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Вступна частина
Відповідно до Договору № 20К/01/15 від 30.01.2015 року про виконання незалежної оцінки, суб’єктом оціночної діяльності (оцінювачем)- ПП „Капітал-Експерт” проведено незалежну оцінку вартості майна, - трикімнатної квартири посімейного спільного заселення, загальною площею 59,3 кв. м., за ***************************. Суб’єкт оціночної діяльності ПП „Капітал-Експерт” проводив оцінку вартості
об’єкта на підставі його неупередженого вивчення, у відповідності до нормативних актів України та існуючих стандартів міжнародної практики оцінки. Звіт про оцінку виконаний на підставі наступних законодавчих, нормативних документів та спеціальної літератури:
 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України ( ост. 11.12 2003р.).
 Цивільного кодексу України.
 Закону України „Про заставу”.
 Закону України „Про іпотеку” №898-IV від 5 червня 2003 року.
 „Методики оцінки майна”, затвердженої постановою КМ України від 10.12.2003р.
 Національного стандарту №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав” затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 10.09.2003р. №1440.
 Національного стандарту №2 „Оцінка нерухомого майна”, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28
жовтня 2004р.
 „Правил визначення фізичного зносу житлових будинків”, затверджених Державним комітетом України по житловокомунальному господарству наказом №52 від 02.07.1993р.
 Додатку №2 до рішення виконкому Костянтинівської міської Ради від 29.02.2000р за №28 „Зони розподілу міста для визначення орендних ставок”;
 „Норм професійної діяльності оцінювача”, затверджені Радою УТО, 11.04.1995р.;
 „Міжнародних стандартів оцінки”,(IVSC);
 Науково – аналітичний журнал „Власність в Україні”;
 Рекламно аналітичні видання України – “Бізнес”, “Галицькі контракті”, інш.;
 Технічний паспорт складений КБТІ;
 Реєстраційне свідоцтво про право власності на нерухоме майно Костянтинівського БТІ.
Метою роботи є визначення ринкової вартості об’єкту оцінки як бази оподаткування при здійсненні нотаріального оформлення
спадщини що до оцінюваного майна (відповідно до Закону).
За дату оцінки прийнято 15.08.2014 р.
Дата складання звіту 30.01.2015 р.
У даному звіті про вартість об’єкта оцінки, у залежності від наявності необхідної вихідної інформації, у відповідності з діючим законодавством проаналізовано та використано методичний підхід до оцінки:


Порівняльний підхід (аналогів продаж).

Відомості про суб’єкта оціночної діяльності
Суб’єкт оціночної діяльності – Приватне підприємство «Капітал-Експерт».
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Директор – Демко Михайло Володимирович
Адреса: м. Маріуполь, пр. Перемоги, 51/32
філія: м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, тел./факс (06264) 33100, (050) 189 09 77.
Сертифікат ФДМУ № 16124/14 суб’єкта оціночної діяльності від 07 березня 2014 року
Напрями оцінки майна, щодо яких дозволена практична оціночна діяльність:
1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі.
2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числи оцінка прав на
об’єкти інтелектуальної власності.
Спеціалізації в межах напрямів оцінки:
1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок.
1.2. Оцінка машин і обладнання.
1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів.
1.4. Оцінка літальних апаратів.
1.5. Оцінка судноплавних засобів.
1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.
2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на
об’єкти інтелектуальної власності).
Ліцензія ДКЗУ АЕ № 191299 суб’єкта оціночної діяльності від 03 вересня 2014 року щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт наступних видів:
57.01. Землевпорядні роботи:
57.01.08. Розробка технічної документації зі складання державних актів на право приватної власності на землю, на право власності на
землю і право постійного користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі (крім топографо-геодезичних і
картографічних робіт);
57.01.09. Оформлення документів, що посвідчують право приватної власності на землю або право постійного користування землею;
57.01.10. Складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування (у тому числі на умовах оренди), перенесення в натуру (на місцевість) меж вилучених (викуплених) і відведення земельних ділянок (крім топографо-геодезичних і картографічних
робіт).
57.02. Земельно-оціночні роботи:
57.02.02. Експертна грошова оцінка земель.
Сертифікований оцінювач:
 Демко Михайло Володимирович – член Українського товариства оцінювачів.
 Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача № 3534 від 14 травня 2005р.
 Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №4460 від 27 лютого 2006р.

Загальні положення, обмежувальні умови та зроблені висновки
Загальні положення, обмежувальні умови та зроблені висновки (надалі „умови”), які наведені нижче, є невід’ємною частиною даного
звіту.
Оцінювач заявляє, що не має ніякої поточної та очікуваної майнової зацікавленості в оцінюваному об’єкті;
 Оцінювач не несе відповідальності за пошкодження, які неможливо виявити в ході звичайного візуального обстеження чи шляхом
інспектування, вивчення специфікацій, планів, технічної документації, що була надана йому в процесі виконання даної роботи;
 Інформація, надана Змовником та отримана з інших незалежних джерел, приймалась як достовірна, однак, оцінювач не проводив її
перевірку з метою підтвердження її достовірності;
 Інформація про право власності на об’єкт оцінки отримана в замовника й прийнята як достовірна;
 Оцінювач не несе відповідальності за достовірність титулу на оцінюваний об’єкт у зв’язку з тим, що не проводив юридичної експертизи прав власності на оцінюване майно;
 Оцінювач не приймає на себе відповідальності за наступні зміни соціальних, економічних, юридичних та природних умов, які можуть подіяти на вартість об’єкту оцінки;
 Даний експертний висновок має силу тільки при використанні в повному об’ємі і тільки для мети, викладеної у вступі та дійсне
станом на дату оцінки;
 Оцінювач не несе відповідальності за фінансові, правові та інші судження і дії Замовника, пов’язані з використанням результатів
даного експертного висновку. Замовник має право посилатись на висновки, що викладені в даному звіті, та використати даний експертний
висновок згідно Договору про незалежну оцінку;
 Оцінювач гарантує повну конфіденційність отриманої інформації і результатів роботи. Документи та матеріали, що надані оцінювачу замовником є конфіденційними та не можуть бути пред’явлені будь кому іншому, крім Замовника. Всі документи та матеріали повертаються Замовнику після завершення роботи.

Умови та припущення
Стосовно угоди в цілому.
Умови і терміни, наведені нижче, для правонаступників, керівників та адміністрації або уповноважених представників сторін, які
мають відношення до звіту.
Оцінювач, як суб’єкт оціночної діяльності, пропонує замовнику (представнику Власника об’єкта оцінки),виходячи, з матеріалів та
обґрунтування, представлених у даному Звіті, використати результати його висновків, відповідно до вказаної в Звіті мети оцінки.
Оцінювач діяв керуючись діючими нормативно-методологічними вимогами, умовами Договору (замовлення) на проведення оцінки,
відповідно до свого професійного рівня, досвіду, на основі припущень обґрунтованих, виходячи з власного досвіду, бачення, та інтерпретації
характеристик та властивостей об’єкта оцінки та соціально-економічних умов, що склалися на дату оцінки.
При цьому Оцінювач не може дати жодних гарантій чи зобов’язань, що у випадку проведення оцінки даного об’єкта іншим
суб’єктом оціночної діяльності, інший Оцінювач, відповідно до свого професійного рівня, досвіду, на основі власних обґрунтованих припущень, виходячи зі свого власного бачення та інтерпретації характеристик та властивостей об’єкта оцінки та власного сприйняття соціальноекономічних умов, зможе прийти до висновку, результуюча величина якого буде тотожною приведеній. В такому випадку, за умови дотримання діючих нормативно-правових актів на проведення експертної оцінки, жодна зі сторін не приймає претензій щодо наданого висновку.
Право використання відповідних висновків для прийняття рішення належить замовнику або органу, уповноваженому представляти власника
об’єкту оцінки.

