
Аналіз 
регуляторного впливу до проекту рішення Криворізької міської ради   

«Про конкурсний  відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких 

розташовані об’єкти нерухомого майна» 
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати 

шляхом  державного регулювання господарських відносин, а також оцінка  
важливості цієї проблеми. 

Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям цього рішення 
міської ради, полягає у запровадженні  в місті Кривому Розі процедури 
конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна, відповідно до Земельного кодексу України,  Законів України 
«Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо сприяння будівництву» та «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 

На сьогодні велика кількість земельних ділянок державної та комунальної 
власності (до розмежування земель державної та комунальної власності), на 
яких розташовані об’єкти нерухомого майна, підлягають  продажу шляхом 
викупу.  Для здійснення цих дій відповідно до законодавства необхідно 
провести оцінку земель (експертну грошову оцінку земельних ділянок), зокрема 
з метою підвищення ефективності та забезпечення прозорості  процедур 
продажу земель. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» ціна земельної 
ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться 
організаціями, які мають відповідну ліцензію на проведення цього виду робіт, 
на замовлення органів державної влади або місцевого самоврядування. 

Натомість зазначену сферу діяльності в місті  не унормовано. 
Проект рішення Криворізької міської ради  «Про конкурсний  відбір 

суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна» розроблено з метою захисту законних інтересів держави, 
підвищення ефективності управління землями міста, забезпечення прозорості 
проведення процедур оцінки вартості земель міста. 

 
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана 

за  допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. 
Визначена проблема не може бути розв’язана  за допомогою ринкових 

механізмів і потребує вирішення шляхом затвердження Криворізькою міською 
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радою відповідного проекту рішення, так як згідно з Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння 
будівництву» ціна земельної ділянки, яка підлягає відчуженню,  визначається за 
експертною грошовою оцінкою, що проводиться на замовлення органів 
державної влади або органів місцевого самоврядування організаціями, які мають 
ліцензію Державного комітету України по земельних ресурсах на проведення  
цього виду робіт, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та 
оцінювачів, що мають відповідні кваліфікаційні документи . 

З метою реалізації вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Наказом Фонду державного 
майна України від 25 листопада 2003 року № 2100  затверджено Положення про 
конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, яке визначає процедуру 
конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності. 

Приведення земельних відносин у місті в частині запровадження 
конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна, у відповідність до чинного законодавства України є 
прийняття Криворізькою міською радою рішення «Про конкурсний  відбір 
суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна». 

 
3.Обгрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за 

допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього. 
До вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» вартість земельних 
ділянок, які підлягали відчуженню шляхом викупу, визначалися на підставі 
експертної оцінки, що проводилася відповідно до Порядку проведення 
експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого Наказом 
Держкомітету України по земельних ресурсах від 09.01.2003 № 2, суб’єктами 
оціночної діяльності, які отримали  ліцензії  на  виконання землеоціночних  
робіт у визначеному законом порядку, на підставі договору, укладеного між 
цими суб’єктами оціночної діяльності та покупцями, зацікавленими у викупі 
земельної ділянки за кошти цих покупців земельних ділянок. При цьому вибір 
суб’єкта оціночної діяльності залежав виключно від суб’єктивного рішення 
покупців, зацікавлених у викупі земельної ділянки. 

 
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого  

регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку  очікуваних витрат 
та вигод територіальної громади, суб’єктів господарювання, у тому числі 
суб’єктів оціночної діяльності та органів місцевого самоврядування. 

Затвердження рішення міської ради щодо  конкурсного  відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 
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призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, сприятиме 
ефективному відбору суб’єктів оціночної діяльності, що зумовить позитивні 
наслідки як для територіальної громади  міста, суб’єктів господарювання у тому 
числі суб’єктів оціночної діяльності та  дозволить: 

- у сфері інтересів територіальної громади міста - зменшити витрати, 
пов’язані з викупом земельної ділянок та спростити процедури викупу 
земельної ділянки; 

- у сфері інтересів суб’єктів господарювання, у тому числі суб’єктів 
оціночної діяльності - збільшення прибутків; 

- у сфері інтересів органів місцевого самоврядування -  удосконалити 
ефективне та раціональне використання земель міста, забезпечувати 
ефективність заходів з оцінки земель та реалізовувати державну політику в 
сфері оцінки земель. 

