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ВСТУП 
 
«Калькулятор оцінювача» - програмний інструмент, метою впровадження та 

застосування якого є надання допомоги користувачу системи шляхом введення певного 
набору даних про стан об’єкта нерухомості оперативно отримати інформацію про вірогідну 
ринкову вартість цього об’єкта станом на дату запиту.  

 
Введення вхідних та виведення вихідних даних про об’єкт вивчення здійснюється 

через інтерфейс корпоративної веб-сторінки групи компаній «Увекон». 
 
Базою застосування методу та джерелом отримання інформації для підбору подібних 

об’єктів нерухомості є масив даних, що агреговані, накопичені, структуровані та валідовані 
засобами Геоінформаційної системи «Увекон». Актуалізація бази здійснюється не рідше 
ніж раз  місяць. 

Основними елементами порівняння, що застосовуються в модулі, є характеристики 
об’єктів нерухомості подібних за місцем їх розташування, фізичними та функціональними 
ознаками, умовами продажу тощо. 

За відсутності інформації про вартість продажу подібного майна на конкретній, чітко 
обмеженій географічній території, для визначення вірогідної вартості об'єкта 
застосовується інформація про вартість пропозиції подібного майна географічно 
відділеного від об’єкту вивчення. 

У цьому випадку застосовуються відповідні поправки, які враховують тенденції 
зміни вартості продажу подібного майна порівняно із вартістю пропозиції. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ТА АВТОРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ 

Робота з «Калькулятором оцінювача» та АРМ-ом «Аналітика» можлива за умови 
попередньої реєстрації користувачів корпоративного сайту групи компаній «Увекон» та 
здійснюється через електронний персональний кабінет користувача. 

Реєстрація здійснюється шляхом вибору пункту «Кабінет» на головній сторінці 
корпоративного сайту «Увекон»: https://www.uvecon.ua/, та вибору лівою кнопкою 
маніпулятора миша пункту Реєстрація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після заповнення усіх реквізитів, відмічених зірочкою (*), має бути натиснута 
кнопка «Відправити». 

Примітка: для співробітників кредитних установ, які реєструються в системі, 
пропонується вибрати для поля «Тип користувача» значення «Фізична особа». 
Особливості реєстрації для різних типів користувачів описано у відповідному розділі 
«Інструкції користувача «Калькулятора оцінювача». 

Після вдалого виконання операції «Відправлення» на електронну адресу, вказану 
при реєстрації, користувач має отримати відповідний лист від “UVECON” про необхідність 
активації облікового запису за посиланням, наведеним у цьому листі. (Увага! 
Актуальність посилання для авторизації складає 24 години. У разі прострочення 
цього терміну реєстрація має буди здійснена повторно). 

Після натискання на посилання та автоматичної переадресації на корпоративний 
сайт «Увекон», користувач має ввести «Логін» та «Пароль», зазначені при реєстрації та 
відображені в листі від   “UVECON”. Після вдалої авторизації користувач вважається 
зареєстрованим в системі та через відповідний пункт меню отримує доступ до власного 
кабінету на сайті: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В кабінеті користувач може переглядати та вносити зміни до особистих даних, 
отримати доступ до інструментарію «Калькулятора оцінювача». 

 

РОБОТА З СИСТЕМОЮ 
 
1. Особливості реєстрації 

В процесі реєстрації користувачам пропонується обрати варіанти статусу 
- «менеджер» компанії (юридичної особи) або «експерт» (фізична особа). 

 Користувач, який обрав варіант реєстрації компанії, у процесі реєструється, також, 
і особисто, та отримує статус «менеджера» з відповідними правами: 

o  редагувати інформацію про компанію; 

o  редагувати особисті дані; 

o працювати в якості «експерта»; 

o додавати і редагувати шаблони «звітів», «аналітичних форм» і т. д.; 

o запрошувати листом, згенерованим на сайті, інших користувачів – 
співробітників компанії для роботи із системою у ролі «експерта». Крім цього, 
«менеджер» має можливість створити обліковий запис для «експертів» компанії - вручну; 

o керувати запрошеними «експертами», у т. ч. мати доступ із правом перегляду 
і редагування створених ними документів, звітів, форм і т. д.; 

o переглядати статистику по компанії в цілому і по кожному із «експертів». 

Таким чином, у системі реалізована можливість роботи групи осіб у складі однієї 
компанії, під контролем керівника. 

 Відвідувач сайту, який обрав спосіб реєстрації у якості «експерта» (індивідуальний 
користувач), після завершення процесу реєстрації отримує роль «експерта» і може 
працювати в системі самостійно в рамках одного облікового запису. 

Повнота його прав відповідає ролі «менеджера» компанії. 

 

2. Опис інтерфейсу  

Інтерфейс модуля передбачає 5 екранних форм, кожна із яких є відображенням 
одного із 5-етапів розрахунку: 

1-й етап – робота з «портфелем» готових проектів (здійснених раніше розрахунків) 
або створення нового проекту»; 

2-й етап – введення даних про об’єкт оцінки, необхідних для його геокодування та 
пошуку аналогів; 

3-й етап – пошук та вибір аналогів; 

4-й етап – вибір ціноутворюючих факторів та застосування коригуючих 
коефіцієнтів; 

5-й етап – зведення результатів та експорт вихідних даних. 