Відповідальність
Оцінювач упевнений, що для виконання цього Звіту було залучено фахівців відповідної кваліфікації та послуги по експертній оцінці
були надані відповідно до професійних стандартів.
Оцінювач не несе відповідальності за наслідки будь-яких рішень стосовно майна, що було об’єктом оцінки, прийнятих замовником
або керівництвом замовника. У свою чергу замовник відповідає за всі фінансові, правові чи податкові наслідки його дій, пов’язаних з вико-
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ристанням результатів проведеної оцінки. Оцінювач не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які можуть виникнути при використанні даної оцінки з метою, відмінною від указаної у вступі.
Оцінювач працював як незалежний підрядник і діяв неупереджено по відношенню до сторін. Факти, які викладені у Звіті вірні і відповідають дійсності. Оплата його послуг не залежала від висновків про вартість. Ніхто не впливав на висновки Оцінювача відносно вартості.
Проведений аналіз, висновки і зауваження обмежуються тільки приведеними припущеннями і обмеженнями і відображають особисті
неупереджені і професійні висновки.
Цей Звіт складено відповідно до вимог нормативних документів Фонду державного майна України та “Норм професійної діяльності
оцінювача”.
Замовник приймає на себе обов’язок попередньо вивільнити Оцінювача від будь-яких витрат і матеріальної відповідальності, випливаючи з позову третіх осіб до Оцінювача внаслідок легального використання результатів даного Звіту, крім випадків коли судовим порядком
визначено, що збитки, витрати і заборгованості, які виникли, є наслідком шахрайства, халатності або зумисне неправомірних дій з боку Оцінювача в процесі виконання даного Звіту.
Оцінювач наголошує на тому, що розрахунки приведені в Звіті, виконуються за допомогою власного програмного забезпечення у
форматі Microsoft Exel, з відповідно максимальною точністю розрядів. Нижче в звіті наведено копії розрахунків в форматі Microsoft Excel,
що конвертовані у формат Microsoft Word, без вказування формул розрахунків мінімальних значень розрядів чисел, які за переконанням
Оцінювача не впливають на остаточний кінцевий результат.

Додаткова робота
Договором виконавець не зобов’язаний виконувати будь-яку додаткову роботу, яка не відповідає переліку зобов’язань, обумовлених
договором.
Оцінювач не несе відповідальності за поновлення цього Звіту у випадку будь-яких змін, після прийняття даного Звіту.

Інші умови
Оцінювач не має і не буде мати в майбутньому жодних майнових та інших стосунків із майбутнім користувачем майна, що є
об’єктом даної оцінки.
Оцінювач проводив особисту інспекцію майна, що було об’єктом оцінки. Відповідальність за достовірність наданої інформації про
склад та наявність майна, що належить оцінити, несе замовник.

Основні визначення та термінологія
Вартість – еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.
Оцінка – процес визначеності вартості майна за встановленою процедурою на певну дату.
База оцінки – комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають певному виду вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються мета оцінки та умови використання її результатів.
Методичні підходи – загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтуються на основних принципах оцінки.
Метод оцінки – спосіб визначення вартості об’єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід.
Ціна – фактична сума грошей, сплачена за об’єкт оцінки або подібне майно.
Вартість – еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.
Дата оцінки – дата ( число, місяць, та рік ), на яку проводиться оцінка майна та визначається його вартість.
Ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між
покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла зі знанням справи, розсудливо й без
примусу.
Залишкова вартість заміщення (відтворення) – вартість відтворення (заміщення) об’єкта за вирахуванням усіх видів зносу (для нерухомого майна-з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки при її існуючому використанні (прав, пов’язаних із земельною ділянкою).
Оціночна вартість – вартість, яка визначається за встановленими алгоритмами та складом вихідних даних.
Спеціальна вартість – сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої заінтересованості потенційного покупця (користувача ) в об’єкті оцінки.
Поточна вартість – вартість, приведена у відповідність із цінами на дату оцінки шляхом дисконтування або використання фактичних цін на
дату оцінки.
Принципи оцінки – покладені в основу методичних підходів основні правила оцінки майна, які відображають соціально-економічні фактори
та закономірності формування вартості майна.
Об’єкти оцінки – майно та майнові права, які підлягають оцінці.
Об’єкти оцінки в матеріальній формі – нерухоме майно (нерухомість) та рухоме майно.
Фізичний знос – знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей об’єкта оцінки.
Ставка капіталізації – коефіцієнт, що застосовується для визначення вартості об’єкта виходячи з очікуваного доходу від його використання
за умови, що дохід передбачається незмінним протягом визначеного періоду в майбутньому. СК характеризує норму доходу на інвестований
капітал, і норму його повернення.
Приведені основні терміни та визначення використовуються при експертній оцінці майна згідно Національного стандарту №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, та Національного стандарту №2 „Оцінка нерухомого майна”, затверджених постановами Кабміну
України.

Методологія оцінки
Стандарти оцінки
Проведення експертної оцінки майна регулюється положенням Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні”, Національного стандарту №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, Національного стандарту №2
„Оцінка нерухомого майна” постановою Кабінету міністрів України „Про затвердження методики оцінки майна” №1891, нормативними
актами Фонду державного майна України. У випадках не врегульованих законодавством, експертна оцінка проводиться на основі принципів
та правил, визначених міжнародними стандартами оцінки (IVSC).
Принципи оцінки
Оцінка майна проводиться з дотриманням загальновідомих у світовій практиці принципів які й покладено в основу „Національного
стандарту" №1, а саме:
 Принцип корисності – майно має вартість тільки за умови корисності його для потенційного власника або користувача.
 Принцип попиту та пропонування – відображає співвідношення пропонування та попиту на подібне майно. Ураховуються ринкові
коливання цін на подібне майно, та ін. фактори.
 Принцип заміщення – передбачає врахування поведінки покупців на ринку, яка полягає в тому, що за придбання майна не сплачується сума, більша від мінімальної ціни майна такої ж корисності, яке продається на ринку.
 Принцип очікування – вартість об’єкта оцінки визначається розміром економічних вигод, які очікуються від володіння, користування, розпорядження ним.

