 

що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане 

за ціною, яка дорівнює ринковій вартості; 

 По ліквідаційній вартості оцінюються КТЗ у випадках їх вимущеного продажу, а також при прода-

жах у досить короткий строк порівняно з типовим строком експозиції КТЗ на ринку. Таковим строком 

експозиції можна вважати період 3-6 місяців. Застосування ліквідаційної вартості потребує попереднього 

визначення ринкової вартості та обгрунтування коефіцієнту ліквідності. 

 Ліквідаційна вартість КТЗ (Сл), його складників обумовлена обмеженим строком їх реалізації 

внаслідок примусового продажу і визначається за такою формулою 

 

С = Сл · Кл , (8) 

 

 де Кл = 0,8...0,95, коефіцієнт ліквідності. 

 Зазначений коефіцієнт ураховує такі обставини: обмеження в організації маркетингових дослі-

джень, проведення реалізації в короткий термін у примусовому порядку та відсутність передпродажної 

підготовки КТЗ. 

 Ліквідаційна вартість не враховує витрат, що супроводжують продаж, зокрема комісійні збори. 

 

13. Вартість утилізації колісного транспортного засобу: поняття, випадки визначення і 

оціночні процедури. 

 

 Вартість утилізації КТЗ визначається як сума ринкової вартості технічно справних складників та 

вартості металобрухту складників, які залишилися. 

 У разі наявності даних щодо продажу аналогічного КТЗ у такому самому технічному стані за вар-

тість утилізації КТЗ, що оцінюється, може прийматися ціна продажу зазначеного аналогічного КТЗ. 

 Якщо ринкова вартість технічно справних складників менша за суму вартості робіт з їх демонту-

вання та витрат, пов'язаних з їх продажем у регіоні, то вартість оцінюваного КТЗ дорівнює вартості ме-

талобрухту складників, що залишилися, з урахуванням витрат на утилізацію. 

 У разі перевищення витрат на утилізацію КТЗ над вартістю металобрухту складників, що залиши-

лися, ці обставини зазначаються у висновку про вартість КТЗ. 

 



11 
 

14. Особливості визначення ринкової вартості колісного транспортного засобу з урахуванням 

умов його догляду, зберігання, експлуатації та його комплектності, укомплектованості, пошко-

джень, відновлення і оновлення складових. 

 

  Оцінка КТЗ здійснюється переважно із застосуванням бази оцінки, яка відповідає ринковій вар-

тості. 

 Ринкова вартість КТЗ ураховує його комплектність, укомплектованість і фактичний технічний 

стан, строк експлуатації, величину пробігу, умови, у яких він експлуатувався (зберігався), особливості 

кон'юнктури ринку регіону. 

 Згідно з принципами зміни вартості, попиту та пропозиції значення ринкової вартості є змінною за 

фактором часу величиною, яка залежить від коливань ринкових цін на КТЗ та його складники. 

  Коригування ринкової вартості КТЗ, отриманої із застосуванням порівняльного підходу, здійс-

нюється за загальною формулою: 

 

;* ДОД
ЗК

СР С
100.00

Д

100.00

Г
1СС 


























 (2) 

  

 де: С - ринкова вартість, грн; 

 Сср - середня ринкова ціна КТЗ, грн; 

 Гк - коефіцієнт коригування ринкової вартості КТЗ за величиною пробігу, %; 

 Дз - процент додаткового збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ, який визначається від-

повідно до таблиці 4.1 додатка 4 та залежить від умов догляду, зберігання, експлуатації тощо, %; 

 Сдод - додаткове збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ виходячи з його комплектності, 

укомплектованості, пошкоджень, відновлення і оновлення складників, грн. 

 

 Додаткове збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ виходячи з його комплектності, уко-

мплектованості, пошкоджень, відновлення і оновлення складників визначається за формулою 

 ;2 УТССССС ВРЗВВ1ДОД 
 (9) 

 де: Св1 - величина збільшення вартості КТЗ у разі оновлення його складників, грн; 

 Св2 - величина коригування вартості КТЗ залежно від його комплектності, грн; 

 Сврз - вартість відновлювального ремонту з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу КТЗ, розра-

хованого відповідно до вимог пункту 8.2, грн; 

 ВТВ - величина втрати товарної вартості КТЗ, розрахована відповідно до вимог підпункту 8.6.3 

пункту 8.6, грн. 

  Збільшення вартості КТЗ у разі оновлення його складників визначається за формулою 

 

100

)(
*1

1

ГГі
ЦсіСв

n

i




    

 де: ∑ - знак суми; 

 Цсі - ціна нової і-тої заміненої складової частини, грн; 

 Гі - показник середньої ринкової вартості і-тої складової частини на дату оцінки, %; 

 n - число замінених складових частин. 
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  Вплив комплектності КТЗ на його вартість обумовлений наявністю або відсутністю складників 

відповідно до специфікації виробника КТЗ і визначається коригуванням величини Сд на підставі інфор-

мації з довідкової літератури, зокрема передбаченої додатком 8, яка є джерелом визначення середньої 

ринкової ціни самого КТЗ. 

 

 У разі відсутності в довідковій літературі зазначеної інформації величина коригування вартості 

КТЗ залежно від наявності або відсутності додаткового обладнання (опцій) вираховується за 

формулою 

 

Т

ОБВ ЦС 97.0**7.02 
,     

 де: Цоб - ціна нового обладнання, грн; 

 Т - строк експлуатації в місяцях. 

 У разі використання цієї формули строк експлуатації має граничне значення - 95 місяців. 

 

  Ціна та строк експлуатації додатково встановленого обладнання повинні бути підтверджені від-

повідним документом (про гарантійні зобов'язання, довідкою-рахунком тощо). 

 У разі відсутності документів, що підтверджують строки експлуатації додатково встановленого об-

ладнання, його вартість включається в розрахунок з урахуванням строку експлуатації оцінюваного КТЗ. 

 

   Підставою для збільшення (зменшення) вартості КТЗ унаслідок зміни його технічного стану є 

відповідне документальне підтвердження факту його відновлювального ремонту, заміни складників або 

інструментальне дослідження фахівцем, яке проводиться з метою встановлення факту відновлювальних 

втручань (ремонту). 

 Подальше коригування вартості КТЗ залежно від технічного стану, комплектності, укомплектова-

ності, відновлення й оновлення складових частин тощо здійснюється за формулами (9), (10), (11), а також 

з врахуванням процента Дз додаткового збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ залежно від умов 

догляду, зберігання та експлуатації (таблиця 4.1 додатка 4) та процента додаткового зменшення вартості 

КТЗ з дефектами кузова, кабіни, рами (таблиця 4.2 додатка 4 Методики). 

 

15. Особливості визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів, строк експлуа-

тації яких не перевищує 1 рік. 