Процедура визначення ймовірної ринкової вартості об’єкта нерухомості 
здійснюється за принципом «крок-за кроком», кожний наступний етап є наслідком повного 
виконання попереднього. Підтвердженням виконання дій на кожному етапі, запис 
результату цих дій та перехід до наступного етапу здійснюється після натискання кнопки 
«Наступний етап» або графічного зображення "Стрілка вправо", та шляхом переміщення 



 

 

графічного зображення "повзунок" на «лінійці етапів». 

 

Мал.1 

Тимчасова або остаточна відмова від створення проекту (перехід до наступних після 
поточного етапів) може бути здійснена в будь який момент шляхом натискання на графічне 
зображення хрестика у правому верхньому куті екранної форми. 

 

 
Мал.2 

Збереження в портфелі кожного проекту здійснюється одразу після виконання 
другого етапу (введення даних про об’єкт оцінки, необхідних для його геокодування та 
пошуку аналогів) та переходу на 3-й етап (вибір аналогів). 

 

Повернення до повністю або частково виконаного проекту з метою його перегляду, 
повного виконання або внесення коригувань та уточнень може бути здійснення шляхом 
його вибору в портфелі на 1 етапі. 



 

 

Допускається внесення будь-яких змін в проект, що був збережений у портфелі, крім 
зміни адреси розташування об’єкту вивчення, але будь-які уточнення адреси об’єкту на 2-
му етапі – системою сприймаються як новий проект. 

 

Інтерфейс системи передбачає використання оперативної допомоги користувачу у 
вигляді коротких текстових повідомлень, доступ до яких можливо отримати шляхом 
наведення маркеру маніпулятора «миша» на відповідну позначку у вигляді графічного 
зображення «знаку питання». Для зручності використання системи для деяких категорій 
даних через оперативну допомогу користувач може отримати безпосередній доступ до 
довідкової системи "Банк знань": https://www.uvecon.ua/ua/zagalni-vidomosti.html . 

Ознайомитися із структурою інструменту, його функціоналом та порядком роботи з 
«Калькулятором…» користувач може шляхом перегляду відеороликів за наступним 
посиланням: 
https://www.youtube.com/channel/UCjwzZexcBMZXqxY30nYdtLQ?view_as=subscriber 

 

Мал.3 

 

3. Структура вхідних даних 

Вхідними даними для здійснення розрахунків являється масив інформації про об’єкт 
нерухомості що вивчається, його географічне розташування, фізичні властивості та 
характеристики, юридичний стан. 

Всі ці дані застосовуються для пошуку аналогів та розрахунку коефіцієнтів 
коригування вартості об’єкта що вивчається та подібних об’єктів. Дані можуть бути введені 
користувачем у текстовому, числовому форматі або вибрані із довідників. 

Неоднорідність даних, що приймають участь у розрахунку ймовірної вартості різних 
типів об’єктів нерухомості, передбачає їх розділення на дві підгрупи, а саме квартири і 
домоволодіння, а відповідно і застосування двох алгоритмів розрахунку результату. 

Дані по своїй суті розподіляються за наступними ознаками: 

 дані що вводяться в інформаційні поля для описової частини вихідної форми та не 
приймають участь в підборі аналогів та розрахунках; 

 дані що вводяться як для описової частини, так і приймають участь в підборі аналогів 



 

 

та розрахунках; 

 дані що вводяться як для описової частини, так і приймають участь в розрахунках, 
але не приймають участь в підборі аналогів; 

 дані що лише приймають участь в розрахунках. 

 

4. Перший етап – робота з портфелем проектів  

"Калькулятор оцінювача" є онлайн CMS-системою (Content Management System - 
Система Управління Контентом) для генерації, зберігання та обробки інформації про оцінку 
нерухомості. 

Основним завданням, яке покликана вирішувати програма – це мінімізація рутинної 
праці експерта-виконавця при складанні звітів про оцінку квартир та домоволодінь, об’єктів  
комерційної нерухомості. 

Під управлінням контентом розуміється не тільки створення інформаційних 
матеріалів у певних вихідних формах але і їх обробка, і зберігання. 

Етап 1 – є інтерфейсом «сховища даних» користувача, у якому зберігаються усі 
проекти, виконані ним з моменту початку роботи із модулем. Проекти можуть бути 
видалені, відкориговані, перейменовані і т.і. 

Крім цього, 1 етап є стартовою формою для початку роботи із новим проектом 
шляхом натискання відповідної кнопки. 

 
Мал.4 

5. Другий етап – введення даних про об’єкт оцінки.    

Другий етап роботи визначення вірогідної ринкової вартості об’єкта нерухомості 
передбачає ідентифікацію нового проекту з метою системного обліку його у портфелі 
користувача та введення основних характеристик об’єкта що вивчається, для присвоєння 
йому геокоординат та запуску алгоритму пошуку аналогів. 

Інтерфейс етапу передбачає безумовне заповнення наступних полей: 

 «Вибрати дату оцінки». Датою здійснення оцінки може бути будь яка 
календарна дата, починаючи з 1 січня 2018 року. 



 

 

 «Заголовок проекту». Поле текстового формату. Допускає введення тексту 
будь-якого змісту.Використовується для ідентифікації проекту. 