4

 Принцип внеску (граничної продуктивності) – урахування впливу на вартість об’єкта оцінки таких факторів, як праця, управління,
капітал та земля, що є пропорційним їх внеску в загальний дохід. Вплив окремого фактора вимірюється як частка вартості, на яку загальна
вартість об’єкта оцінки зменшиться в разі його відсутності.
 Принцип найбільш ефективного використання – полягає в урахуванні залежності ринкової вартості об’єкта оцінки від його найбільш ефективного використання. Розуміється використання майна, у результаті якого вартість об’єкта оцінки є максимальною. При цьому
розглядаються тільки ті варіанти використання майна, які є технічно можливими, дозволеними та економічно доцільними.
Ринкова вартість як база оцінки застосовується за наявності таких умов можливої угоди:
 засобом платежу за об'єкт є виключно грошові кошти;
 угода, що має укладатися, не несе в собі ніяких особливих додаткових або обтяжуючих умов, на її укладання не впливають жодні
обмеження, фактори терміновості укладання, боргові зобов'язання тощо;
 угода є добровільною;
 кожна сторона угоди чітко інформована про основні характеристики об'єкта, його фактичний стан, потенційне використання та
стан ринку на дату оцінки;
 прогнозований термін експозиції (виставлення) об'єкта на ринку відповідає середньо ринковому рівню щодо аналогічних об'єктів
Процедура оцінки
Згідно Національного стандарту №1, проведенню незалежної оцінки майна передує підготовчий етап, на якому здійснюється:
 ознайомлення з об’єктом оцінки, характерними умовами угоди, для укладення якої проводиться оцінка;
 визначення бази оцінки;
 подання замовнику пропозицій стосовно істотних умов договору на проведення оцінки.
Незалежна оцінка майна проводиться в такій послідовності:
 укладення договору на проведення оцінки;
 ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки;
 ідентифікація об’єкту оцінки та пов’язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати
процедуру проведення оцінки, та використання її результатів;
 вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур, що найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній
базі, визначеним у договорі на проведення оцінки, та їх застосування;
 узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням різних методичних підходів;
 складання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об’єкта оцінки на дату оцінки.
Підходи до оцінки
У процесі проведення експертної оцінки нерухомості в практиці використовуються такі підходи:
 дохідний;
 витратний;
 порівняльний;
Вибір підходів, що використовуються під час оцінки конкретного об'єкта, визначається метою оцінки та вибраною базою оцінки виходячи з вимог Положень (Національних стандартів) експертної оцінки нерухомого майна.
Дохідний підхід
Дохідний підхід базується на визначенні вартості об'єкта нерухомості на основі поточної вартості очікуваних доходів від володіння
цим об'єктом. Методами дохідного підходу є пряма капіталізація доходу та непряма капіталізація доходу (дисконтування грошових потоків).
Вибір конкретного методу залежить від обсягу наявної ринкової інформації щодо очікуваних доходів від володіння (використання) нерухомим майном, стабільності їх одержання, мети оцінки тощо.
При цьому аналізуються наступні можливі доходи: дохід, що може бути отриманий власником від передачі цієї нерухомості в оренду, або дохід від експлуатації нерухомості з виробничою або іншою комерційною метою.
Основними поняттями, що використовуються в межах зазначеного підходу є:
Потенційний валовий дохід (ПВД) — загальний валовий дохід, який можна отримати від передачі нерухомості в оренду повністю;
Дійсний валовий дохід — потенційний валовий дохід, що скоригований на рівень можливого заповнення площ та потенційних втрат
від невиконання умов сплати орендної плати;
Чистий операційний дохід (ЧОД) — дійсний валовий дохід, що скоригований на суму податків, що сплачуються у випадках отримання доходу від передачі нерухомості в оренду відповідно до законодавства, та витрат на утримання цієї нерухомості, що покриваються
власником як орендодавцем за рахунок валових надходжень від орендної плати;
Дисконтований грошовий потік — поточна вартість прогнозованих грошових надходжень від експлуатації нерухомості, у тому числі з будь-якою виробничо-комерційною метою, що відповідає принципу найбільш ефективного використання або при існуючому використанні; поділяється на такий, що визначений до вирахування податку на прибуток, та такий, що визначений після вирахування податку на
прибуток;
Реверсія — прогнозована вартість об'єкта нерухомості на дату, що слідує за періодом прогнозування, яка приведена в поточну вартість.
Метод прямої капіталізації застосовується у випадках, коли прогнозований річний чистий операційний дохід є постійним і не має
чітко вираженої тенденції до зміни, період його отримання не обмежено у часі. При застосуванні методу прямої капіталізації доходу експертом здійснюються такі оціночні .процедури:
 Вивчення ринку оренди та середньо ринкових розмірів орендної плати за одиницю площі об'єктів нерухомості (об'єкт у цілому),
що можуть вважатися аналогами об'єкта, що оцінюється, та типових умов надання зазначених аналогів в оренду;
 Обґрунтування вибору орендної плати за одиницю площі об'єкта нерухомості, що оцінюється, у разі необхідності з розбивкою
площ виходячи з їх можливого функціонального призначення та відповідним відображенням величини орендної плати по них;
 Прогнозування річного чистого операційного доходу;
 Обґрунтування ставки капіталізації, що застосовується до оцінки об'єкта нерухомості;
 Розрахунок вартості об'єкта нерухомості за методом прямої капіталізації доходу.
Прогноз річного чистого операційного доходу виконується в цінах, що діють на дату оцінки. Прогноз приймається таким, що є за рік,
який слідує за датою оцінки.
Основними способами розрахунку ставки капіталізації є:
Спосіб, що ґрунтується на ринкових даних щодо прогнозованих доходів від оренди та цін об'єктів нерухомості, що є аналогами об'єкта, який оцінюється; розрахована зазначеним способом ставка коригується шляхом урахування очікуваних тенденцій попиту та пропозицій
на ринку оренди та купівлі-продажу нерухомості протягом періоду прогнозування Метод ринкової вижимки;
Спосіб, що ґрунтується на визначенні ставки капіталізації як суми базової ставки капіталізації, яка існує на ринку купівлі-продажу
об'єктів нерухомості, що користуються стійким попитом в даному населеному пункті або районі (дохід по яких може бути визначений з високою точністю), і вкладання грошових коштів в їх придбання може вважатися найменш ризикованим в порівнянні з іншими об'єктами нерухомості, та ризиків ліквідності, пов'язаних із специфікою об'єкта оцінки (функціональне призначення, місце розташування, інвестиційний
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ризик тощо); при цьому базова ставка розраховується першим способом і повинна враховувати тенденції ринку нерухомості, що відбулися за
період від дати продажу таких об'єктів до дати оцінки – визначення Ск з урахуванням повернення капітальних затрат;
Метод пов’язаних інвестицій;
Інші обґрунтовані способи розрахунку.
Вартість об'єкта нерухомості, визначена методом прямої капіталізації, може бути відкоригована на суму поточної вартості (якщо інше не передбачено законодавством) необхідних витрат, яких вимагає технічний стан об'єкта на дату оцінки у порівнянні з об'єктами нерухомості, які розглядалися як аналоги при обґрунтуванні величини орендної плати під час розрахунку чистого операційного доходу або якщо
такий технічний стан не дозволяє власнику отримувати прогнозований чистий операційний дохід від найбільш ефективного використання
об'єкта оцінки без внесення необхідних невід'ємних поліпшень; при цьому експертом (оцінювачем) не повинні робитися відповідні коригування ставки капіталізації під час її розрахунку другим (із вищезазначених) способом.
Визначена таким чином вартість може бути ринковою вартістю, ринковою вартістю за умови існуючого використання. Якщо внесення необхідних невід'ємних поліпшень є умовою продажу нерухомості, що оцінюється, визначена вартість є інвестиційною вартістю.
Таким чином, перевагами методу капіталізації є те, що цей метод безпосередньо відображає ринкову кон’юнктуру, тому як при його
використанні аналізуються співвідношення доходу і вартості, як правило велика кількість угод з нерухомістю, а також при розрахунку капіталізованого доходу складається гіпотетичний висновок про доходи, основний принцип якого – прогнозування про ринковий рівень експлуатації нерухомості.
Недоліками методу є:
Використання його обмежене, коли відсутня інформація про ринкові угоди оренди;
Метод не рекомендується використовувати, якщо об’єкт недобудований, не вийшов на рівень стабільних доходів або серйозно постраждав в результаті форс – мажорних обставин і вимагає серйозної реконструкції.
Під час визначення ринкової вартості, Оцінювач вважає за недоцільним використання даного методу. Об’єктом оцінки є некомерційний об’єкт, - житлова квартира. Основним принципом дохідного підходу є, - нерухомість коштує стільки, скільки доходу
вона може принести в майбутньому. Дохід від оренди житлових квартир, згідно аналізу ринку оренди житлових квартир тотожних
об’єкту оцінки, коливається в межах 150 –200 дол. США в місяць за квартиру, або 100 грн. на добу за квартиру при 50% місячному
завантажені, у залежності від опорядження. Про капіталізувавши річний дохід (умисне не враховуючи витрати Орендодавця) від
здачі в оренду квартири, при ставці доходу на інвестований капітал 8-10% (Оцінювач умисне не враховує ризики, та враховує норму
повернення капіталу, прогнозуючи річний ріст цін на житлову нерухомість в межах 10%), ми отримаємо в кілька раз нижчу вартість, не спів розмірну та далеку від „вартості аналогічних об’єктів на ринку подібного майна, на дату оцінки” (Національний стандарт №1). Таким чином, отриману дохідним підходом вартість об’єкту, ми не можемо віднести до ринкової вартості, чого вимагає
від Оцінювача мета дослідження. Тому у даному дослідженні Оцінювач прийняв рішення не використовувати дохідний підхід.
Використання дохідного підходу доцільне та правильне при визначенні вартості комерційних об’єктів.