 

 Визначення ринкової вартості КТЗ, зі строком експлуатації до 1 року грунтується на даних про 

вартість нового ТЗі подальшому коригуванню в залежності від кількості місяців його експлуатації та про-

бігу. При необхідності проізводиться також коригування по показникам Дз та С дод. 

 Процентний показник ринкової вартості КТЗ зі строком експлуатації до 1 року приймаються за 

даними довідників, зокрема наведених у переліку рекомендованих нормативно-правових актів, методич-

ної, довідкової літератури та комп’ютерних баз даних з програмним забезпеченням (додаток 3). 

 Значення показника (Г) для різних категорій ДТЗ з терміном експлуатації до одного року приве-

дене в таблиці. Коригування по пробігу ДТЗ з терміном експлуатації до одного року відбувається з вико-

ристанням таблиць №№ 1: 2: 3: 5 довідника «Бюлетень автотоварознавця» і враховується як перепробіг, 

який визначається різницею між фактичним пробігом і нульовим. 
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Таблиця №6. Коригування вартості транспортних засобів з терміном експлуатації 

До 1 року, % 

Вид 

КТЗ 

Месяцы эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Легкові ТЗ 

виробництва 

країн дале-

кого зарубі-

жжя 

100 100 100 100 99 99 98,5 98 97 96 96 

Легкові ТЗ 

виробництва 

СНД 

100 100 100 100 99 99 98,5 98,5 98 97 97 

Автобуси ви-

робництва 

країн дале-

кого зарубі-

жжя 

100 100 99 98,5 98 97,5 97 96 95 94 93 

Автобусы 

производства 

стран СНГ 

100 100 99 99 98,5 98,5 98 97 96 95 94 

Грузовые ТС 

производства 

стран даль-

него зару-

бежья 

100 100 99 99 98,5 98,5 98 97 96 95 94 

Грузовые ТС 

производства 

стран СНГ 

00 100 99 99 98,5 98,5 98 98 97 96 95 

 

Примечание: 

 1. У розрахунках рекомендується враховувати повне (ціле) число місяців з моменту початку екс-

плуатації. 

 2. У разі, якщо термін експлуатації в місцях починається в попередньому календарному році, то 

відсоток коригування від терміну експлуатації необхідно додатково зменшити на 2%. 

 3. Зазначені значення процентного показника ринкової вартості ТЗ з терміном експлуатації до 1 

року використовується у формулі 4 пункту 7.6 Методики. 

 4. Зазначене коригування в залежності від кількості місяців експлуатації приймається тільки для 

транспортних засобів з терміном експлуатації до 1 року і не може застосовуватися для ТЗ з великим тер-

міном експлуатації. 

 

16. Визначення ринкової вартості складових частин колісного транспортного засобу з 

урахуванням коефіцієнту фізичного зносу. 

 

Фізичний знос обумовлюється погіршенням технічного стану КТЗ унаслідок експлуатаційного 

зносу його складників. Фізичний знос ураховується як втрата вартості КТЗ, що виникає в процесі його 

експлуатації. 

Фізичний знос може розраховуватись у вигляді коефіцієнта фізичного зносу складників залежно від 

технічного стану КТЗ, який відображає взаємозв'язок умов експлуатації і технічного стану КТЗ з вартістю 

його складників.  

Фізичний знос може також визначатись шляхом урахування погіршення технічного стану КТЗ уна-

слідок отриманих і усунених пошкоджень залежно від вартості їх усунення. 

Фізичний знос несправного КТЗ (його складників) чи такого, який був у користуванні, підлягає усу-

ненню за умов технологічної можливості та економічної доцільності їх відновлення. 

 Ринкова вартість окремої складової частини враховує її комплектність і фактичний технічний стан, 

умови, у яких вона експлуатувалася (зберігалася), особливості кон'юнктури ринку регіону. 

 Ринкова вартість складової частини КТЗ з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу визначається 

за формулоюи  Ссз = Ц с · (1 - Ез ) , 

 

де: Ссз - вартість складової частини КТЗ з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу, грн; 

 Цс - ціна нової складової частини, грн; 

 Ез - коефіцієнт фізичного зносу. 
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 Коефіцієнт фізичного зносу Ез розраховується за формулою 

 

Цн
С1Ез 

  (15)  де:  

С – рыночная стоимость идентичного КТС, грн.; 

ЦН — цена нового, идентичного КТС в Украине, грн.  

 

 Значення ЕЗ приймається таким, що дорівнює нулю для нових складників та для складників КТЗ, 

строк експлуатації яких не перевищує: 

 5 років - для легкових КТЗ виробництва країн СНД; 

 7 років - для інших легкових КТЗ; 

 3 роки - для вантажних КТЗ, причепів, напівпричепів та 

автобусів виробництва країн СНД; 

 4 роки - для інших вантажних КТЗ, причепів, напівпричепів та 

автобусів; 

 5 років - для мототехніки. 

 Винятком стосовно використання зазначених вимог є: 

 а) якщо КТЗ експлуатуються в інтенсивному режимі (фактичний пробіг щонайменше вдвічі біль-

ший за нормативний); 

 б) якщо складові частини кузова, кабіни, рами відновлювали ремонтом або вони мають корозійні 

руйнування чи пошкодження у вигляді деформації; 

 в) якщо КТЗ експлуатувалося в умовах, визначених у пункті 4 таблиці 4.1 додатка 4. 

 Якщо під час відновлення були використані нові складники іншої модифікації КТЗ взамін пошко-

джених (розукомплектованих), значення процента їх фізичного зносу приймається таким, що дорівнює 

нулю. 

 

 Значення коефіцієнта фізичного зносу, який підлягає усуненню, не може перевищувати 0,7. 

 Для складників КТЗ зі строком експлуатації понад 12 років значення Ез приймається рівним 0,7. 

 Для КТЗ зі строком експлуатації понад 12 років у випадку виконання капітального ремонту КТЗ 

впродовж двох років до дати оцінки Ез підлягає розрахунку за формулою (13) і його значення приймають 

не менше 0,5. 

 У разі визначення фізичного зносу окремої складової частини КТЗ, що був у користуванні, коригу-

вання його вартості виходячи з комплектності, укомплектованості та ВТВ від попередніх ремонтів не 

провадиться. Відповідне коригування за формулою (2) не провадиться також у разі відсутності даних про 

його пробіг, умови експлуатації чи інших факторів, які впливають на вартість. 

 Для КТЗ, який раніше був у ремонті, фізичний знос складників, що піддавалися заміні (якщо вста-

новлення такої ремонтної дії є можливим), може бути визначений окремо. У цьому випадку коефіцієнт 

фізичного зносу складової частини, що раніше піддавалася заміні, може розраховуватися із засто-

суванням формул (15), (2) та значення Св1 у формулі (9). В такому випадку значення Сврз у формулі (9) 

щодо витрат на ремонт цієї та інших складових частин не враховуються. 