 «Введіть адресу об’єкта оцінки». Поле що служить для визначення 
географічних координат оцінюваного об'єкта шляхом геокодування його адреси 
інструментами ГІС «Увекон» та Google maps.Поле приймає участь в алгоритмі пошуку 
аналогів, для чого користувач має ввести адресу об'єкта оцінки українською або російською 
мовами починаючи із назви вулиці та номеру будинку.Після чого має бути вибраний варіант 
що запропонований Google maps.У разі хибного або неточного результату пошуку об'єкта 
на карті його місцерозташування має бути уточнено самостійно, шляхом перетягнення 
маркеру в потрібну точку карти. У випадках відсутності у базі Google maps геокодованої 
інформації про населений пункт - місцерозташування об'єкту дослідження, пошук його 
адреси можливо здійснити вручну, шляхом введення назви населеного пункту в пошукове 
поле на карті. Але, навіть у випадку застосування механізму ручного пошуку, заповнення 
поля “Введіть адресу об'єкта оцінки” є обов'язковим. 

 «КОАТУУ». КОАТУУ - Державний класифікатор об'єктів адміністративно-
територіального устрою України. Код КОАТУУ визначається та заповнюється 
автоматично, його значення залежить від географічного розташування об'єкта оцінки. 

 «Вид об’єкта нерухомості». Вибір із довідника ГІС «Увекон» типу 
нерухомості (квартири або домоволодіння) до якої належить об’єкт оцінки. 

 «Тип будинку». Вибір із довідника ГІС «Увекон» типу будинку в якому 
розташований об’єкт оцінки.Різнорідність типів житла на ринку нерухомості України, у 
тому числі багатосерійність забудови радянських часів та різноманіття проектних рішень 
сучасного періоду інколи не дозволяють експерту вірно ідентифікувати тип 
багатоквартирного будинку. З метою уніфікації та систематизації накопиченої інформації в 
базі даних геоінформаційної системи застосовано класифікатор типів багатоквартирних 
будинків, розроблений фахівцями групи компаній “Увекон”.  Отримати допомогу у 
визначені типу будинку за його зовнішніми ознаками, характеристиками, інш. можливо 
скориставшись Довідником ГІС Увекон: "Типи будинків". Крім цього, визначення типу 
будинку за адресою у м. Києві та Київській обл. та отримати інформацію про його 
характеристики та зовнішній вигляд можливо на «Порталі київської нерухомості» за 
наступним посиланням: http://my-realty.kiev.ua 

 "Матеріал стін”. Вибір із довідника ГІС «Увекон» матеріалу стін будинку в 
якому розташований об'єкт оцінки.Деякі позиції, такі як "моноліт","блок", є 
узагальнюючими для певних видів матеріалів відповідно до методу виробництва. 

 ”Кількість поверхів”. Вибір із списку кількості поверхів в будинку, в якому 
розташований об'єкт оцінки. 

 ”Кількість кімнат”. Вибір із списку кількості кімнат в будинку, в якому 
розташований об'єкт оцінки. 

 ”Загальна площа”. Поле текстового формату, для занесення даних про 
загальну площу об'єкта оцінки. 

 ”Поверх”. Вибір із списку поверх розташування об'єкта оцінки. 



 

 

6. Третій етап – пошук та вибір аналогів    

Пошук та відбір аналогів здійснюється автоматично. Базою об’єктів для 
застосування методу порівнянь є масив накопичених даних про об’єкти нерухомості, який 
щомісячно автоматично збирається із сайтів агенцій нерухомості, обробляється, 
структурується, валідується програмними засобами ГІС «Увекон» та проходить перевірку 
аналітиками компанії.  

Алгоритм процедури пошуку аналогів базується на наступних принципах: 

 Датою здійснення оцінки може бути будь яка календарна дата, починаючи з 
1 січня 2018 року до дати звернення користувача. Запит користувача системи ініціює пошук 
аналогів серед об’єктів нерухомості дані про які були додані або поновлені в базі ГІС 
«Увекон» в календарному місяці що передував місяцю, зазначеному у запиті. Технічні 
характеристики об’єктів, цінові параметри та термін експозиції відповідатимуть даним які 
характеризували цей об’єкт на дату зазначену в запиті. 

 В підборі аналогів приймають участь усі об’єкти нерухомості, адреса 
розташування яких знаходиться в географічних межах області розташування об’єкту 
оцінки, та тип яких відповідає типу об’єкта оцінки (квартира/домоволодіння). У разі 
недостатньої кількості аналогів у населеному пункті розташування об’єкта системою 
будуть запропоновані подібні об’єкти того ж типу, які розташовані в інших 
адміністративних районах області, або містах обласного підпорядкування цього ж регіону. 

 Критеріями подібності для пошуку та відбору аналогів прийнято наступні 
характеристики: 

o близькість місцерозташування; 

o загальна площа; 

o кількість кімнат; 

o поверх розташування; 

o матеріал стін будинку; 

o тип будинку. 

 

 Відбір та рейтингування аналогів за критеріями подібності здійснюється шляхом 
присвоєння вагових коефіцієнтів кожному із об’єктів, що співпадають із об’єктом оцінки за 
типом та розташовані в географічних межах одного з ним регіону. 

 Значення вагових коефіцієнтів відображає важливість одних критеріїв подібності об’єктів 
нерухомості - аналогів у порівнянні з іншими. Сумарне значення коефіцієнтів є загальною 
вагою кожного аналога та відображає рівень подібності із оцінюваним об’єктом. 



 

 

 В свою чергу, критерій «близькість місцерозташування» аналога від об’єкта оцінки 
визначено «основним» критерієм який найбільш суттєво впливає на рейтинг та вагу об’єкта 
аналога, а всі інші критерії – «додатковими» (табл.1). 