Витратний підхід

Витратний підхід базується на визначенні суми витрат на відтворення або заміщення об'єкта нерухомості на дату оцінки з подальшим її коригуванням на суму його зносу та знецінення.
Основними методами витратного підходу є метод прямого відтворення та метод заміщення функціональним аналогом. У межах зазначених методів виділяються наступні методичні прийоми, що розрізняються набором оціночних процедур:

за вартістю конструктивних елементів;

відповідно до кошторису витрат на будівництво;

за вартістю будівництва об'єкта нерухомості, що є функціональним аналогом об'єкту оцінки;

за вартістю одиничного показника будівельного аналогу. Застосування методичних прийомів ґрунтується на обраній меті оцінки,
доступності інформації про стан місцевого ринку будівництва.
Методичні прийоми оцінки за вартістю конструктивних елементів та відповідно до кошторису витрат на будівництво використовуються, як правило, до конструктивно та функціонально нетипових об'єктів, об'єктів незавершеного будівництва, що можуть бути добудовані,
у тому числі зі зміною функціонального призначення та в інших випадках, передбачених законодавством.
В основу зазначених методичних прийомів покладається визначення вартості відтворення об'єкта нерухомості як бази оцінки на підставі аналізу розробленої або наявної проектно-кошторисної документації по об'єкту оцінки.
При цьому для розрахунку за вартістю конструктивних елементів використовуються проектно-кошторисна документація, складена за
конструктивними елементами будівель (споруд). Вартістю відтворення об'єкта нерухомості у цьому випадку є сума всіх витрат, пов'язаних з
будівництвом, у тому числі прибуток підрядника та прибуток забудовника, а також вартості прав, пов'язаних із земельною ділянкою.
Методичні прийоми оцінки за вартістю будівництва об'єкта нерухомості, що є функціональним аналогом об'єкта оцінки та за вартістю одиничного показника будівельного аналогу використовуються, як правило, до об'єктів нерухомості, що будувалися за типовими проектами або в разі якщо з точки зору ринкових умов недоцільно відновлення об'єкта в його первісному вигляді щодо будівельного проекту або
функціонального призначення, а також в інших випадках, визначених законодавством.
В основу зазначених методичних прийомів покладається визначення вартості заміщення на підставі використання даних проектів.
Вартістю заміщення об'єкта нерухомості у цьому випадку є сума всіх витрат, пов'язаних з таким будівництвом, у тому числі прибуток підрядника та прибуток забудовника, а також вартості прав, пов'язаних із земельною ділянкою.
Загальна послідовність оціночних процедур під час проведення експертної оцінки нерухомості за витратним підходом є наступною:
 вибір методичного прийому;
 визначення вартості відтворення або вартості заміщення;
 розрахунок зносу;
 визначення вартості відтворення за вирахуванням зносу (знецінення) (залишкової вартості заміщення).
Витратний підхід для визначення вартості об'єктів нерухомості є доцільним у випадках, коли заміщення об'єкта оцінки шляхом нового будівництва фізично можливе та економічно доцільне, щодо унікальних об'єктів, пам'яток архітектури, об'єктів спеціального призначення, ринок купівлі-продажу яких відсутній, під час страхування та в інших випадках (Згідно національного стандарту за №2).
Оцінюваний об’єкт не належить до вказаної нерухомості. Тому Оцінювач вважає за недоцільне застосування витратного підходу для визначення ринкової вартості об'єктів нерухомості, ринок купівлі-продажу та оренди яких існує.

Порівняльний підхід

Порівняльний підхід базується на порівняльному аналізі цін продажу об'єктів, що подібні до об'єкта оцінки, та шляхом проведення
відповідного коригування з метою врахування відмінності між цими об'єктами та об'єктом оцінки та визначення вартості об'єкта нерухомості.
Під час застосування цього підходу виконуються наступні оціночні процедури:

збір та аналіз інформації про факти продажу об'єктів подібних до об'єкта оцінки;

вибір метода розрахунку вартості об'єкта виходячи з обсягу та достовірності наявної інформації;

визначення одиниці та елементів порівняння об'єктів оцінки та відібраних об'єктів-аналогів та коригування цін об'єктів-аналогів;

визначення вартості об'єкта оцінки шляхом урахування величини коригуючих поправок до вартості об'єкта оцінки.
Основними методами порівняльного підходу є:

порівняльний аналіз на основі одиниці порівняння;

порівняльний аналіз на основі одиниці порівняння, що приносить дохід;

порівняльний аналіз, що враховує поправки до цін об'єктів-аналогів;
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регресійний аналіз;

порівняльний аналіз на основі ринкових мультиплікаторів доходу і цін продажу об'єктів-аналогів.
Інформація про ціни продажу об'єкта-аналога, що може бути використана для проведення експертної оцінки із застосуванням порівняльного
підходу, має відповідати таким критеріям:

інформація отримана з надійних джерел та ймовірність того, що вона є недостовірною мінімальна;

факт продажу об'єктів-аналогів відбувся в умовах відкритого ринку та за типових умов фінансування;