 Якщо укомплектованість оцінюваної складової частини КТЗ не відповідає даним довідника, з якого 

береться цінова інформація, то вартість відсутніх (або додатково застосованих) деталей віднімається (до-

дається) від (до) його ціни з урахуванням їх фізичного зносу. У цьому разі коефіцієнт фізичного зносу 

складової частини визначається за формулами (15), (2) без коригування вартості КТЗ залежно від його 

укомплектованості. 

 У разі неможливості визначення строку експлуатації відсутніх (або додатково застосованих) дета-

лей фізичний знос приймається рівним фізичному зносу складової частини. 
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17. Порядок визначення ринкової вартості, з урахуванням коефіцієнту фізичного зносу аку-

муляторної батареї та пневматичних шин. 

 Коефіцієнт фізичного зносу акумуляторних батарей (ЕАКБ) визначається за формулою 

 

СТ

Ф
АКБ

Т

Т
Е 

  ( 

 де: Тф - фактичний строк експлуатації акумуляторної батареї в роках; 

 Тст - середньостатистичний строк експлуатації акумуляторної батареї до її заміни в роках. 

 

 Середньостатистичний строк експлуатації акумуляторної батареї до її заміни визначається відпо-

відно до Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей коліс-

них транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Мі-

ністерства транспорту та зв'язку України від 20.05.2006 N 489, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 08.06.2006 за N 695/12569. 

 Фактичний строк експлуатації акумуляторної батареї визначається від дати її виготовлення згідно 

з маркуванням до дати оцінки КТЗ. 

 

 Коефіцієнт фізичного зносу пневматичних шин КТЗ (Еш) визначається згідно з даними таблиці 3.4 

додатка 3. 

 Пневматичні шини маркування "Regroovable" розраховані на поглиблення зношеного до гранич-

ного значення рисунка протектора на 3 мм. Ресурс шин з поглибленим рисунком протектора відповідно 

збільшується. Глибина нарізаного рисунка протектора, складена із залишковою висотою рисунка 

протектора до його поглиблення, утворює сумарну висоту поглибленого рисунка протектора. Коефіцієнт 

фізичного зносу шини "Regroovable" визначається з урахуванням цієї сумарної висоти за даними 

таблиці 3.4 додатка 3. 

 

 Для визначення коефіцієнта фізичного зносу пневматичних шин, відновлених методом накладання 

нового протектора з гарячою вулканізацією, висота протектора (hо ) приймається на рівні: 

 для легкових автомобілів - 10 мм, для вантажних автомобілів та автобусів - 20 мм. 

 Вартість пневматичної шини, відновленої шляхом накладання нового протектора з гарячою вулка-

нізацією, становить 30% від вартості відповідної нової пневматичної шини. Вартість пневматичної шини, 

відновленої методом холодної вулканізації, перший раз становить 80% від вартості нової, другий раз - 

60%. 

 

 Шини мотоциклів, моторолерів, мопедів, які були в експлуатації 7 років, та шини інших КТЗ, які 

були в експлуатації 10 років, мають ринкову вартість, що дорівнює нулю незалежно від ступеня їх зно-

шеності. 

 Якщо виробником КТЗ чи пневматичної шини в експлуатаційній документації встановлено приз-

начений строк експлуатації, у разі його досягнення шини мають ринкову вартість рівну нулю незалежно 

від ступеня зношеності їхнього протектора. 

 

 Для пневматичних шин з малою інтенсивністю експлуатації (з середнім місячним пробігом менше 

однієї тисячі кілометрів) у зв'язку з утратою шинами внаслідок старіння необхідних характеристик для 

кожного (наступного за п'ятим, а для мототехніки - за четвертим) року експлуатації ринкова вартість до-

датково зменшується пропорційно зменшенню норм середнього ресурсу згідно з даними таблиці 3.5 до-

датка 3. 
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 Дефекти пневматичних шин (складових частин), наявність яких передбачає їх вилучення з експлу-

атації, визначаються відповідно до правил експлуатації автомобільних шин. 

 Додатково втрата вартості пневматичних шин розраховується за наявності таких дефектів: 

 пошкодження гумового шару покриття робочих поверхонь борта під час монтажу-демонтажу для 

камерних шин - до 20%, для безкамерних шин - 100%; 

 викришування, відколи, порізи, тріщини, пориви, що не порушують зчіпної здатності ґрунтозачі-

пок, - до 20%; 

 плямиста зношеність протектора - до 25%; 

 нерівномірна зношеність протектора, яка локально досягає 50% граничного значення висоти рису-

нка протектора, - до 30%; 

 механічна зношеність гумового шару покриття боковини на глибину до 1 мм - до 40%. 

 

18. Особливості визначення вартості колісного транспортного засобу та їх складових частин, 

що ввозяться на митну територію України. 

Вартість КТЗ та їх складових частин, що ввозяться на митну територію України, визначається за 

середніми цінами їх продажу в країні придбання або в провідних країнах-експортерах без врахування 

витрат на навантаження, вивантаження, перевантаження КТЗ (його складників), вартості транспорту-

вання; страхових сум; комісійних та брокерських винагород, інших витрат. 

 Провідними країнами-експортерами КТЗ є: 

 Німеччина - для КТЗ європейських і японських виробників; 

 США - для КТЗ американського ринку автомобілів; 

 Російська Федерація - для КТЗ виробництва країн СНД. 

 Під КТЗ виробництва країн СНД слід розуміти ті, що розроблені й виготовлені у країнах СНД та 

країнах колишнього СРСР. Інші транспортні засоби належать до КТЗ іноземного виробництва. 

 Визначення вартості КТЗ (їх складників), що ввозяться, здійснюється після встановлення їх типу, 

моделі, версії, року виготовлення, комплектності, укомплектованості, робочого об'єму двигуна. 

 Вартість КТЗ, що ввозяться на митну територію України (С1 ), визначається за формулами 
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Сср1 = Сд1 · Кд1 ,  (18) 

 де: Сср1 - середня ціна КТЗ, що ввозиться на митну територію України, у країні придбання чи в 

країнах-експортерах. 

 Середня ціна КТЗ (їхніх складників), що ввозяться на митну територію України, не враховує ви-

трати на доставку їх до митного кордону України, страхування, комісійні і брокерські винагороди та інші 

витрати; 

 К1 - коефіцієнт приведення вартості КТЗ у провідній країні-експортері до його вартості в країні 

придбання. Для КТЗ, що ввозяться з провідних країн-експортерів - Німеччини, США і Російської Феде-

рації (КТЗ виробництва країн СНД), його значення приймається рівним 1,0. 

 У разі використання інформації про середню ринкову ціну КТЗ європейських і японських вироб-

ників, що ввозяться з країн, які не є провідними країнами-експортерами, значення К1 приймається на 

підставі даних таблиці 3.6 додатка 3; 

 Сд1 - ціна КТЗ, що був у користуванні, відповідного строку експлуатації згідно з довідковою літе-

ратурою, що відображає ціни КТЗ у країні придбання або в провідних країнах-експортерах. 