 

Табл. 1. Значення вагових коефіцієнтів для основних та додаткових критеріїв 
подібності для типу об’єкту аналога «квартира». 

Алгоритм пошуку та відбору аналогів передбачає порівняння характеристик об’єктів 
нерухомості відповідно значенням критеріїв подібності, при цьому процедура порівняння є 
циклічною та у визначеному порядку здійснюються для кожного рівня географічної 
віддаленості об’єктів-аналогів від оцінюваного об’єкта. 

Приклад: 

Об’єкт оцінки: 3 – кімнатна квартира загальною площею 105 кв. м., розташована 
на 4 поверсі 18 поверхового будинку із монолітними стінами, побудованому в 2004 році за 
адресою: вул. Перемоги 14, м.Балаклія, Харківська область. 

Дата оцінки: 25 квітня 2018 року. 

Алгоритм підбору аналогів: 

1. Засобами ГІС «Увекон» адреса розташування будинку геокодується 
(визначається географічна довгота та широта). 

2. У якості бази аналогів визначаються усі об’єкти житлової нерухомості 
типу «квартира» в Харківській області (крім міста Харків), що були додані (актуалізовані) 
до бази даних ГІС «Увекон» за березень 2018 року. 

3. Здійснюється пошук, та: 

o присвоєння найбільшої ваги - 10,93 аналогам, що мають подібну (+-15%) 
об’єкту оцінки загальну площу (105+/-15%), однакову кількість кімнат (3), розташовані на 
не першому і не на останньому поверсі в цьому ж будинку; 



 

 

o присвоєння ваги - 10,87 аналогам загальна площа яких відрізняється більше 
ніж на 15% від площі об’єкта оцінки, але всі інші критерії – подібні; 

o присвоєння ваги - 10,81 об’єктам у яких відрізняється від об’єкта оцінки як 
загальна площа так і кількість кімнат, але всі інші критерії – подібні; 

o присвоєння ваги - 10,78 аналогам які знаходять в цьому ж будинку мають 
подібну площу та кількість кімнат, але відрізняються за поверхом розташування 
(знаходяться на першому або останньому поверсі); 

o вага 10,72 та 10,66 присвоюються відповідно аналогам, що відрізняються за 
поверхом розташування, площею та кількістю кімнат; 

o ітерації, описані в попередніх пунктах, циклічно та поступово 
повторюються для будинків що розташовані в радіусі – 250 м., 500 м., 1 тис. м., 2 тис. м., 
5 тис. м., 10 тис. м., 25 та 50 тисяч метрів, більше 50 тисяч метрів, але в межах області. 
При цьому, сумарна вага аналогів відповідно зменшується. Починаючи із відстані 250 
метрів здійснюється порівняння характеристик та присвоєння вагових коефіцієнтів 
об’єктам – аналогам, що розташовані в будинках одного типу але із різним матеріалом 
стін, в інших типах будинків. 

 Кількість аналогів, які можуть бути знайдені, обмежується лише кількістю 
наявних пропозицій (оголошень про продаж, оренду) в межах області або примусово 
адміністратором ГІС «Увекон». З метою зменшення навантаження на систему в даний 
момент ця кількість обмежена числом 50. 

 
Інтерфейс 3 - го етапу є табличною формою представлення інформації про набір знайдених 
та відібраних за подібними характеристиками аналогів об’єкту оцінки. 

Сортування аналогів здійснено за розміром ваги (1-ше поле)– від «більшої» до 
«меншої». Для зручності сприйняття інформації третє поле відображає географічну 
відстань в метрах аналога до об’єкта оцінки. Слід зауважити, що відстань рахується по 
прямій, без врахування штучних або природних перешкод. 

Друге поле дозволяє користувачу самостійно шляхом проставляння відповідної 
відмітки здійснити вибір аналогів, які приймуть участь у розрахунку середньої вартості 
об’єкта оцінки. Вибір двох і більше аналогів забезпечує автоматичний розрахунок 
середньо-арифметичного значення вартості об’єкта оцінки та відображення його у 
відповідних полях що виділені червоним кольором. 

Перехід за посиланням у полі «джерело» дозволяє переглянути первинне джерело 
інформації про об’єкт нерухомості – оголошення на сайті агенції.



 

 

 
Мал.5 

Алгоритмом роботи ГІС «Увекон» забезпечується проведення комплексу робіт для 
уникнення дублювання інформації про об’єкти нерухомості, зібраної із різних джерел Але, 
у разі наявності відмінностей в полях що є критеріями подібності для пошуку аналогів, 
система у будь якому випадку ідентифікує такі об’єкти як різні. 

Крім цього, зважаючи на той факт, що первинними даними для пошуку аналогів є 
попередньо (станом на 1 число місяця) зібрана, очищена та накопичена інформація про 
об’єкти нерухомості, не виключаються випадки існування посилань на неіснуючі 
оголошення, тобто оголошення що існували на дату їхнього завантаження до бази 
геоінформаційної системи та деактивовані або зняті з експозиції на момент використання 
калькулятора. 

Користувач може вибрати будь яку кількість об’єктів – аналогів, та визначити 
попередню ймовірну вартість об’єкта оцінки. 

 
7. Четвертий етап – вибір ціноутворюючих факторів та застосування 

коригуючих коефіцієнтів. 
 