факт продажу відносно недавно до дати оцінки. У разі, якщо використовується інформація про ціни пропозиції об'єктів-аналогів,
вони можуть бути застосовані під час оцінки об'єкта нерухомості лише за умови довідкового характеру використання остаточного результату оцінки за порівняльним підходом. У разі неможливості застосування інших підходів (доходного, витратного) до оцінки об'єкта нерухомості даний спосіб може бути покладений в основу остаточних висновків.
Дані про ціни продажу складають вибірку. Для її використання ціни продажу об'єктів-аналогів очищуються від витрат, пов'язаних з
продажем таких об'єктів, у тому числі податків, якщо зазначені витрати були включені до ціни продажу
Одиницями порівняння об'єктів-аналогів та об'єкта оцінки можуть бути фізичні характеристики (одиниця площі, будівельного об'єму) або об'єкт у цілому (наприклад, приміщення, будівля).
Елементами порівняння виступають умови продажу, дата продажу, місце розташування, фізичні характеристики об'єктів нерухомості, їх функціональне призначення, інші елементи залежно від вибраного методу порівняльного підходу та особливостей об'єкта оцінки.
Поправки, що застосовуються в межах відповідного методу порівняльного підходу приймаються у вигляді грошової суми, що додається або вираховується, коефіцієнту (відсотку) до ціни продажу або шляхом комбінування зазначених способів.
Під час проведення оцінки об'єкта нерухомості із застосуванням порівняльного підходу можуть використовуватися декілька методів,
при цьому узгодження результатів оцінки, що отримані за ними, може відбуватися наступним чином:

на основі виявлення головної тенденції в цінах при ігноруванні їх крайніх значень;

на основі визначення середньозваженої ціни, при чому максимальна питома вага має надаватися скоригованому значенню ціни об'єкта-аналога, що зазнав найменших коригувань;

за ціною, отриманою щодо об'єкта - аналога, який зазнав найменших коригувань;

за ціною одиничного показника, отриманою після коригування цін об’єктів - аналогів.
Застосування цього методу стосовно об’єкта оцінки, на цей час, є доцільним і правильним, оскільки ринок купівлі - продажу
аналогів даному досить великий; а також застосування підходу можливе в умовах доброї поінформованості Оцінювача про продаж
подібних об'єктів (використання інформації агентств нерухомості) та відповідає ознакам „ринкова вартість” (Національний стандарт №1). На сьогоднішній день Оцінювач володіє подекуди достовірною інформацією про продаж подібних об'єктів (з можливістю
одержання інформації про угоди, що відбулися), оскільки дана інформація в переважній більшості випадків купівлі-продажу подібних
об’єктів є отриманою від спеціалізованих фірм.
Попередній аналіз інформаційних видань з купівлі – продажу нерухомості в м. Костянтинівка за 2014 рік, а також інформація
отримана від провідних ріелтерів міста, дали наступні вихідні дані, які і використав Оцінювач у своєму дослідженні.

Обґрунтування вибору бази оцінки
Відповідно до пункту 11 Національного стандарту №1 „Загальні оцінки майна і майнових прав”, оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості або неринковим видам вартості. Вибір бази оцінки передує укладанню договору на проведення
оцінки майна. Вибір бази оцінки залежить від мети, з якою проводиться оцінка майна, його особливостей, а також нормативних вимог.
Метою даної роботи є оцінка нерухомого майна приватної форми власності. Оцінка проводиться як бази оподаткування при здійсненні нотаріального оформлення спадщини (відповідно до Закону).
Згідно п.11 Національного стандарту №1, - оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості або неринковим видам вартості. Вибір бази оцінки передує укладанню договору на проведення оцінки майна. П. 34 – об'єкт оцінки в разі його застави
оцінюється за ринковою вартістю без включення до неї суми податку на додану вартість.
Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна зі сторін діяла зі знанням справи, розсудливо й без примусу.
Ринкова вартість об'єкта оцінки визначається шляхом застосування витратного, дохідного та порівняльного підходів, що реалізуються в методах:
прямого відтворення (заміщення);
прямої капіталізацію доходу;
дисконтуванням грошового потоку;
зіставлення цін продажу (пропозиції) подібного майна;
Слід зауважити, що для визначення ринкової вартості витратний підхід використовується для проведення оцінки нерухомого майна, ринок купівлі-продажу або оренди якого є обмеженим, спеціалізованого нерухомого майна, у тому числі нерухомих пам'яток культурної
спадщини, споруд, передавальних пристроїв тощо. Для визначення ринкової вартості інших об'єктів оцінки витратний підхід застосовується
у разі, коли їх заміщення або відтворення фізично можливе та (або) економічно доцільне.
Оскільки оцінюване нерухоме майно:
- не відноситься до спеціалізованого майна;
- оренда даного типу нерухомого майна (житло) не відображає ринкових тенденцій у повній мірі;
- ринок купівлі-продажу оцінюваного нерухомого майна не обмежений,
- то враховуючи вищенаведене та керуючись вимогами Методики оцінки майна, та Національного Стандарту №1, для визначення
ринкової вартості нерухомого майна для здійснення цивільно-правової угоди, Оцінювач застосовує порівняльний підхід, що відповідає ринковій базі оцінки, та визначає вид вартості – ринкова вартість з метою здійснення нотаріального оформлення спадщини

Опис об’єкта оцінки
Загальні відомості про об’єкт оцінки
Об’єкт оцінки
Власниками об’єкта оцінки на праві власності є:
Об’єкт оцінки відноситься до типу:

Трикімнатна квартира посімейного, спільного заселення, загальною площею 59,30 кв. м.,
за**************************************а
****************************************5
Цегловий (двоповерховий поверховий) житловий будинок
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Площа квартири становить (за даними
технічного паспорту):

Висота приміщень:
Поверх розташування
Зовнішнє оздоблення будинку
Наявність місця паркування транспорту:
Стан та облаштування під’їзду:

Загальна площа 59,30 кв. м. у тому числі:
Житлова площа – 39,10 кв. м:
одна жила кімната площею -15,90 кв. м;
друга жила кімната площею – 14,90 кв.м;
третя жила кімната - 8,30 кв.м.
Допоміжна площа:
кухня – 6,90 кв. м;
коридор – 5,80 кв.м;
ванна кімната та туалет поєднані – 4,50 кв.м;
одна кладова – 3,00 кв.м.
3,00 м.
Другий у двоповерховому житловому будинку
Цегловий
Відсутня облаштована стоянка біля під’їзду.
Цегляні сходи на вході до під’їзду у задовільному стані, на вході до будинку двері у задовільному стані, внутрішнє облаштування під’їзду – штукатурка, фарбування, у незадовільному стані.
Холодне; гаряче
У міську хозфікальну сіть;
Від міської ТЕЦ;
Від міських сітей;
У вентиляційні канали будівлі, та природна.
220В, від міських сітей

Будинок має наступне забезпечення:
Водопостачання:
Каналізація:
Теплопостачання:
Газопостачання:
Вентиляція:
Електропостачання:
Розміщення квартири на поверсі:
Квартира не кутовою, вікна виходять на різні сторони.
Внутрішнє облаштування, технічне обладнання, стан приміщень об’єкту оцінки:
Тамбурне приміщення:
Відсутні
Вхідні двері
Дерев’яні у задовільному стані
Системі захисту та відео спостереження:
Відсутня
Міжкімнатні двері:
Відсутні
Вікна, балкон (нежитлова прибудова)
Дерев’яні вікна у незадовільному стані, потребують заміни.
Поли:
Фарбоване ДВП у незадовільному стані
Стіни:
Шпаклівка
Стелі:
Шпаклівка
Трубі:
Металеві в житлових кімнатах у незадовільному стані
Регістрі опалення:
Чавунні у задовільному стані
Газові пристрої:
У задовільному стані, плитка на чотири конфорки.
Сантехнічне обладнання:
У незадовільному стані, потребує заміни.
Взагалі житловий задовільний стан, але квартира потребує ремонту у всіх кімнатах