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси 
територіальної громади, суб’єктів господарювання, у тому числі суб’єктів 
оціночної діяльності та органів місцевого самоврядування,  що відображено в 
таблиці: 
 

Вигоди Витрати 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Зменшення витрат, пов’язаних з 
процедурою купівлі земельної 
ділянки. 
Спрощення процедури викупу 
земельної ділянки 

Витрати, пов’язані з оплатою 
авансового внеску ціни земельної 
ділянки, що підлягає відчуженню 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 
СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Збільшення прибутків 
 
 

Сплата податків, зборів та інших 
офіційних платежів 
 

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
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Дозволить удосконалити 
ефективне та раціональне 
використання земель міста 

Розвиток інфраструктури оцінки 
земель міста, об’єктивність та 
законність її проведення, у тому 
числі відповідність оцінки земель 
до нормативно–правових актів з 
оцінки земель 
Забезпечення ефективності 
заходів з оцінки земель в Україні 
Реалізація державної політики в 
сфері оцінки земель 

Витрати на адміністрування  процесу 
проведення конкурсного відбору 
суб’єктів оціночної діяльності  
Витрати на публікацію оголошень 

Основними групами впливу цього документа слід вважати територіальну 
громаду, суб’єктів господарювання, у тому числі суб’єктів оціночної діяльності 
та органи місцевого самоврядування. 

  
5. Визначення цілей державного регулювання. 
Цілями державного регулювання є: 
- захист  законних інтересів держави та суб’єктів господарювання; 
- підвищення ефективності управління землями міста; 
- забезпечення  прозорості  проведення  процедур  оцінки  вартості  

земель міста. 
 
6. Визначення та оцінки всіх прийнятих альтернативних способів  

досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього регулювання господарських відносин. 

Альтернативними  способами досягнення визначених цілей є: 
1. Залишення існуючої на цей момент ситуації без змін.  
При цьому, питання залишається неврегульованим у зв’язку з тим, що не 

виконується ряд положень чинного законодавства в частині конкурсного 
відбору суб’єктів оціночної діяльності. Альтернатива неприйнятна, оскільки не 
дозволяє, навіть частково, вирішити проблему і у разі  залишення ситуації без 
змін можливе здійснення  оцінки земель міста неналежним чином, з 
порушеннями і бути необ’єктивною, адже відсутнє правове поле, в рамках якого 
здійснювалася така б оцінка. 
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2. Прийняття проекту цього регуляторного акта – рішення міської ради 
«Про конкурсний  відбір суб’єктів оціночної  діяльності для оцінки земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна», що надасть можливість захистити  законні інтереси 
держави, підвищити ефективності управління землями міста та забезпечити  
прозорості  проведення  процедур  оцінки  вартості земель міста. 

 
7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення  визначених 

цілей. 
Досягнення визначених цілей можливе лише завдяки прийняттю проекту  

рішення «Про конкурсний  відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані 
об’єкти нерухомого майна», оскільки він цілком задовольняє законні  інтереси 
територіальної громади, суб’єктів господарювання, у тому числі суб’єктів 
оціночної діяльності та органу місцевого самоврядування у питаннях оцінки 
земель, стимулює  ефективне землекористування на засадах ринкової економіки. 

Обраний спосіб досягнення визначених цілей дозволяє вирішити 
проблеми у повній відповідності з вимогами Земельного кодексу України, 
Законів України «Про  місцеве самоврядування в Україні», «Про дозвільну 
систему в господарській діяльності», «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву», 
оскільки у цьому випадку досягнення зазначеної мети можливе у найбільш 
короткий термін з урахуванням особливостей роботи міської ради та її  
виконавчих органів. 