Для коректного зіставлення оцінюваного об'єкту з вибраними об'єктами порівняння 

алгоритм роботи користувача із калькулятором передбачає застосування процедури 
коригувань вартості подібних об’єктів на відповідні коефіцієнти, які відображають вплив 
ціноутворюючих характеристик об’єктів нерухомості що порівнюються на їхню вартість.  

Перелік критеріїв, які приймають участь в розрахунках, визначено шляхом аналізу 
даних бази ГІС «Увекон» і прийнято для застосування як «найбільш  впливових» на 
сучасному стані ринка.  

Занесення даних про ціноутворюючі характеристики об’єктів нерухомості 
здійснюється автоматично або вручну, у разі якщо оголошення – джерело первинної 
інформації про об’єкт не містить необхідного показника. 

Користувач калькулятора має право застосувати для коригування вартості аналогів 
усі запропоновані системою критерії, або лише деякі із них. У випадку відмови від 
застосування коригувань на певні ціноутворюючі критерії, користувач може залишити 
значення за замовчування «Невідомо», у цьому випадку застосується коефіцієнт 



 

 

коригування рівний «1», множення на який ніяким чином не вплине на розмір загального 
коригуючого коефіцієнта.  

 
Розмір коригуючого коефіцієнта для кожного ціноутворюючого фактору може бути 

обраний користувачем самостійно або шляхом застосування відповідних коефіцієнтів ГІС 
«Увекон». 

Для розрахунку величин коефіцієнтів коригувань ГІС «Увекон» використовується 
статистична модель що охоплює накопичені геоінформаційною системою дані  про 
характеристики та цінові параметри подібних за більшістю ціноутворюючих факторів та 
територіальним розташуванням об’єктів нерухомості. 

 
Інтерфейс 4 – го етапу представляє собою табличну форму, значення певних комірок 

якої можуть заповнюватися автоматично в режимі калькулятора або шляхом вибору із 
довідника. 

 
7.1. Перемикач  «On|Off» в комірці «Коефіцієнти ГІС «Увекон» забезпечує 

ввімкнення  або вимкнення режиму роботи калькулятору із застосуванням коефіцієнтів 
коригування на ціноутворюючі фактори, розраховані системою. 

В позиції перемикача «On» коефіцієнти ГІС «Увекон» застосовуються для усіх 
критеріїв що вибрані користувачем як такі, що своїм значенням впливають на 
співвідношення вартостей аналогів та об’єкта оцінки.   

Значення коефіцієнтів ГІС «Увекон» відображаються в комірках калькулятора та 
приймають участь в обчисленні загального коефіцієнта коригування автоматично, для 
критеріїв що заносяться системою на підставі автоматично занесених системою даних, , або 
одразу після вибору користувачем відповідного значення критерію із довідника системи. 

Використання коефіцієнтів ГІС «Увекон» є платною послугою. Доступ до 
перемикача автоматично надається після оформлення підписки на відповідний тарифний 
план. Усі вихідні форми звітів, таблиць та довідок, побудовані системою, будуть містити 
інформацію про факт застосування коефіцієнтів ГІС «Увекон» для коригувань на 
ціноутворюючі фактори при обчисленні вірогідної ринкової вартості об’єкта нерухомості. 

 
В позиції перемикача «Off» калькулятор набуває статусу ручного режиму, в якому 

користувач системи отримує можливість на власний розсуд вибирати із довідника та 
застосовувати для розрахунків будь-які значення коефіцієнтів коригувань.  

7.2. Комірка «Джерело» містить посилання яке дозволяє переглянути 
первинне джерело інформації про об’єкт нерухомості – оголошення на сайті агенції.  

7.3. Комірка «Вартість,$» містить інформацію про: 
- для об’єкта оцінки – попередньо розраховану вартість об’єкта оцінки шляхом 

автоматичного обчислення середньо-арифметичного значення вартостей відібраних на 3-
ому етапі аналогів, та без застосування коригувань на ціноутворюючі фактори; 

- для об’єктів аналогів - - вартість згідно оголошення та без застосування коригувань 
на ціноутворюючі критерії. 

7.4. Комірка «Скоригована вартість,$» як для об’єкта оцінки так і для об’єктів 
– аналогів містить інформацію про вартість об'єкту в доларах США, визначену як добуток 
загальної площі об'єкту та вартості квадратного метра об'єкта в доларах США, скоригованої 
на ціноутворюючі критерії. 

7.5. Комірка «Загальний коефіцієнт коригування» містить інформацію про  
суми величин застосованих коригуючих коефіцієнтів по кожному ціноутворюючому 
критерію. Значення загального коефіцієнта обчислюється автоматично після вибору 
значення кожного складового коефіцієнта коригувань. 

7.6. Комірка «Характеристика» містить загальний опис та характеристики 
об'єкта-аналога згідно оголошення. У разі наявності значного обсягу інформації в описовій 
частині оголошення користувач модуля має можливість переглянути її всю шляхом 



 

 

переходу за посиланням «Переглянути весь текст» та використовувати цю інформацію в 
подальшому, при виборі критеріїв, шляхом «перетягування» вікна з текстом в будь-яке 
місце на екрані монітора. 

7.7. Комірка «Коефіцієнт торгу» - значення коефіцієнт що представляє собою 
розмір поправки для приведення вартості об'єктів - аналогів, що зазначена в оголошенні, до 
ринкової. 

Коефіцієнт розраховано на підставі даних бази ГІС "Увекон" та даних Асоціації 
спеціалістів з нерухомості України про реальні продажі.  