Характеристика місця розташування
Район в якому розташований об'єкт оцінки знаходиться на вул. Бурденко (частина міста, що можливо охарактеризувати як периферійна). З точки зору соціально-побутового обслуговування район має гарну репутацію, характеризується достатньою кількістю підприємств
побутового обслуговування населення, великою кількістю об’єктів торгівлі та громадського харчування; наявна велика кількість об’єктів
комерційної діяльності.
Оточуюча забудова більшою частиною відносно не нова, представлена різними за часом, об’ємно - планувальним рішенням та якістю
будівництва об’єктами, переважно житлова забудова. Звертаючи увагу на гарну репутацію району з точки зору розвитку соціальної інфраструктури, міський центр, розташовані на цій території об’єкти нерухомості мають відносно великий рівень цін, у порівнянні з нерухомістю
інших районів місця розташування.
Прилегла до будівлі територія упоряджена. Після будівництва навколо об’єкта виконано заходи щодо озеленення та благоустрою.
Біля під’їзду відсутня облаштована площадка для стоянки а/т. Проїзні вулиці та пішохідні ділянки мають асфальтоване покриття.

Транспортна інфраструктура
Як вже відмічалося, район розташування об’єкту оцінки знаходиться на ***************о, що є місто формуючою магістраллю міста, та яка є периферійною частиною міста, транспортне сполучення якої відмінне. Дістатися до найближчої зупинки громадського транспорту можна з допустимими витратами часу (5-10 хв.).

об’єкт оцінки
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Навколишнє середовище
Об’єкт розташовано в районі для м. Костянтинівка з не дуже гарним екологічним станом навколишнього середовища. Це зумовлено,
насамперед тим, що об’єкт розташовано у місті де функціонують великі металургійні та машинобудівні підприємства, що є причиною підвищеного шуму та атмосферного забруднення. Як вже відмічалося, оточуюча забудова більшою частиною представлена об’єктами житлової
забудови, та забудови, що обслуговують невиробничі потреби мешканців району. При візуальному обстеженні об’єкта та околиць Оцінювач
не знайшов будь-яких слідів забруднення ґрунту. Однак, оскільки Оцінювач не є фахівцем в галузі екологічної експертизи, він не може стверджувати, що забруднення цілком відсутнє.
Опис конструктивних елементів об'єкта оцінки
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Найменування конструктивних
елементів будівлі
Фундамент
Стіни
Перегородки
Перекриття міжповерхові
Підлоги
Покрівля

Не ідентифіковано
Цегла
Не ідентифіковано
З/б перекриття
Не ідентифіковано
Не ідентифіковано

7

Прорізи (віконні, дверні)

Не ідентифіковано

8

Оздоблювальні покриття внутрішні
Сантехнічне та електротехнічне
обладнання
Інші роботи

Не ідентифіковано
Водопровід, каналізація, газопостачання,
електроосвітлення, місцеве водяне.
Не ідентифіковано

9
10

За даними технічного паспорту

Результати візуального обстеження об'єкта
оцінки Оцінювачем
З/б плити та стовпи.
Цегла
Не ідентифіковано
З/б перекриття
Фарбоване ДВП
Не ідентифіковано
Деревяні – віконні;
дерев'яні – дверні.
Шпаклівка
Водопровід, каналізація, газопостачання,
електроосвітлення, центральне опалення.
Не ідентифіковано

Аналіз існуючого та найбільш ефективного використання об'єкту оцінки
Принцип найбільш ефективного використання полягає в урахуванні залежності ринкової вартості від його найбільш ефективного використання. Під найбільш ефективним використанням розуміється використання майна, в результаті якого вартість об'єкта оцінки є максимальною. При цьому розглядаються тільки ті варіанти використання майна, які є технічно можливими, дозволеними та економічно доцільними.
Враховуючи вищесказане, Оцінювач вважає, що принцип найбільш ефективного використання об'єкту оцінки реалізовано з влаштуванням в ньому трикімнатної квартири.

Висновки
Аналізуючи місце розташування та стан об’єкту, характер оточуючої забудови, рівень розвитку транспортної та соціальної інфраструктури, облаштування території, об’ємно - планувальне рішення квартири, проаналізував позитивні та негативні фактори Оцінювач робить висновок: Виходячи з місця розташування, оточення, проектно-технічного рішення, фізичного стану, наявності під’їздів – об’єкт
оцінки відноситься до об’єктів житлової нерухомості міста Костянтинівка середньої престижності.

Визначення вартості об’єкта оцінки порівняльним підходом
З метою визначення вартості об’єкта оцінки порівняльним підходом Оцінювач використав дані пропозицій продажу трикімнатних
квартир в м. Костянтинівка з власної бази Оцінювача. Аналізуючи дані по аналогічних квартирах, Оцінювачем виділені об’єкти схожі за
порівнюваними ознаками та конструктивними характеристиками. Для визначення вартості Оцінювачем встановлено аналоги, які найбільш
достовірно відповідають функціональній та споживчій якості оцінюваного об’єкту. При цьому вибірку становлять:

типові квартири, вартість яких відповідає поняттю „ ринкова вартість ”;

типові квартири (загального житлового фонду - відповідно до оцінюваного об'єкту);

квартири яки не можливо далі використовувати для комерційних потреб;

квартири у типовому для оцінюваного об'єкту районі;

квартири з типовою площею;

квартири з типовим технічним станом;

квартири на типових для оцінюваного об'єкту поверхах;

квартири з типовим транспортним сполученням, типовим екологічним станом навколишнього середовища місця розташування будинку, та без інших нетипових обмежень та впливів;

забезпеченість об'єкту оцінки інженерною інфраструктурою.

Загальна характеристика порівняльних об’єктів – аналогів
Об’єкти аналоги
Назва
Адреса
Тип будинку
Поверх розміщення
Характер. опорядження
Стан приміщень
Кількість кімнат
Електропостачання
Водопостачання
Гаряче водопостачання
Опалення
Газова колонка
Лічильник газу
Газ
Вентиляція
Телефон
Телебачення
Сантехнічне оздоблення
Наявність вхідної металевої двері
Радіо
Пластикові труби
Лічильник води
Пластикові вікна

1
2
3
4
Об’єкт оцінки
Житлова 3-кімн. квартира
Житлова 3-кімн. квартира
Житлова 3-кімн. квартира
Житлова 3-кімн. квартира
Житлова 3-кімн. квартира
поcімейного, спільного заселен- поcімейного, спільного заселен- посімейного, спільного заселенпоcімейного, спільного заселення поcімейного, спільного заселення
ня
ня
ня
М*************************
м.Костянтинівка, вул. Пушкінська м.Костянтинівка, р-н Музею
м.Костянтинівка
м.Костянтинівка, парк Металург
*********** 3
Цегловий
Цегловий
Цегловий
Цегловий
Цегловий
2\2
4\4
1\2
1\2
2\2
Просте опорядження
Просте опорядження
Поліпшене опорядження
Просте опорядження
Просте опорядження
Житловий задовільний стан, але Житловий задовільний стан, Житловий задовільний стан, не Житловий задовільний стан, але Житловий задовільний стан, але
надалі потребує ремонту
надалі не потрібує ремонту
потрібує ремонту
надалі потребує ремонту
надалі потребує ремонту
3
3
3
3
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ц
ц
ц
ц
ц
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
У незадовільному, стані, потре- У задовільному, робочому стані, У задовільному, робочому стані, У задовільному, робочому стані,
У незадовільному, стані,
бує заміни
не потребує заміни
не потребує заміни
але надалі потребує заміни
потребує заміни
Відсутня
+
-

