
 

 

 

 

 

 

Тарифи на послуги з незалежної оцінки майна 

(Вказані тарифи є орієнтовними для розрахунку вартості послуг з оцінки 

майна. Вартість робіт може змінюватись в залежності від специфіки об'єкту) 

 

 

станом на 01.03.2016р. 

№ п/п Об'єкт оцінки 
Вартість робіт, грн., (без ПДВ)* 

ПП «Академія Оцінки і Права» 

1 Квартири  

 типові 800 - 2000 

 ексклюзивні 1300 - 3500 

2 Житлові будинки та котеджі 1800 - 3500 

3 
Комплекс*** складських та виробничих 

приміщень: 
 

 до 100 м² 1000 – 2000 

 100 - 700 м² 1100 – 2300 

 700 - 1 500 м² 1650 - 2800 

 1 500 - 3 000 м² 3900 - 7000 

 3 000 - 5 000 м² 5000 – 9000 

 5 000 - 10 000 м² 6300 – 12000 

 понад 10 000 м² 7800 – 15000 

4 
Комплекс*** торгових та офісних 

приміщень: 
 

 до 100 м² 1400 – 2500 

 100 - 700 м² 2000 – 3200 

 700 - 1 500 м² 3400 – 4500 

 1 500 - 3 000 м² 6300 – 9000 

 3 000 - 5 000 м² 8000- 12000 

 5 000 - 10 000 м² 9500 – 15000 

 понад 10 000 м² 11000 – 18000 

5 Споруди та передавальні пристрої**** 1350 - 2500 

6 Об'єкти незавершені будівництвом 2,5 – 4 грн./1 м² 

 житлові приміщення:  

 до 100 м² 1000 – 1900 

 100 - 700 м² 1500 – 2500 

 700 - 1 500 м² 2700 – 3200 

 1 500 - 3 000 м² 5000 – 7000 

 3 000 - 5 000 м² 7500 – 8400 

 5 000 - 10 000 м² 8400 – 11700 

 понад 10 000 м² 11900 – 15000 

 нежитлові приміщення:  

 до 90 м² 1200 – 2000 

 90 - 120 м² 1400 – 3500 

 120 - 150 м² 2000 – 4000 

 150 - 2 000 м² 2400 – 4500 

 2 000 - 5 000 м² 3240 – 5200 

 5 000 - 10 000 м² 8200 – 12000 

 понад 10 000 м² 12000 – 15000 



7 Земельні ділянки:  

 під житлову забудову, садівництво  

 до 0,5 га 1620 – 2500 

 0,5 - 1 га 2000 – 3500 

 понад 1 га 3200 – 4500 

 під особисте селянське господарство  

 до 1 га 2000 – 4000 

 1 - 5 га 4000 – 6000 

 понад 5 га 6500 – 8500 

 під комерційну забудову  

 до 0,5 га 1440 – 2500 

 0,5 - 1 га 1800 – 3200 

 понад 1 га 3200 – 5000 

 під АЗС 3500 – 6000 

 Рецензія на Звіт 300 - 3000 

8 
Колісні транспортні засоби (легкові та 

вантажні) 
 

 1 од. 500 – 1000 

 2 - 5 од. 200 – 500 грн./од. 

 5 - 50 од. 160 – 400 грн./од. 

 50 - 200 од. 150 – 300 грн./од. 

 понад 200 од. 90 – 200 грн./од. 

9 
Будівельна, сільськогосподарська та 

спеціальна техніка 
700 - 1400 

10 Судноплавні засоби  

 морські судна 16000 – 30000 

 інші судноплавні засоби 3000 - 9000 

11 Літальні апарати  

 повітряні судна 11000 – 30000 

 літальні апарати 8000 - 20000 

12 Машини та обладнання  

 серійне технологічне обладнання  

 до 5 од. 500 – 800 грн./од. 

 5 - 50 од. 400 – 700 грн./од. 

 50 - 200 од. 360 – 600 грн./од. 

 понад 200 од. 200 – 500 грн./од. 

 спеціальне обладнання за домовленістю 

 технологічна лінія  

 універсальна 5000 – 11000 

 спеціальна 9000 – 20000 

 технологічний комплекс 17000 – 30000 

 
офісна та побутова техніка, засоби 

зв'язку 
 

 до 5 од. 180 – 300 грн./од. 

 5 - 50 од. 145 – 200 грн./од. 

 50 - 200 од. 100 – 150 грн./од. 

 понад 200 од. 75 – 100 грн./од. 

13 Інтелектуальна власність, бізнес:  

 

об'єкти інтелектуальної власності 

(товарні знаки, патенти, технічна та 

технологічна документація, програмне 

забезпечення, промислові зразки), 

інвестиційні проекти 

за домовленістю (від 6000) 

 цілісні майнові комплекси***** за домовленістю (від 20000) 



 частки в статутному фонді за домовленістю (від 6000) 

 пакети акцій за домовленістю (від 8000) 

 інші цінні папери (векселі, облігації) за домовленістю (від 5000) 

14 Майнові права  

 за контрактом  за домовленістю (від 4000) 

 на майбутній урожай за домовленістю (від 5000) 

 інші майнові права за домовленістю (від 3000) 

15 Товари  

 
товари в обігу, товарні запаси, 

сировина, товари в закладі 

від 30 грн. за кожне найменування, 

але не менше 2000 грн. за Звіт 

 тварини (ВРХ, свині, бджоли та ін.) за домовленістю (від 2000) 

16 Залізничний транспорт від 3700 грн./од. 

 

 

 

 * термін виконання робіт визначається в залежності від місцерозташування об'єкта оцінки.  

 Відлік терміну виконання робіт починається з моменту отримання повного пакету документів. 

 ** вартість робіт визначається в залежності від місцерозташування об'єкта оцінки. 

 *** під комплексом слід розуміти сукупність будівель та приміщень, розташованих за однією адресою. 

 ****  крім таких, що входять до складу цілісного майнового комплексу. 

 

*****  під цілісним майновим комплексом слід розуміти сукупність активів, розташованих за однією 

адресою та призначених для здійснення певної 

 

господарської діяльності. До складу ЦМК відносяться земельні ділянки, будівлі та споруди ( у тому числі 

допоміжні споруди та будівлі передавальних пристроїв), 

 

розташовані на земельній ділянці, машини та обладнання (у тому числі допоміжне обладнання та 

передавальні пристрої), всі види транспорту та техніки, що  

 

обліковуються на балансі, інші активи, крім майнових прав, товарів, об'єктів інтелектуальної власності, 

малоцінних та швидкозношувальних. 

 

 

 

 
Директор ________________________ 

(Підпис, М.П.) 

/Максимов С.Й./  

П.І.Б. 

 