Співробітництво групи компаній «Увекон» із Асоціацією фахівців з нерухомості 
України (АСНУ) надало можливість створити та використовувати мультилістингову 
систему (МЛС) на основі накопиченої АСНУ інформації про характеристики та цінові 
параметри реальних угод про купівлю-продаж нерухомості. В свою чергу це надало 
можливість, застосувавши інструменти геостатистичного моделювання для даних бази ГІС 
«Увекон» та даних АСНУ, обрахувати розміри коефіцієнтів «поправки на торг» для 
кожного обласного центру та областей України. Коефіцієнт застосовується автоматично та 
приймає участь в обчисленні загального коефіцієнта коригування в залежності від 
географічного розташування об’єктів оцінки та аналогів.  

Подальше співробітництво організацій та накопичення даних в ГІС «Увекон» та 
МЛС дозволять провести більше деталізовані розрахунки, визначити і застосувати в модулі 
співвідношення  вартостей пропозиції та реального продажу у розрізі сегментів та типів 
нерухомості, географічних територій та в часових періодах. 

7.8. Комірка «Розташування за КОАТУУ» визначає належність об’єкта 
оцінки та аналогів до певного географічного регіону згідно Державного класифікатора 
об'єктів адміністративно-територіального устрою України. Статус території, що 
застосовується для відображення в цій комірці, відповідає рівню – адміністративного 
району області, адміністративному району міста – обласного центру, місту – обласного 
підпорядкування. 

7.9. «Коригування на статус населеного пункту» - коригуючий коефіцієнт 
який застосовується автоматично та відображає співвідношення вартостей об’єкту оцінки 
та об’єкту - аналогу відповідно до адміністративного району їхнього розташування в межах 
області.  

Застосовані територіальні коефіцієнти дозволяють переносити інформацію від 
об'єктів - аналогів до об'єкта оцінки у випадках, коли вони знаходяться в різних населених 
пунктах. Такі коефіцієнти актуальні для оцінки об'єктів в умовах дефіциту інформації. З 
такою ситуацією оцінювач стикається при оцінці житлової нерухомості у віддалених 
районах, а також у випадках, коли доводиться мати справу з об'єктами оцінки неактивних 
ринків. 

Значення коефіцієнтів розраховано із застосуванням даних ГІС "Увекон" 
персонально для кожного адміністративного району та міста обласного підпорядкування 
усіх регіонів України.  

7.10. Комірка «Належність до типової зони ціноутворення» пропонує 
користувачу самостійно, або за допомогою Геопорталу «Увекон» визначити належність 
об’єкта оцінки та аналогів то типової зони ціноутворення згідно географічного 
місцерозташування, інвестиційної привабливості території, типу забудови. 

 
Усереднена типізація зон ціноутворення, здійснена на підставі результатів 

статистичного аналізу даних про вартісні показники житлової нерухомості, здійсненого 
засобами ГІС «Увекон», виглядає наступним чином: 

  
I Культурний та історичний центр 
II Центри адміністративних районів міста 
III Спальні мікрорайони сучасної висотної забудови 
IV Спальні мікрорайони середньоповерхової забудови 



 

 

V Окраїни міст (промислові зони) 
 
7.11. Комірка «Майнові права що передаються» визначає статус прав на об’єкт 

нерухомості, визначений відповідним юридичним документом. 
Юрисдикція об'єкта нерухомості відіграє ключову роль у встановленні його 

вартості, отже, і вартості продажу. Можна стверджувати, що при інших рівних умовах ціна 
продажу об'єкта нерухомості буде гранично високою при абсолютній власності. Тоді при 
угоді купівлі-продажу об'єкта нерухомості покупцеві передаються права власності в 
повному обсязі: володіти, користуватися та розпоряджатися об'єктом нерухомості без тих 
або інших обмежень і обтяжень. 

Довідник системи містить наступні види майнових прав на об’єкт нерухомості: 
 
- право власності; 
- право вимоги на об’єкт, якщо будівництво уже завершилося; 
- право вимоги на об’єкт, якщо будівництво незавершене. 
7.12. Критерій порівняння «Тип будинку» визначає належність будинку, в 

якому знаходиться об’єкт оцінки або аналог, до певної серії, категорії та часу забудови. 
Різнорідність типів житла на ринку нерухомості України, у тому числі 

багатосерійність  забудови радянських часів та різноманіття проектних рішень  сучасного 
періоду  інколи не дозволяють експерту вірно ідентифікувати тип багатоквартирного 
будинку. З метою уніфікації та систематизації накопиченої інформації в базі даних 
геоінформаційної системи застосовано класифікатор типів багатоквартирних будинків, 
розроблений фахівцями групи компаній “Увекон”. 

Отримати допомогу у визначені типу будинку за його зовнішніми ознаками, 
характеристиками, інш. можливо скориставшись Табл.1. 