 Середня ціна автобусів, КТЗ спеціального та спеціалізованого призначення, причепів і напівприче-

пів, будівельної, сільськогосподарської техніки, що ввозиться на митну територію України, може також 

бути визначена за формулою 
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 де Цн - ціна нового КТЗ у країні придбання або в провідних країнах-експортерах за довідковою 

літературою. 

 Значення Сд1 або Цн для КТЗ, що ввозяться на митну територію України, наведені в довідковій 

літературі, зокрема в додатку 8 до цієї Методики. Для визначення Сд1 або Цн допускається використання 

ресурсів мережі Інтернет. 

 Довідкові дані, які використовуються під час оцінки й отримані з ресурсів мережі Інтернет, повинні 

бути роздруковані із зазначенням дати отримання інформації і абсолютної URL-адреси і включені у звіт 

(акт) про оцінку або у висновок експерта (експертного дослідження). 

 Для вибору значення Сд1 з довідкової літератури слід брати до уваги вихідні дані значень, що від-

повідають ціні КТЗ на момент прийняття їх на реалізацію спеціалізованими підприємствами в країні при-

дбання або в провідних країнах-експортерах. Таке значення є мінімально можливим для даного КТЗ. 

 Якщо КТЗ ввозиться з країни, яка не є провідною країною-експортером, то найбільш пріоритетним 

є використання довідкових даних, що відображають ринкову ціну цього КТЗ у країні його придбання. У 

цьому разі значення К1 приймається рівним 1,0, а значення процента Гк приймається за інформацією 

довідників, які відображають ринкову ціну КТЗ у даній країні. Якщо в довідковій літературі країни при-

дбання відсутні дані для коригування ціни КТЗ залежно від пробігу, то коригування здійснюється за да-

ними, наведеними в додатку 5 та в таблиці 6.2 додатка 6 або в іншій довідковій літературі, зокрема в 

довіднику "Бюлетень автотоварознавця" (періодичний довідник). 

 Аналогічний підхід застосовується і в тому разі, якщо з провідної країни-експортера вивозиться 

КТЗ, який не є характерним для її експорту (наприклад, у разі ввезення з Російської Федерації на митну 

територію України автомобілів західноєвропейського виробництва). 

 

19. Порядок визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику 

колісного транспортного засобу. 

Основні засади цивільно-громадянських відносин сторін при виконанні випадків необхідності від-

шкодування збитків або відшкодування майнової шкоди визначені Цивільним кодексом України. В На-

ціональному стандарті № 1 наведено також поняття «прямі збитки» та механізм його визначення. В Ме-

тодиці застосовується поняття «матеріальний збиток, завданий власнику транспортного засобу та наве-

дена методика його визначення. 

«Прямий збиток – поточна вартість витрат на відтворення, заміщення або відшкодування ринкової 

вартості об’єкта оцінки без урахування неотриманих майбутніх вигод». Таке визначення прямого збитку 

наведено в НС № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав». В практиці автотоварознавчої оцінки 

на сьогодні користуються таким визначенням та умовами розрахунку вартості материіального збитку, які 

наведені в Методиці: 

Вартість матеріального збитку – з технічної точки зору вартісне значення реальних витрат, яких 

зазанє власник у разі пошкодження або розукомплектування КТЗ з урахуванням фізичного зносу.  

Для визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику КТЗ, застосовуються витратний 

підхід і метод калькуляції вартості відновлювального ремонту. 

Вартість матеріального збитку (У), завданого власнику КТЗ, визначається такою, що дорівнює рин-

ковій вартості КТЗ на момент пошкодження за наявності однієї з нижчезазначених умов: 

 а) якщо, незважаючи на принципи внеску та найбільш ефективного використання, вартість віднов-

лювального ремонту КТЗ не менша за його ринкову вартість, 

 

Свр >= С , (21) 

 

 де Свр - вартість відновлювального ремонту, грн; 
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 б) якщо сума вартості відновлювального ремонту з урахуванням значення коефіцієнта фізичного 

зносу КТЗ і втрати товарної вартості не менша за ринкову вартість КТЗ за умови, що Свр <= С, 

 

Сврз + ВТВ >= С , (22) 

Сврз = С р + См + Сс х (1-Е ) , (23) 

 

 де: Ср - вартість ремонтно-відновлювальних робіт, грн; 

 См - вартість необхідних для ремонту матеріалів, грн; 

 Сс - вартість нових складників, що підлягають заміні під час ремонту, грн; 

 ВТВ - величина втрати товарної вартості; 

 в) якщо неможливо відновити КТЗ відповідно до технічних вимог виробника. 

 

 В інших випадках вартість матеріального збитку визначається як сума вартості відновлювального 

ремонту з урахуванням значення коефіцієнта фізичного зносу складників КТЗ (Сврз) та величини ВТВ за 

формулою 

  

У = Ср + См + Сс х (1-Е ) + ВТВ . (24) 

 

 Відмінність вартості матеріального збитку від вартості відновлювального ремонту полягає у 

тому, що при розрахунку вартості прямого збитку враховується знос деталей ТЗ, які використовуються в 

процесі відновлювального ремонту, та величина втрати товарної вартості (ВТВ). 

 До вартості матеріального збитку, який визначається під час оцінки, не включаються витрати 

власника КТЗ, пов'язані з транспортуванням, зберіганням КТЗ, оплатою за експертні дослідження, по-

штовими витратами, з викликом сторін для технічного огляду КТЗ та іншими витратами. 

 Калькуляція вартості відновлювального ремонту складається за результатами технічного огляду 

КТЗ. 

 Якщо КТЗ на момент технічного огляду відновлено повністю або частково, то калькуляція віднов-

лювального ремонту не складається, а надається повідомлення замовнику оцінки про неможливість про-

ведення дослідження. 

 Умови щодо визначення вартості відновлювального ремонту без технічного огляду КТЗ зазначені 

в пункті 5.1 цієї Методики. 

 У зазначених у пункті 5.1 цієї Методики випадках орган (посадова особа), що здійснює судове чи 

досудове слідство, визначають обсяги ремонтних робіт з відновлення КТЗ або характер і обсяг його по-

шкоджень. 

 Вартість відновлювального ремонту визначається за формулою 

 

Свр = Ср + См + Сс. (25) 

 

 Вартість ремонтно-відновлювальних робіт Ср може визначатися як добуток від трудомісткості 

ремонту в нормо-годинах і вартості нормо-години ремонтно-відновлювальних робіт регіональної. 

 

20. Підстави для виконання капітального ремонту колісного транспортного засобу. Операції 

з заміни базових складових частин колісного транспортного засобу, що належать до капітального 

ремонту. 

 

Капітальний ремонт - комплекс операцій з відновлення справності і не менше 80% ресурсу КТЗ 

(його складника) згідно з вимогами нормативно-технічних або нормативно-правових актів із заміною 

та/або відновленням будь-яких його складників, зокрема базових. 