Відсутня
+
-

Відсутня
+
+
+

Відсутня
+
-

Відсутня
+
-
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балкон /лоджія/ засклені
Загальна площа, м2
Житлова площа м2
Кухня м2
Вартість пропозиції, грн./USD
Вартість 1 м2, грн./USD
Дата пропозиції/продажу
Умови продажу
Джерело інформації

балкон
65
46,4
8,1
59085
4500
909
69
15.08.2014
Відкритий ринок

балкон
105
70
9
72215
5500
688
52
15.08.2014
Відкритий ринок

60
41
6
65650
5000
1094
83
15.08.2014
Відкритий ринок

60
52
7
52520
4000
875
67
15.08.2014
Відкритий ринок

З власної бази оцінювача

З власної бази оцінювача

З власної бази оцінювача

З власної бази оцінювача

59,3
39,1
6,9

15.08.2014
Відкритий ринок

За одиницю порівняння прийнято вартість пропозиції/продажу одного метра квадратного з зазначенням величини вираженої в доларах США (USD).
Для прийнятих аналогів проведено коригування функціональної та споживчої якості об'єктів-порівняння до об’єкту оцінки.
Послідовність коригування вартості об'єктів - аналогів, визначається в основному аналізом ринкових даних та традиціями на ринку.
Прийнята Оцінювачем послідовність внесення коригувань, з однієї сторони добре зарекомендувала себе на практиці, а з іншої сторони має переконливу внутрішню логіку. Перші три коригування відносяться до умов угоди купівлі - продажу і приводять ціни продаж у до
ринкових умов на дату оцінки.
За результатами аналізу анкетного опитування Оцінювачів, хронометражних вимірів та даних агентств нерухомості визначено наступні фактори впливу на вартість об’єкта оцінки:
Корегування на загальні умови продажу
Коригування проводиться на умови угоди купівлі - продажу і приводять ціни продаж до ринкових умов на дату оцінки.
Серед цих корегувань виділено наступні:

Умови фінансування
Коригування враховує умови фінансування об’єкту оцінки. При застосуванні коефіцієнтів корегування відбувається приведення
вартості об’єктів порівняння до умов продажу у вільному ринковому середовищі.

Дата продажу/ пропозиції
Враховано зміну ринкових умов за період з моменту продажу об’єкту порівняння. Це коригування застосовується лише тільки після коригування на умови фінансування та умови продажу. При застосуванні даного корегування було враховано статистичні дані про ріст
рівня цін на нерухомість на протязі 2013 року (див. відповідний розділ).

Скидка на торг
Коригування враховує різницю між вартістю пропозиції та продажу - скидка на торг, яка в типових ринкових умовах складає від
0% до 5%. На сьогоднішній день ринок купівлі – продажу типових об’єктів за свідченнями провідних фахівців з нерухомості, ріелтерів міста,
має високу динаміку. Тому в даному дослідженні Оцінювач приймає скидку на торг 5%.
2. Коригування на архітектурно планувальні умови

Належність до архітектурно-планувальних зон міста
Визначається на підставі адміністративних ознак зонування, які відображають ринкові тенденції.
Показник
Зони розподілу
Місце розташування об’єкта оцінки
Ядро
Центральна зона
Серединна зона
Периферійна зона
Наближена до центральної зони
-5%
+0%
+5%
+10%

Доступність до зупинок громадського транспорту
Віддаленість об’єкту від зупинок громадського транспорту більше ніж на 400 м зменшує вартість до 5 %.
3. Фізичні характеристики об'єкту оцінки

Тип будинку.
Поправка на тип будинку (основний будівельний матеріал) зменшує або збільшує вартість об’єкту до 10 %.
1.



Коригування на характеристику внутрішнього опорядження.
Показник
Коригування на характеристику опорядження
Відмінне (якісний євроремонт)
Поліпшене опорядження
Просте опорядження
Без опорядження
Відмінне (якісний євроремонт)
+0%
+10%
+20%
+30%
Поліпшене опорядження
-10%
+0%
+10%
+20%
Просте опорядження
-20%
-10%
+0%
+0%
Без опорядження
-30%
-20%
-10%
+0%

Поверх розміщення.
При оцінці даного об'єкту оцінювач виходив із умови, що перший поверх розташування відноситься до можливого перепрофільованого
під комерційні цілі. Відповідно найдорожчим, традиційно, буде 1 поверх. Таблиця коригувань виглядатиме наступним чином:
Перший поверх
Другий - четвертий поверх
П’ятий – останній поверх
0%
5%
10%
Перший поверх
-5%
0%
5%
Другий - четвертий поверх
10%
5%
0%
Останній поверх

Коригування на додаткові зручності.
Враховує наявність додаткових поліпшень, інженерного забезпечення (пластикові вікна, автономне опалення, бойлер, джакузі та інше). Здійснюється на підставі витрат на облаштування.

Урахування (наявності, відсутності) інженерних комунікацій та засобів зв'язку
Наявність або відсутність основних видів інженерних комунікацій та засобів зв’язку змінює вартість квартири до 5%.
Результати виконаних коригувань наведені в таблиці. Для об’єкта, що порівнювався, одержана скоригована ціна 1 м2 в USD.

Розрахунок приведеної вартості одиниці порівняння об’єктів-аналогів
Розрахунок вартості об’єкта оцінки
Показники

Ціна пропозиції 1 м2, USD.
Умови фінансування
Поправка
Коригуючий коефіцієнт

Об'єкт оцінки
******************
********************* 3
Типові

1

2

3

м.Костянтинівка, вул. Пушкінська
69
Типові
0,00%
1

м.Костянтинівка, р-н Музею
52
Типові
0,00%
1

м.Костянтинівка
83
Типові
0,00%
1

4
м.Костянтинівка, парк
Металург
67
Типові
0,00%
1
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Умови пропозиції
Поправка
Коригуючий коефіцієнт
Дата пропозиції
Поправка
Коригуючий коефіцієнт

Ринкові

Ринкові
0,00%
1
15.08.2014
0,00%
1

Ринкові
0,00%
1
15.08.2014
0,00%
1

Ринкові
0,00%
1
15.08.2014
0,00%
1

Ринкові
0,00%
1
15.08.2014
0,00%
1

Здійснено продаж
0%
1,00

Ціна пропозиції
-5%
0,95

Ціна пропозиції
-5%
0,95

Ціна пропозиції
-5%
0,95

Периферійна міста

Периферійна міста
0,00%
1,00

Серидинна міста
-5,00%
0,95

Периферійна міста
0,00%
1,00

Периферійна міста
0,00%
1,00

Навідстані до 200 м.

