
 
Тариф «БАЗОВИЙ» для власника нерухомості включає в себе: 

● Аналіз об’єкта нерухомості, виїзд спеціаліста на об’єкт. 
● Рекомендації щодо формування відповідної ринкової ціни об’єкта нерухомості. 
● Оформлення замовлення на продаж об’єкта нерухомості. 
● Створення презентації об’єкта нерухомості, проведення комплексу рекламних 

заходів по просуванню об’єкта на ринку нерухомості, а саме: 
➢ створення і подача рекламного тексту на рекламні сайти. Оголошення 

опублікується на загальних засадах впродовж 30 днів; 
➢ друк і розклейка рекламних оголошень по об’єкту в кількості 400 штук 

впродовж місяця; 
➢ презентація об’єкта нашим партнерам з пропозицією співпраці; 
➢ здійснення дзвінків по клієнтській базі з презентацією об’єкта продажу; 
➢ показ об’єкта нерухомості потенційним покупцям. 

● Представлення інтересів клієнта в переговорах та торгах. 
● Юридичний супровід і оформлення договору купівлі - продажу, аренди, 

дарування всіх видів нерухомості відповідно до законодавства України. 
 
 
Вартість пакету «БАЗОВИЙ» складає: 
1% від кінцевої вартості об’єкта і 300 доларів США в гривневому 
еквіваленті  відповідно до комерційного курсу валют на момент оплати. 
Оплата відбувається за фактом продажу об’єкта нерухомості і 
підтверджується «Актом виконаних робіт». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Тариф «СТАНДАРТНИЙ» для власника нерухомості включає в себе: 

● Аналіз об’єкта нерухомості, виїзд спеціаліста на об’єкт. 
● Незалежна експертна оцінка всіх видів нерухомості, консультації щодо визначення         

вартості обєкта нерухомості (дім, котедж, квартира, земельна ділянка, будова,         
приміщення, офіс): 

➢ попередня оцінка вартості об’єкту нерухомості; 
➢ консультація з питань оподаткування власника і покупця нерухомості при 

продажу (даруванні) і покупці об’єктів нерухомості на території України. 
● Консультація та підготовка необхідного пакету документів. 
● Оформлення замовлення на продаж об’єкта нерухомості. 
● Створення презентації об’єкта нерухомості, проведення комплексу рекламних заходів        

для просування об’єкта на ринку нерухомості, а саме: 
➢ створення і подача рекламного тексту на рекламні сайти. Оголошення 

публікується на загальних засадах  впродовж 90 днів; 
➢ друк і розклейка рекламних оголошень по об’єкту в кількості 400 штук щотижня; 
➢ презентація об’єкта нашим партнерам з пропозицією співпраці; 
➢ здійснення дзвінків по клієнтській базі з пропозицією об’єкта продажу; 
➢ демонстрація об’єкта нерухомості потенційним покупцям. 

● Представлення інтересів клієнта в переговорах та торгах. 
● Юридична консультація з усіх питань, пов’язаних з відчуженням нерухомості. 
● Підготовка, отримання і реєстрація повного пакету документів для всіх видів угод з            

нерухомістю в Кривому Розі та Криворізькому районі: 
● Всі види послуг стосовно земельних питань в Кривому Розі та Криворізькому районі 

➢ приватизація земельної ділянки; 
➢ отримання витягів із Державного земельного кадастру; 
➢ отримання довідки про нормативну грошову оцінку; 
➢ присвоєння кадастрового номеру і отримання кадастрового плану; 
➢ гарантія якості наданих послуг і конфіденційність всього процесу угоди.  

 
Вартіссть пакету «СТАНДАРТНИЙ» складає: 
500 доларів США плюс 1% від кінцевої вартості об’єкта в гривневому 
еквіваленті  відповідно до комерційного курсу валют на момент оплати. 
Оплата відбувається за фактом продажу об’єкта нерухомості і 
підтверджується «Актом виконаних робіт».  
 
 
 
 
 



 
Тариф «ПРЕМІУМ» для власника нерухомості включає в себе: 

● Аналіз об’єкта нерухомості, виїзд спеціаліста на об’єкт. 
● Незалежна експертна оцінка всіх видів нерухомості, консультації щодо визначення 

вартості об’єкта нерухомості (дім, котедж, квартира, земельна ділянка, будова, 
приміщення, офіс): 

➢ попередня оцінка вартості об’єкту нерухомості;; 
➢ складання звіту для клієнта на основі порівняльного аналізу об’єктів нерухомості          

(квартири, приміщення, будови, будинку, котеджу, земельної ділянки); 
➢ консультація з питань оподаткування власника і покупця нерухомості при 

продажу (даруванні) і покупці об’єктів нерухомості на території України. 
➢ представлення маркетингових послуг щодо організації просування Вашого 

об’єкта на ринку нерухомості.  
● Консультація та підготовка необхідного пакету документів.. 
● Створення презентації об’єкта нерухомості, проведення комплексу рекламних заходів        

для просування об’єкта на ринку нерухомості, а саме:  
● створення і подача рекламного тексту на рекламні сайти. Оголошення публікується на           

загальних засадах доступного перегляду впродовж 90 днів; 
➢ замовлення і оплата послуги «ТОП оголошення» терміном на місяць; 
➢ друк і розклейка рекламних оголошень по об’єкту в кількості 400 штук щотижня; 
➢ презентація об’єкта нашим партнерам з пропозицією співпраці; 
➢ здійснення дзвінків по клієнтській базі з пропозицією об’єкта продажу; 
➢ замовлення і розміщення банеру на об’єкті. 

● Представлення інтересів клієнта в переговорах та торгах. 
● Демонстрація об’єкта нерухомості потенційним покупцям. 
● Юридична консультація з усіх питань, пов’язаних з відчуженням нерухомості. 
● Юридичний супровід і оформлення договорів купівлі-продажу, оренди, дарування всіх         

видів нерухомості у відповідності із Законодавством України. 
● Підготовка, отримання і реєстрація повного пакету документів для всіх видів угод з            

нерухомістю в Кривому Розі та Криворізькому районі,  
● Виготовлення і отримання технічного паспорту на обєкт нерухомості. 
● Всі види послуг стосовно земельних питань в Кривому Розі та Криворізькому районі: 

➢ приватизація земельної ділянки; 
➢ отримання витягів із Державного земельного кадастру; 
➢ отримання довідки про нормативну грошову оцінку; 
➢ присвоєння кадастрового номеру і отримання кадастрового плану; 
➢ гарантія якості наданих послуг і конфіденційність всього процесу угоди.  

Вартість пакету «ПРЕМІУМ» складає: 
6% від кінцевої вартості об’єкта в гривневому еквіваленті  відповідно до 
комерційного курсу валют на момент оплати. Оплата відбувається за 
фактом продажу об’єкта нерухомості і підтверджується «Актом виконаних 
робіт».  