 
8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених 

проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Основні напрями реалізації вдосконалення  земельних відносин у        

м. Кривому Розі направлені на досягнення цілей і завдань запропонованого  
регулювання, представляють комплекс заходів  щодо впровадження  у місті 
процедури визначення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого майна. 

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом: 
- встановлення чіткої процедури визначення суб’єктів оціночної 

діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна; 

- визначення органів, які здійснюють процедуру визначення суб’єкта 
оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна. 
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9. Обґрунтування можливості досягнення  визначених цілей у разі  

прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Прийняття  запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити: 
- впровадження  у місті процедури визначення конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна; 

- реалізувати один з етапів з підготовки до продажу земельних ділянок під 
об’єкти нерухомого майна, а саме залучити на конкурентних засадах суб’єктів 
оціночної діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення. 

 
10. Обґрунтування можливості  досягнення визначених цілей з  

найменшими витратами територіальної громади, суб’єктів 
господарювання, у тому числі суб’єктів оціночної діяльності та органів 
місцевого самоврядування. 

Здійснення процедури конкурсного  відбору суб’єктів оціночної 
діяльності для оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, виконується за 
рахунок бюджетних коштів в частині адміністрування  процесу проведення 
конкурсного відбору та не потребує витрат від територіальної громади і 
суб’єктів господарювання, у тому числі суб’єктів оціночної діяльності. 
 

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії  
запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у  
випадку, якщо витрати та /або вигоди не можуть бути кількісно визначені. 

Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запровадженого регуляторного 
акта можуть бути кількісно визначені. Серед них: створення умов для 
визначення ринкової вартості земельних ділянок міста, економічне 
стимулювання та зацікавлення територіальної громади у викупі земельних 
ділянок, а також стимулювання суб’єктів господарювання, у тому числі 
суб’єктів оціночної діяльності щодо здійснення справедливої – найбільш 
вірогідної оцінки земельних ділянок, що підлягають відчуженню. 

 
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог  

регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи 
державної влади, місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання у 
тому числі суб’єкти оціночної діяльності, які повинні впроваджувати та 
виконувати їх. 
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Для  впровадження  вимог регуляторного акта будуть задіяні 
адміністративні та господарські ресурси, якими розпоряджаються органи  
місцевого самоврядування. 

Впровадження та виконання  вимог регуляторного акта не залежить від  
ресурсів суб’єктів господарювання, у тому числі суб’єктів оціночної діяльності. 

 
13. Оцінка  ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 

регуляторного акта. 
Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного 

акта, є  зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин, 
оцінки земель. 

Постійно буде проводитися моніторинг  оцінки чинників, які впливають 
на дію регуляторного акта, та будуть вноситися до нього відповідні коригування  
і доповнення. 

 
14. Обґрунтування запропонованого терміну дії  регуляторного акта. 
Цей регуляторний акт діє до змін у законодавстві, що регулює оціночну 

діяльності земель в Україні. 
У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу 

відстеження його результативності. 
 
15. Визначення  показників результативності  регуляторного акта. 
Головними показниками результативності запропонованого регуляторного 

акта є кількість: 
- проведених конкурсів; 
- договорів на проведення землеоціночних робіт; 
- невиконаних договорів на проведення землеоціночних робіт. 
 
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися  

відстеження результативності регуляторного  акта в разі  його 
прийняття. 

Результативність  прийняття  запропонованого регуляторного акта буде  
постійно відстежуватися за рахунок здійснення відділом земельно-ринкових 
відносин  виконкому міської ради моніторингу показників результативності 
запропонованого регуляторного акта. 

Розробник проекту рішення  міської ради  та аналізу його  
регуляторного впливу: відділ земельно-ринкових відносин виконкому міської 
ради (майдан Праці, 1, каб. 414, тел. 409-13-04, каб. 415, тел..409-13-03). 