Підставою для виконання капітального ремонту ктз є: 

економічна недоцільність подальшої експлуатації зношеного КТЗ у випадку, коли витрати на при-

дбання запасних частин, на виконання операцій технічного обслуговування та поточного ремонту, інші 

витрати, пов’язані з утриманням КТЗ у відповідному технічному стані, перевищують отримувані від екс-

плуатації КТЗ доходи; 
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необхідність заміни або відновлення трьох і більше базових (за визначенням таблиці 3.3 додатка 3 

до Методики товарознавчої експертизи) частин у результаті їх зносу чи експлуатаційних (аварійних) по-

шкоджень; 

необхідність повного чи близького до повного розбирання (коли трудомісткість становить не менше 

80 % трудомісткості повного розбирання) для виконання поточного ремонту КТЗ або його систем, частин. 

 До капітального ремонту також належать операції заміни: рами КТЗ; кабіни вантажного чи ванта-

жопасажирського КТЗ; кузова автобуса; кузова вантажного автомобіля, сконструйованого на базі кузова 

автобуса; кузова вантажопасажирського КТЗ вагонної компоновки та легкового автомобіля; складників 

КТЗ спеціалізованого призначення, позначених приміткою 3 в таблиці 3.3 додатка 3; одночасно не менше 

ніж трьох базових складових частин КТЗ, наведених у таблиці 3.3 додатка 3. 

 

 У разі визначення фізичного зносу окремої складової частини КТЗ, що був у користуванні, коригу-

вання його вартості виходячи з комплектності, укомплектованості та ВТВ від попередніх ремонтів не 

провадиться. Відповідне коригування за формулою (2) не провадиться також у разі відсутності даних про 

його пробіг, умови експлуатації чи інших факторів, які впливають на вартість. 

 Для КТЗ, який раніше був у ремонті, фізичний знос складників, що піддавалися заміні (якщо вста-

новлення такої ремонтної дії є можливим), може бути визначений окремо. У цьому випадку коефіцієнт 

фізичного зносу складової частини, що раніше піддавалася заміні, може розраховуватися із застосуван-

ням формул (15), (2) та значення Св1 у формулі (9). В такому випадку значення Сврз у формулі (9) щодо 

витрат на ремонт цієї та інших складових частин не враховуються. 

 

 Якщо укомплектованість оцінюваної складової частини КТЗ не відповідає даним довідника, з якого 

береться цінова інформація, то вартість відсутніх (або додатково застосованих) деталей віднімається (до-

дається) від (до) його ціни з урахуванням їх фізичного зносу. У цьому разі коефіцієнт фізичного зносу 

складової частини визначається за формулами (15), (2) без коригування вартості КТЗ залежно від його 

укомплектованості. 

 У разі неможливості визначення строку експлуатації відсутніх (або додатково застосованих) дета-

лей фізичний знос приймається рівним фізичному зносу складової частини. 

 

21. Особливості визначення вартості відновлювального ремонту для колісних транспортних 

засобів, що ввозяться на митну територію України. 

Визначення вартості відновлювального ремонту для КТЗ, що ввозяться на митну територію Укра-

їни, має такі особливості: 

 нормативи трудомісткості заміни пошкоджених деталей і їх пофарбування приймаються за даними 

виробника КТЗ, а ремонту - за даними, наведеними в додатку 7; 

 нормативи трудомісткості з усунення перекосів кузова КТЗ іноземного виробництва приймаються 

за аналогом з КТЗ виробництва країн СНД (якщо інше не визначено в нормативних, технологічних 

документах); 

 надбавки на ремонтні роботи, передбачені підпунктом 8.5.5 Методики, залежно від строку експлу-

атації КТЗ не нараховуються; 

 вартість матеріалів для ремонту приймається за даними виробника КТЗ, виробника лакофарбових 

та інших матеріалів або відповідно до підпункту 8.5.9 пункту 8.5 Методики; 

 рекомедована вартість однієї нормо-години ремонтних робіт для КТЗ, які ввозять на митну тери-

торію України, визначається за даними таблиці 6.3 додатка 6. 

 Вартість складників КТЗ, які ввозяться на митну територію України, визначається за формулами 

(14), (15) відповідно до цін на нові складові частини та вартісні значення КТЗ у країні придбання або в 

провідних країнах-експортерах, з урахуванням вимог пунктів 7.36 - 7.41, 7.44, 7.45 та підпункту 7.53.3 

пункту 7.53 Методики. 

 За вартість нової складової частини приймається її ціна у дилера виробника КТЗ, а також з комп'-

ютерних програмних продуктів, за даними виробників КТЗ і довідкової літератури, зокрема наведеної в 

додатку 8, та з ресурсів мережі Інтернет з дотриманням вимог підпункту 7.53.5 пункту 7.53 Методики. 

 Якщо ціна складника, що декларується, невідома, допускається прийняття ціни складника аналогі-

чного КТЗ відповідно до пункту 7.12 Методики. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1074-03
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 Під час визначення вартості кузова КТЗ, що ввозиться на митну територію України, враховується 

той факт, що виробники КТЗ зарубіжних країн (крім СНД) постачають як самостійну складову частину 

лише несучу частину кузова (каркас) без дверей, капота, кришки багажника, знімних крил, оббивки, об-

ладнання та інших складників, що кріпляться до кузова. 

 Винятки з цього правила зазначаються у нормативно-технічних актах виробника та у довідковій 

літературі, посилання на яку експертом (оцінювачем) є обов'язковим. 

 Якщо для митного оформлення представлено кузов КТЗ іноземного виробництва з деякими дета-

лями і складальними одиницями, то його вартість, з урахуванням вимог підпункту 7.53.11 пункту 7.53 

Методики, визначається за формулою 

 

Снд = Цн + Сск , (20) 

 

 де: Снд - вартість нового кузова зі складальними одиницями, що ввозиться на митну територію 

України, в країні придбання або в провідних країнах-експортерах; 

 Цн - ціна нового кузова, що ввозиться на митну територію України, в країні придбання або в про-

відних країнах-експортерах; 

 Сск - вартість складників, встановлених на кузов, у країні придбання або в провідних країнах-екс-

портерах. 

 Кузови КТЗ виробництва країн СНД оцінюються відповідно до їхньої фактичної комплектності, 

яка визначена виробником, з урахуванням цін його дилерів. 

 У разі визначення фізичного зносу кузова, що ввозиться на митну територію України, за формулою 

(15) коригування значення С здійснюється тільки за ознаками наявності або відсутності на ньому коро-

зійних пошкоджень і факту відновлювального ремонту. 

 У разі визначення фізичного зносу двигуна, що ввозиться на митну територію України, за форму-

лою (15) коригування значення С здійснюється тільки за ознаками, що свідчать про потребу його ремо-

нту. 