Навідстані до 200 м.
0,00%
1,00
Цегловий

Навідстані до 200 м.
0,00%
1,00
Цегловий

Навідстані до 200 м.
0,00%
1,00
Цегловий

Навідстані до 200 м.
0,00%
1,00
Цегловий

0,00%
1,00

5,00%
1,05

0,00%
1,00

0,00%
1,00

Просте опорядження

Просте опорядження
0,00%
1,00

Просте опорядження
0,00%
1,00

Поліпшене опорядження
-10,00%
0,90

Просте опорядження
0,00%
1,00

2\2

2\2

4\4

1\2

1\2

0%
1,00

0%
1,00

-5%
0,95

Наявні лічильники
0,00%

Наявні лічильники
0,00%

-5%
0,95
Наявні пластикові вікна,
пластикові труби, лічильники водопостачання
-7,00%

Наявні лічильники
0,00%

1,00

1,00

0,93
Наявні усі необхідні
комунікації
0,00%

1,00
Наявні усі необхідні
комунікації
0,00%

15.08.2014

Скидка на торг та послуги АН
Поправка
Коригуючий коефіцієнт
Зона розташування
Поправка
Коригуючий коефіцієнт
Доступність до зупинок громадського
транспорту
Поправка
Коригуючий коефіцієнт
Тип будинку
Поправка
Коригуючий коефіцієнт
Характеристика опорядження
квартири
Поправка
Коригуючий коефіцієнт
Поверх розміщення приміщення в
будинку

Цегловий

Поправка
Коригування на додаткові зручності
(пласт. труби, нові батареї, телефон,
бойлер, джакузі, інше)
Поправка

Наявні лічильники

Коригуючий коефіцієнт
Урахування наявності внутрішньої
інженерної інфраструктури
Поправка

Наявні усі необхідні комунікації

Наявні усі необхідні комунікації Наявні усі необхідні комунікації
0,00%
0,00%

Коригуючий коефіцієнт
Загальний коригуючий коефіцієнт
Відкоригована ціна, USD./кв.м

1

1

1

1

1,00
69,23

0,95
49,64

0,76
62,95

0,90
60,17

В результаті приведення вартості 1м2 загальної площі об’єктів – аналогів до оцінюваного об’єкта, отримані приведенні вартості 1
м2 загальної площі об’єкта оцінки:
Медіана
Середнє
Максимальне
Мінімальне

61,56
60,50
69,23
49,64

Національний стандарт №2, п. 20 – узгодження отриманих величин вартостей об’єктів порівняння відбувається – на основі визначення медіанного значення вартостей.
Таким чином, вартість об’єкта оцінки (округлена) становить:
59,3 м.кв.

*

61,56

=

3650,39

USD без ПДВ

Або округлено станом на дату оцінки за курсом встановленим національним банком України - 13,14 грн. за 1 USD:
3650,39 USD

*

13,14

=

48 000,00

Гривень без ПДВ

В результаті проведених розрахунків ринкова вартість об’єкта оцінки, визначена методичним підходом аналогів продаж становить
(допустиме округлення -2):

48 000,00

(Сорок вісім тисяч) гривень, без ПДВ
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ВИСНОВО К
про вартість майна № 20К/01/15 від 30.01.2015 року
Власник

****************************а, у частки – 3/5 (ціле)

Замовник оцінки

*****************************а

Форма власності

Приватна власність.

Суб’єкт оціночної
діяльності

ПП “Капітал-експерт”, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 51/32,
Філія: м. Краматорськ, вул. 19 Партз’їзду, 30

Об’єкт оцінки

Трикімнатна квартира посімейного, спільного заселення загальною
площею 59,30 кв.м. Поверх розташування – другий у двоповерховому житловому будинку; Площа квартири становить (за даними технічного паспорту): загальна площа – 59,30 кв. м. у тому числі:житлова площа – 39,10
кв. м.:одна жила кімната площею – 15,90 кв. м., друга жила кімната – 14,90
кв. м.; третя жила кімната - 8,3 кв. м. Допоміжна площа: кухня – 6,90 кв.
м.; коридор – 5,80 кв. м.; ванна та туалет поєднані – 4,50 кв. м.; кладова –
3,00 кв. м. Висота приміщень: 3,00 м.

Адреса об’єкта оцінки
База оцінки
Мета оцінки

Нормативно-правова
база оцінки
Підстава для
проведення оцінки
Дата оцінки
Дата складання звіту
Строк дійсності звіту
та висновку про
оцінку майна
Грошова одиниця
оцінки
Обрані методичні
підходи
Ринкова вартість
об’єкта оцінки:
В тому числі, вартість
3/5 частки об’єкта
оцінки:

Директор:

Оцінювач:

М************************************ 3
Ринкова вартість
Визначення ринкової вартості об’єкту оцінки як бази оподаткування при
здійсненні нотаріального оформлення спадщини що до оцінюваного майна
(відповідно до Закону).
Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність”, Національний стандарт №1 „Загальні засади оцінки майна і
майнових прав”, „Методика оцінки майна”, нормативні документи Фонду
державного майна України, Міжнародні стандарти оцінки (IVSC).
Договір № 20К/01/15 від 30.01.2015 року. Сертифікат ФДМУ № 16124/14
суб’єкта оціночної діяльності від 07 березня 2014 року
15.08.2014 року
30.01.2015 року
Шість місяців з дати оцінки
Грошова одиниця – гривня України. Курс Нацбанку України - 13,14 грн. за
1 USD на дату оцінки


Порівняльний підхід.

48 000,00 (Сорок вісім тисяч) гривень, без ПДВ
28 800 (Двадцять вісім тисяч вісімсот) гривень, без ПДВ

М. В. Демко

М. В. Демко
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Сертифiкат оцiнки
1. ПП “Капітал-Експерт», виконуючи роботи по оцінці об’єктів, діє на підставі
Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності виданого Фондом Державного майна України. Особа, яка підписала висновок, є сертифікованим оцінювачем.
2. Оцінювач посвідчує, виходячи з повноти знань та переконань, володіючи необхідною інформацією, що:
2.1. Здійснена оцінка базується на об’єктивних даних, повноті знань та переконань Оцінювача.
2.2. Все, про що говориться в даному Звіті, є достовірним та компетентним.
2.3. Оцінювач не має особистої майнової зацікавленості в об’єкті оцінки, оплата послуг Оцінювача ніяк не вплинула на висновки відносно вартості об’єкта.
2.4. Оцінювач особисто інспектував об’єкт оцінки, коли в цьому виникала необхідність.
2.5. Оцінювач не являється членом керівництва, засновником, співвласником об’єкта оцінки.
2.6. Наведені у Звіті висновки правдиві та правильні.
2.7. Виконаний Оцінювачем аналіз, судження та висновки обмеженні лише наведеними припущеннями, обмежувальними умовами і відображають професійні думки, аналіз та висновки
Оцінювача.
2.8. Експертне заключення представляє собою лише незалежне судження Оцінювача і не породжує ніяких правових моментів відносно об’єкту оцінки.
2.9. Винагорода за проведення оцінки, ніяким чином не впливає на результати оцінки.
2.10.Аналіз, роздуми, судження і зроблені висновки здійснювались Оцінювачем згідно «Єдиних стандартів професійної практики» професійної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач.

Незалежну оцінку здійснив:
Оцінювач: Демко Михайло Володимирович - член Українського товариства оцінювачів, кваліфікаційне
свідоцтво Оцінювача № 3534 від 14
травня 2005 року.
М.В. Демко
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