Крім цього, визначення типу будинку за адресою у м.Києві та Київській обл. та 
отримати інформацію про його характеристики та зовнішній вигляд можливо на «Порталі 
київської нерухомості» наступним посиланням: http://my-realty.kiev.ua/doma/ 

7.13. Комірка «Матеріал стін будинку» дозволяє здійснити вибір із довідника 
ГІС «Увекон» матеріалу стін будинку в якому розташований об'єкт оцінки. Деякі позиції, 
такі як "моноліт", "блок", є узагальнюючими для певних видів матеріалів відповідно до 
методу виробництва за наступною схемою: 

 
Назва матеріалу стін згідно 

довідника ГІС «Увекон» 
Назва матеріалу стін який присутній 

в оголошеннях 
Цегла Цегла 
Моноліт Моноліт 

Залізобетон 
Керамзитобетон 
Монолітно-каркасний 

Панель Панель 
Утеплена панель Утеплена панель 
Блок Блок 

Газобетон 
Газоблок 
Газосилікат 
Арболіт 
Керамоблок 
Піноблок 
Перлитобетон 
Пінобетон 
Піногазобетон 
Пористий бетон 



 

 

Ракушняк 
Цементно-піщаний блок 
Шлакоблок 

 
7.14. Комірки «Кількість поверхів» та «Поверх розташування» заповнюються 

автоматично. Джерелом даних є інформація яка присутня в оголошеннях про продаж 
об’єктів нерухомості. 

Поверх розташування квартири є одним із значущих факторів для потенційних 
покупців житла. Найменшим попитом користуються квартири на перших поверхах 
будинків (за винятком випадків, коли існує потенційна можливість зміни функціонального 
призначення приміщення. Тоді недолік перетворюється на перевагу). Останні поверхи 
квартир, як правило, також дещо дешевше, але порівняно з іншими поверхами. Основні 
мінуси: можливість протікання в разі аварійного стану даху, полегшений доступ до 
квартирі з боку потенційних зловмисників тощо). Виняток становлять новобудови елітного 
або бізнес класу. У таких будинках на верхніх поверхах можуть розташовуватися пентхауси 
або просто багатокімнатні квартири. 

У зв'язку з цим елемент порівняння «поверх розташування» для застосування 
коефіцієнтів ГІС «Увекон» може набувати наступних значень: 

- перший; 
- останній; 
- не перший, не останній 
7.15. Занесення даних в комірку  «Загальна площа», як для об’єкта оцінки так і 

для аналогів, здійснюється автоматично. Залежність вартості від загальної площі об’єкта 
користувачем  може бути визначено самостійно.  

Але, у разі застосування коефіцієнтів ГІС «Увекон» розмір коефіцієнта коригування 
буде залежати не лише від площі об’єктів оцінки та аналогів, але й від типу житла до якого 
належить кожний із об’єктів. Статистичними дослідженнями масиву даних про подібні  за 
основними характеристиками та географічним розташуванням об’єктів  нерухомості 
встановлено неоднорідну залежність вартості від загальної площі для житла 
дореволюційної та масової радянської забудови, та для масового сучасного житла 
відповідно. Таким чином, фактор «Типу житла» для кожного із об’єктів що порівнюються 
в системі, обов’язково враховується при застосуванні коефіцієнтів ГІС «Увекон».  

7.16. Комірка «Тип планування» дозволяє здійснити вибір із довідника ГІС 
«Увекон» типові планувальні рішення, що застосовувалися або застосовуються при 
будівництві багатоповерхового житла в Україні, у тому числі і сучасні варіанти вільного 
планування: 

 - суміжна або прохідна; 
 - роздільна; 
 - студія; 
 - багаторівнева; 
 - малосімейка або гостинка; 
 - смарт - квартира; 
 - вільне планування. 
  
 У разі застосування коефіцієнтів ГІС «Увекон» розмір коефіцієнта коригування 

для даного фактору буде залежати не лише від типу планування оцінки та аналогів, але й 
від типу житла до якого належить кожний із об’єктів. 

7.17. Для критерія «наявність балкону/ лоджії» порівняння здійснюється за 
наступними характеристиками: 

- відсутній балкон або лоджія; 
- 1 балкон або 1 лоджія; 
- 2 балкони або балкон та лоджія. 
  



 

 

7.18.  Фактор впливу критерія «Опалення» розраховується для наступних типів: 
- центральне; 
- індивідуальне газове; 
- індивідуальне електричне;  
- власна котельна; 
- твердопаливне; 
- комбіноване; 
- інше. 
 
7.19. Комірка «Наявність меблів» дозволяє здійснити вибір між двома варіантами: 
 - наявне меблі; 
 - відсутні меблі. 
 
7.20. Фактор впливу на вартість об’єкта «близькість до зупинок громадського 

транспорту» є достатньо впливовим для населених пунктів, що не мають в достатній мірі 
розвиненої мережі порівняно з маршрутним таксі дешевого комунального транспорту. 

Користувачу модуля пропонується самостійно вибрати віддаленість об’єкта від 
зупинок громадського транспорту та власний коефіцієнт коригування для наступних 
значень критерію: 

- менше 500 метрів; 
- більше 500 метрів. 
 
Коефіцієнти ГІС «Увекон» розраховані та автоматично застосовуються після вибору 

відстані із довідника лише для населених пунктів які за своїм статусом не є обласними 
центрами.      

7.21. Критерій «Близькість до станцій Метро» є застосовним для міст Київ та 
Харків, де даний вид транспорту існує та має розвинену мережу ліній та станцій. 