 

22. Класифікація та ознаки ремонтів і перекосів кузову. 

 В процесі огляду пошкодженого ТЗ оцінювач на підставі економічної доцільності приймає рі-

шення щодо подальшого ремонту або заміни тієї або іншої деталі. Стосовно автомобілів виробництва 

кріїн СНД прийнято застосовувати та назначати такі види ремонтів при виконанні жерстяно-зварюваль-

них робіт: 

ремонт № 1 - усунення пошкоджень у відкритих і легко доступних місцях при деформації до 20% 

площі поверхні елемента, який ремонтується;  

ремонт № 2 - усунення пошкоджень у відкритих і легкодоступних місцях зі зварюванням або усунення 

пошкоджень при деформації на 50% площі поверхні елемента, який ремонтується;  

ремонт № З - усунення пошкоджень у закритих та важкодоступних місцях зі зварюванням, частковим 

відновленням до 30% площі поверхні елемента, який ремонтується.  

ремонт № 4 - часткове відновлення понад 30% площі поверхні елемента, який ремонтується.  

Часткова реставрація деталей проводиться шляхом усунення пошкоджень витяжкою і правкою з 

усадкою металу, вирізкою ділянок, що не підлягають ремонту, виготовленням ремонтних вставок з на-

данням їм форми відновлюваної деталі; застосування листового металу. 

Часткова заміна – заміна пошкодженої частини деталей кузова ремонтною вставкою (з номенкла-

тури запасних частин або виготовленої з останніх). 

Блочний ремонт – заміна пошкождених частин кузова блоками деталей від бракованих кузовів з 

розміткою, відрізанням, підгонкою, витяжкою, рихтуванням та зварюванням останніх. 

Перекоси: 

Перекіс отвору бічної двері, або вітрового вікна, або заднього вікна. 

Нескладний перекіс: отвору капоту або отвору кришки багажника (дверей задка). 

Середній перекіс: отвору капота та кришки багажника або передніх лонжеронів та отвору капоту 

або задніх лонжеронів та отвору кришки багажника. 

Складний перекіс: передніх та задніх лонжеронів, отворів капота та кришки багажника (дверей за-

дка) або перекіс передніх лонжеронів, каркаса салону та отвору капоту або перекіс задніх лонжеронів, 

каркаса салону та отвору кришки багажника (дверей задка). 
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Перекіс особливої складності: передніх та задніх лонжеронів, отворів капота та кришки багажника 

(дверей задка) та каркаса салону. 

 

23. Порядок визначення обсягу робіт з фарбування колісного транспортного засобу. 

  

Для визначення обсягу робіт з пофарбування слід виходити з необхідності цілісного (якщо інше не 

передбачено технологією виробника КТЗ чи виробника лакофарбових матеріалів) пофарбування усіх за-

мінених або відновлених складників, а також тих, які стикуються з ними, якщо внаслідок згаданих опе-

рацій їхня поверхня пошкоджується. 

 Якщо пофарбуванню підлягає не менш як 50% поверхні КТЗ залежно від обсягу і характеру пош-

коджень, то до розрахунку вартості робіт з пофарбування включається або повне пофарбування зовнішніх 

і внутрішніх поверхонь кузова, або пофарбування тільки зовнішньої поверхні. 

  

24. Порядок визначення кількості та вартості матеріалів для фарбування, антикорозійної і 

протишумової обробки кузова (кабіни) колісного транспортного засобу. 

 

 Кількість та вартість необхідних для ремонту матеріалів визначаються за інформацією довідко-

вої літератури та комп'ютерних програм, розроблених за даними виробника КТЗ або за даними виробника 

лакофарбових (основних) і допоміжних матеріалів (додаток 8). 

 До вартості матеріалів включається вартість кріпильних деталей в обсязі до 2% загальної варто-

сті замінюваних складників, що мають такі деталі. 

 «Фарбування кузову (панелі)» передбачає у відповідності з ремонтною технологією шліфування 

всієї поверхні, що фарбується, а також шліфування до металу місцевих пошкоджень покриття (подряпин, 

рихтованих ділянок) з наступим нанесенням грунтів, шпаклівок, емалі та висушуванням. 

 «Знімання старої фарби» передбачає знімання старого лакофарбового покриття (ЛФП) з усієї 

поверхні, що фарбується, незалежно від методів знімання і виконується у випадках багаторазового фар-

бування кузова. 

 «Підбір кольору» передбачає отримання необхідного кольору емалі шляхом змішування основ-

них кольорів однопігментної емалі та застосовується при фарбуванні однієї або декількох панелей кузова. 

 «Повне фарбування кузова» передбачає фарбування зовнішньої поверхні кузова, торців, отворів 

та внутрішніх поверхонь дверей, салону, моторного та багажного відсіків, внутрішні поверхні капоту та 

кришки багажника. 

 «Зовнішє фарбування кузова» передбачає фарбування зовнішньої поверхні кузова з попереднім 

захистом поверхонь, які не фарбується. 

 Нормами часу на фарбування однієї або декількох панелей кузова, а також зовнішньої поверхні 

кузова враховані роботи, пов’язані з підготовчими роботами щодо захисту поверхонь, які не фарбуються. 

 Визначення кількості і вартості ремонтних матеріалів можливе у такі способи: 

 По-елементний розрахунок всіх матеріалів, що використовуються для ремонту ТЗ; 

 Визначення вартості матеріалів за допомогою довідника «Lackierung»; 

 Визначення вартості матеріалів згідно Методики товарознавчої експертизи; 

 Визначення вартості матеріалів за допомогою довідника «Бюлетень автотоварознавця». 

По-елементний розрахунок матеріалів можна віднести до класичного способу розрахунку вартості 

матеріалів. Для кожної моделі виробництва країн СНД розроблені норми витрат основних та допоміжних 

матеріалів для ремонту та технічного обслуговування автомобілів. Керуючись такими нормами можна 

визначити кількість необхідних для виконання в основному робіт з фарбування, антикорозійної та про-

тишумної обробки матеріалів. Такий спосіб при наявності розробленої бази вихідної інформації досить 

простий та достовірний. 

Згідно Методики… 

 У разі відсутності довідкової бази, яка регламентує кількість та вартість матеріалів для пофарбу-

вання, антикорозійної і протишумової обробки кузова (кабіни), вартість матеріалів для виконання лако-

фарбового покриття визначається залежно від вартості робіт з пофарбування за такими відсотками: 

 60% - 70% - у разі покриття меламіноалкідними емалями; 

 100% - 110% - у разі покриття емалями з ефектом "металік"; 

 120% - 130% - у разі покриття емалями з ефектом "перламутр". 
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 Вартість матеріалів для захисту кузова від корозії дорівнює 

 40% - 50% від вартості робіт з відповідної обробки кузова. 

 За допомогою «Бюллетень автотовароведа»  

У випусках «БА», починаючи з № 20, наведені дані щодо кількості та вартості основних та допомі-

жних матеріалів, які необхідні для зовнішнього фарбування ТЗ та 1м2 різних по стану кузовних деталей 

ТЗ. 

 

25. Порядок розрахунку втрати товарної вартості колісного транспортного засобу. 

 

 Величина ВТВ характеризує фізичний знос, який виникає у разі пошкодження КТЗ і відповід-

ного ремонту унаслідок передчасного погіршення товарного (зовнішнього) вигляду, а також унаслідок 

зниження міцності чи довговічності окремих елементів складових частин, захисних властивостей покрит-

тів або застосування для ремонту складових частин, які були в ужитку чи в ремонті. 

 Величина ВТВ нараховується у разі потреби проведення ремонтних робіт з відновлення пошкодже-

них складових частин усіх типів КТЗ. 

 Величина ВТВ КТЗ не нараховується: 

 а) якщо строк експлуатації легкових автомобілів перевищує 5 років для КТЗ виробництва країн 

СНД, 7 років - для інших КТЗ; 

 б) якщо легкові автомобілі експлуатуються в інтенсивному режимі (фактичний пробіг щонайменше 

вдвічі більший за нормативний), а строк експлуатації перевищує: 3,5 роки - для КТЗ виробництва країн 

СНД; 5 років - для інших КТЗ; 

 в) якщо строк експлуатації вантажних КТЗ, причепів, напівпричепів та автобусів перевищує 3 роки 

для КТЗ виробництва країн СНД та 4 роки - для інших КТЗ; 

 г) якщо строк експлуатації мототехніки перевищує 5 років; 

 ґ) у разі заміни кузова до оцінюваних пошкоджень; 

 д) якщо КТЗ раніше був аварійно пошкоджений або є корозійні руйнування; 

 е) у разі заміни окремих складників, що не потребують пофарбування та не погіршують зовнішній 

вигляд КТЗ (скло, фари, бампери, декоративні накладки, пневматичні шини, зовнішня і внутрішня фур-

нітура тощо). 

 Якщо, крім зазначених складників, пошкоджені складові кузова та оперення, розрахунок величини 

ВТВ повинен ураховувати всі пошкодження складників у комплексі; 

 є) якщо КТЗ був виданий громадянинові безкоштовно через органи соціального захисту населення 

(крім випадків, коли нарахування ВТВ здійснюється за завданням особи або органу, які призначили екс-

пертизу); 

 ж) у разі визначення коефіцієнта фізичного зносу для його складників відповідно до вимог пункту 

7.44 Методики; 

 з) якщо КТЗ раніше був перефарбований зовні. 

 Розрахунок величини ВТВ здійснюється за формулою 

 

  

 ;* ВРСС
100

Х
ВТВ 

   

 де: X - коефіцієнт втрати товарної вартості, який визначається згідно з додатком 9 за співвідношен-

нями А і В; 

  С - ринкова вартість подібного непошкодженого КТЗ, грн. 

 Відношення вартості відновлювального ремонту до ринкової вартості КТЗ (А) визначається за фо-

рмулою 
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 Якщо відношення А має значення до 0,03, величина ВТВ прирівнюється до вартості відновлюваль-

ного ремонту. 

 Відношення вартості ремонтних робіт до сумарної вартості замінених складників КТЗ і матеріалів 

(В) визначається за формулою 

 

;
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  (28) 

 де: Ср - вартість ремонтно-відновлювальних робіт, грн; 

  Сс - вартість складників, необхідних для заміни під час ремонту, грн; 

 См - вартість необхідних для ремонту матеріалів, грн. 

 

26. Нормативно-правові акти, методична, довідкова література та комп’ютерні бази даних з 

програмним забезпеченням, що використовуються під час оцінки колісного транспортного засобу, 

їх застосування. 

До правових джерел інформації для оцінки КТЗ можна віднести: 

- Закон України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні»; 

- Закон України «Про судову експертизу»; 

- Закон України «Про страхування»; 

- Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників на-

земних транспортниз засобів»; 

- Цивільний кодекс України; 

- Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав». 

 Основним методичним джерелом є «Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних тра-

нспортних засобів зі змінами та додатками від 08.12.2004 р. 

 В достатньому для практиці обсязі перелік нормативних, довідникових джерел та комп’ютерних 

програм наведено у додатку 8 до Методики. 

 Джерела інформації, які застосовуються в практичній діяльності з застосуванням порівняльного 

підходу, повинні відповідати таким умовам: для визначення вартості викоритсовуються статистично осе-

реднені цінові дані КТЗ, які були відчужені в Україні, за умов, що відповідають змісту поняття «ринкова 

вартість» і грунтуються на даних відкритого ринку КТЗ і зведені в довідники, до яких висуваються ви-

моги щодо науковості, об’єктивності, об’ємності інформації. 

 Зазначені вимоги встановлюються окремим рішенням Мінюста України та Фонду держмайна 

України після погодження з Наглядовою радою з питань оціночної діяльності. 

 

27. Особливості визначення ринкової вартості колісного транспортного засобу, який має 

аварійні пошкодження. 

 Комбінований витратно-порівняльний підхід застосовується для визначення вартості КТЗ, що 

мають пошкодження чи розукомплектовані. 

 Додаткове збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ виходячи з його комплектності, уко-

мплектованості, пошкоджень, відновлення і оновлення складників визначається за формулою 

 

 ;2 ВТВСССС ВРЗВВ1ДОД    (9)    

 де: Св1 - величина збільшення вартості КТЗ у разі оновлення його складників, грн; 

 С в2 - величина коригування вартості КТЗ залежно від його комплектності, грн; 

 Сврз - вартість відновлювального ремонту з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу КТЗ, роз-

рахованого відповідно до вимог пункту 8.2, грн; 
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 ВТВ - величина втрати товарної вартості КТЗ, розрахована відповідно до вимог підпункту 8.6.3 

пункту 8.6, грн. 

 Збільшення вартості КТЗ у разі оновлення його складників визначається за формулою 

 

100

)(
*1

1

ГГі
ЦсіСв

n

i




      

 де: ∑ - знак суми; 

 Цсі - ціна нової і-тої заміненої складової частини, грн; 

 Гі - показник середньої ринкової вартості і-тої складової частини на дату оцінки, %; 

 n - число замінених складових частин. 

 

28. Особливості визначення вартості колісного транспортного засобу спеціального та 

спеціалізованого призначення. 

 Для визначення вартості спеціальних, спеціалізованих КТЗ застосовують такі ж методичні під-

ходи та оцночні процедури, як і для вантажних і пасажирських КТЗ загального використання. 

 Пріоритет слід надавати використанню порівняльного підходу. У разі відсутності довідкових 

даних про ціну ідентичних або аналогічних спеціальних, спеціалізованих та переобладнаних КТЗ слід 

застосовувати комбінований витратно-порівняльний підхід: вартість обладнання, встановленого на спе-

ціальному або спеціалізованому КТЗ, визначають з застосуванням методів калькулювання або мультип-

лікаторів, а вартість КТЗ (або його шасі) визначається з застосуванням порівняльного підходу.  