7.22. Фактор «Наявність парковки біля будинку» має вагомий вплив на 
вартість житла в містах – обласних центрах, при цьому аналіз бази даних оголошень про 
продаж житла, накопиченої ГІС «Увекон», показав наявність впливу на формування 
вартості пропозиції в залежності від наступних критеріїв: 

- недостатньо паркомісць; 
- стихійне паркування; 
- організована парковка. 
7.22. Комірка «Наявність огородженої прибудинкової території» дозволяє 

вибрати один із двох варіантів: 
- відсутня; 
- наявна. 
Коефіцієнти ГІС «Увекон» для цього фактору застосовується лише для типів житла, 

що відносяться до сучасної забудови. 
7.23. Для заповнення комірки «Наявність ліфту» пропонується наступний 

вибір: 
- відсутній; 
- 1 і більше пасажирських; 
- 1 і більше пасажирських та вантажний. 
 
Коефіцієнти ГІС «Увекон» для цього критерію розраховані окремо для 

дореволюційної і масової радянської забудови та, відповідно, для сучасної забудови. 
7.24. Фактор «видові характеристики квартири» відображає візуальний 

комфорт квартири для покупця.  
Довідник системи містить два варіанти: 
- наявний панорамний вид; 
- відсутній панорамний вид. 



 

 

 
Панорамний вид, як правило, виникає з верхніх поверхів або експлуатованої покрівлі 

будинку, і може бути на місто та/або на воду.  
Квартир, з вікон яких відкривається гарний вид (надалі будемо називати їх «видові 

квартири»), не так вже й багато у порівнянні з іншою масою об'єктів житлової нерухомості. 
Такі квартири привертають заможних покупців. Видові характеристики самі по собі є 
досить цінним активом, цінність якого зростає у разі, якщо є гарантії, що з часом ці 
характеристики з різних причин не погіршаться (що може відбутися, наприклад, в 
результаті будівництва нового будинку перед вікнами). 

Необхідно відрізняти квартири видові від квартир, які розташовуються на самих 
верхніх поверхах будівель. Зазвичай, ціна останніх не відрізняється нічим від квартир, які 
розташовуються на середніх поверхах. А ось вартість видовий квартири більше і залежить 
від різних факторів, наприклад від рівня житлового комплексу або цього виду з вікон. 

7.25. Вибір варіантів «Фізичного стану будинку» здійснюється із наступного 
довідника: 

 - хороший (новий); 
 - задовільний (вимагає косметичного ремонту); 
 - незадовільний (вимагає капітального ремонту). 
7.26. «Тип оздоблення». Об’єкти нерухомості із підвищеним оздобленням 

мають вищу вартість ніж ті об’єкти оздоблення яких виконано із більш дешевих матеріалів 
або вимагають проведення ремонту.    

Величина цієї поправки визначається на основі сформованих на дату оцінки цін на 
будматеріали і роботи спеціалізованих організацій. Для визначення вартості витрат на 
опоряджувальні роботи за даними, розміщеними на інтернет сторінках, були проаналізовані 
вартості різних будівельних фірм, що здійснюють обробку і ремонт приміщень: 

http://pvgroup.kiev.ua  

http://remcity.com.ua  

http://ukrremtekh.in.ua 

https://www.meter.com.ua 

http://newstroy.com.ua 

http://sdelaem-remont.kiev.ua 

http://www.yut-komfort.kiev.ua 

https://idealremont.com.ua 

http://overbild.com.ua 

https://www.avr-comfort.com.ua 

http://pdingroup.com 

http://zapadstroy.com.ua 

http://www.remont-kvartiry.kiev.ua 
 
при цьому встановлено що назви типів оздоблення та видів проведених у їх складі 

робіт - різноманітні. 
 
З метою уніфікація інформації зібраної інформації в ГІС «Увекон» сформовано 

довідник типів оздоблення: 
 
- косметичне; 
- капітальне; 



 

 

- елітне, 
та для зручності користувача модуля реалізовано «калькулятор», який має 

допомогти визначити тип оздоблення об’єкту нерухомості за видами виконаних 
будівельних робіт та використаних матеріалів. 

 
Розрахунок розмірів коефіцієнтів коригування ГІС «Увекон» для фактору «тип 

оздоблення» здійснено із застосуванням зібраної із наведених сайтів та усередненої 
інформації  про вартість робіт та матеріалів для «стартового» та «фінішного» оздоблення 
(із врахуванням транспортування та накладних витрат).     

7.27. Критерій «Фізичний стан квартири» застосовується для проведення 
коригувань при порівнянні фізичного стану оздоблення  в об’єктах нерухомості. Фактично 
він визначає потребу в ремонті об’єкту і його значення може бути обране із наступного 
довідника: 

- хороший (новий); 
- задовільний (вимагає косметичного ремонту); 
- незадовільний (вимагає капітального ремонту). 
7.28. Вплив ціноутворюючого фактору «Наявність перепланувань»  

аналізується по двох ознаках: 
- відсутні (наявні узгоджені); 
- наявні неузгоджені. 
 
8.  П’ятий  етап – зведення результатів та експорт вихідних даних. 
 
На останньому етапі роботи модуля шляхом автоматичного застосування методу 

аналізу середньозважених значень здійснюється узгодження результатів попередніх 
розрахунків та виведення отриманих даних у форму для експорту.  

 
Вихідні дані можуть бути експортовані у вигляді стислої довідки або розрахункової 

таблиці із відображенням усіх даних про аналоги, їхні характеристики та застосовані 
коригування.    

 

 

 

 

З усіх питань та за допомогою по реєстрації та роботі із сервісом просимо звертатися 
на korobko@uvecon.ua або за телефоном: +380672170012  

 

 

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ДО НАШОЇ РОБОТИ! 

Запрошуємо до співробітництва! 

З повагою, група компаній «Увекон» 