  Необхідність витрат на переобладнання КТЗ виникає тоді, коли відсутні додаткові дані про ціну 

ідентичних або аналогічних спеціальних, спеціалізованих та переобладнаних КТЗ.  

 За цим методом вартість визначається на базі розрахунку співвідношень вартостей встановле-

ного обладнання аналогічних транспортних засобів з величиною визначального технічного параметра, 

який обумовлює вартість спеціального або спеціалізованого КТЗ (вантажність, потужність тощо). 

 Коригування вартості в залежності від величини пробігу КТЗ, факторів його збереження, до-

гляду та кксплуатації, оновлення деталей, вузлів та агрегатів, наявності пошкоджених або відсутніх де-

талей виконується у такому ж порядку, як і для КТЗ загального використання. 

  Вартість обладнання і ремонтних робіт, пов'язаних з його монтуванням, може бути також ви-

значена методом калькуляції витрат за витратним підходом або методом мультиплікаторів. 

 Визначення вартості встановленого обладнання з урахуванням відповідних робіт методом муль-

типлікаторів здійснюється розрахунком співвідношень вартостей встановленого обладнання аналогічних 

транспортних засобів з величинами технічного параметра, який обумовлює вартість спеціального або 

спеціалізованого КТЗ (вантажність, потужність тощо), за формулою 
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 де: Соб2 - вартість обладнання оцінюваного спеціального або спеціалізованого КТЗ, грн; 

 N2 - величина технічного параметра обладнання оцінюваного КТЗ спеціального або спеціалізова-

ного призначення; 

 Y - показник ступеня, який визначається з урахуванням даних про вартість і технічні параметри 

аналогічних спеціальних або спеціалізованих КТЗ та їх шасі за формулою 
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 де: С1 , С3 - ринкова вартість аналогічних спеціальних або спеціалізованих КТЗ, грн; 

  Сш1, Сш3 - ринкова вартість шасі аналогічних КТЗ спеціального або спеціалізованого призна-

чення, грн; 

  N1, N3 - величина технічного параметра аналогічних КТЗ спеціального або спеціалізованого при-

значення. 

 

29. Порядок визначення вартості відновлювального ремонту. 

 Необхідність визначення вартості ремонтних робіт шляхом складання калькуляції виникає при 

виконанні таких оціночних робіт: 

- Визначення вартості переобладнаних КТЗ (колісних транспортних засобів); 

- Визначення вартості КТЗ, які мають пошкодження чи розкомплектовані складові частини; 

- Визначення вартості штучно виготовлених КТЗ; 

- Визначення вартості демонтованих складових у разі визначення утилізаційної вартості КТЗ; 

- Визначення вартості відновлювального ремонту КТЗ; 

- Визначення розміру матеріального збитку, заподіяного власнику пошкодженого КТЗ. 

 Вартість відновлювального ремонту ТЗ складається з вартості відновлювального ремонту окре-

мих пошкоджених деталей цього ТЗ і включає урахування трьох складових: 

 

;СМРВР СССС 
(25) 

де: Ср – вартість ремонтно-відновлювальних робіт; 

См – вартість використаних для ремонту матеріалів; 

Сс – вартість замінених при ремонті деталей. 

 Визначення вартості відновлювального ремонту ТЗ здійснюється у вигляді складання калькуля-

ції відновлювального ремонту, яка розраховується на підставі огляду пошкодженого ТЗ (його частини) 

та складання дефектної відомості. 
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 Якщо КТЗ на момент технічного огляду відновлено повністю або частково, то калькуляція від-

новлювального ремонту не складається, а надається повідомлення замовнику оцінки про неможливість 

проведення дослідження. 

 Умови щодо визначення вартості відновлювального ремонту без технічного огляду КТЗ зазначені 

в пункті 5.1 Методики. 

 У зазначених у пункті 5.1 Методики випадках орган (посадова особа), що здійснює судове чи до-

судове слідство, визначають обсяги ремонтних робіт з відновлення КТЗ або характер і обсяг його пошко-

джень.   

 

30. Особливості оцінки колісного транспортного засобу у разі настання страхового випадку, 

проведення виконавчого провадження, з метою укладання договору застави. 

 Законодавче регулювання питань вартості майна в процедурах страхування здійснюється Зако-

ном України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Поло-

женнями (національними стандартами) оцінки, і Законом України "Про страхування". 

 Дійсна вартість майна для цілей страхування – вартість відтворення (вартість заміщення) або 

ринкова вартість майна, визначені відповідно до умов договору страхування. При необхідності виконання 

оцінки майна (ТЗ) для цілей страхування ймовірний розмір страхової суми, як правило, приймається рів-

ним ринковій вартості. 

 При проведенні оцінки майна з метою його страхування ймовірний розмір страхової суми ви-

значається на підставі аналізу умов договору страхування в цілому, по окремому страховому випадку, 

групі страхових випадків, а також врахування особливостей фізичного стану майна, його поточного ви-

користання, впливу зовнішніх факторів на формування ринкової вартості майна і т.п .. 

 

31. Порядок визначення середньої ринкової ціни колісного транспортного засобу 

 Середня ринкова ціна КТЗ - величина, яка визначається статистичними методами, еквівалентна 

найбільш вірогідній вартості продажу (пропозиції до продажу), сукупності КТЗ визначеної моделі з від-

повідними строком експлуатації і пробігом на визначений момент часу, у конкретному регіоні чи місце-

вості з дотриманням вимог, що відповідають поняттю "ринкова вартість". 

 Визначення Сср базується на довідкових цінових даних продажу на ідентичне (аналогічне) КТЗ. 

Сср для КТЗ визначається на базі середньої ціни продажу (пропозиції) ідентичного КТЗ за такою 

формулою: 

Сср = Сд · К + М , (3) 

 

де: Сд - ціна КТЗ, який був у користуванні, з урахуванням строку його експлуатації, за інформацією 

з довідкової літератури, зокрема наведеної у переліку рекомендованих нормативно-правових актів, мето-

дичної, довідкової літератури та комп'ютерних баз даних з програмним забезпеченням (додаток 8). 

 Якщо в довідковій літературі наводяться ціни продажу і ціни пропозиції, то згідно з принципом 

заміщення значення Сд повинно дорівнювати ціні продажу КТЗ; 

К - коефіцієнт ринку регіону, який враховує відмінність поточних цін продажу та пропозиції до 

продажу у відповідному регіоні від цін з довідкової літератури. Значення коефіцієнта ринку регіону за-

значається згідно з таблицею 3.2 додатка 3; 

М - вартісний еквівалент суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів під час митного офо-

рмлення згідно з чинним законодавством. 

 

 

 

 

 

 

 


