
      РАДА 
                   К Р И В О Р І З Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А                                      

                                          Дніпропетровська   область  

                    ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 
   №       

 
Про внесення змін та доповнень до 
Порядку виявлення, взяття на облік, 
збереження та використання 
безхазяйного нерухомого майна у  
м. Кривому Розі 
 

З метою вдосконалення механізму та врегулювання відносин щодо 
виявлення, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, покращання його 
збереження та ефективного використання, відповідно до статті 335 Цивільного 
кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обмежень", рішення міської ради від 29.05.2002 № 12 "Про 
обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", 
керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська 
рада вирішила: 

 
1. Внести зміни та доповнення до Порядку виявлення, взяття на облік, 

збереження та використання безхазяйного нерухомого майна у м. Кривому Розі,  
затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2006 № 689: 
         1.1 пункт 2 викласти у такій редакції: 
        "2. Дія цього Порядку поширюється на нерухоме майно, право на яке 
підлягає державній реєстрації, що не має власника або власник якого невідомий. 
Не може бути визнано безхазяйним майно: 
          - комунальних підприємств, закладів та установ, зовнішні прибудови до 
будівлі, що мають самостійне господарське значення, приміщення котелень, 
насосних, які стоять окремо, капітальні надвірні прибудови (склади, гаражі 
тощо), а також надвірні приміщення, огорожі та інші надвірні споруди, що 
обслуговують будівлю (сарай, паркан, колодязь, елементи благоустрою, 
інфраструктури тощо), які виявлені у зв’язку з фактичною наявністю та можуть 
бути обліковані відповідно до норм бухгалтерського обліку; 

- власник якого відомий, але невідомо, де він знаходиться, а також майно, 
яким користуються члени сім`ї, родичі власника чи яким управляють інші особи 
за дорученням власника." 

1.3 підпункт 14.2 після слів "...технічну інвентаризацію" доповнити 
словами "(про дату проведення якої інформує виконком районної у місті ради за 
місцезнаходженням об'єкта),... "; 

1.4 підпункт 16.1 перед словом "направляє" доповнити словами "після 
одержання повідомлення від КПДОР "Криворізьке БТІ" про дату та час 
проведення технічної інвентаризації об'єкта... "; 

1.5 у пунктах 19, 20 замінити слово "схоронності" на "зберігання"; 
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1.6 замінити по тексту у відповідних відмінках назву 

комунального підприємства „Криворізьке бюро технічної інвентаризації” на 
комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради „Криворізьке бюро 
технічної інвентаризації”.  

 
2. Управлінню комунальної власності міста, відділам інформатизації та 

якості і загальному виконкому міської ради (Федоренко Л.В., Білогай О.Ю., Чор-      
ний В.А.), редакції Криворізької міської комунальної газети "Червоний гірник" 
(Штельмах В.В.), комунальному підприємству ТРК "Рудана" (Некрасова І.Ф.) 
забезпечити в 10-денний термін, згідно з регламентом, інформування населення 
міста у засобах масової інформації та на офіційній сторінці виконкому міськради 
в мережі Інтернет у підрозділі "Регуляторна політика" розділу "Розвиток 
підприємництва" про зміст даного рішення та введення його до реєстру 
документів виконкому міської ради. 

 
3. Управлінню комунальної власності міста виконкому міської ради 

забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та 
періодичного відстежень результативності дії цього рішення відповідно через 
шість місяців, один рік та раз кожні три роки. Звіт оприлюднити у Криворізькій 
міській комунальній газеті "Червоний гірник" та на офіційній сторінці виконкому 
міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством.  

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань міської комунальної власності (Іщенко М.І.), координацію робо-ти 
- на заступника міського голови Темника Г.П. 

 
 
 
 

Аналіз  регуляторного  впливу 
до  проекту регуляторного акта -  рішення  Криворізької 
міської ради "Про внесення змін та доповнень до  Порядку 
виявлення, взяття  на облік, збереження та використання 

безхазяйного нерухомого майна у м. Кривому Розі" 
 
       1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 
державного регулювання господарський відносин, а також оцінка важливості 
цієї проблеми. 
       
       Проблема, яку планується розв’язати  з прийняттям даного рішення, полягає 
в  удосконаленні  та прозорості процесів, пов'язаних з виявленням, взяттям на 
облік безхазяйного нерухомого майна у місті, організації  його збереження та 
використання впродовж періоду перебування на обліку як безхазяйного. 
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       Так, станом на 01.11.2007р. виявлено виконкомами районних у 
місті рад: Центрально-Міським, Дзержинським та Саксаганським, п’ятнадцять 
безхазяйних  об’єктів нерухомості. 
 
       2. Обґрунтування  неможливості розв’язання проблеми за допомогою 
ринкових механізмів та потреби державного регулювання. 
       
      Проблема є актуальною, оскільки статтею 335 Цивільного кодексу України 
„Набуття права власності на безхазяйну річ” не визначено прозорість процесу 
виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного 
нерухомого майна; механізм взаємодії між  учасниками цього процесу, а саме 
між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та 
громадянами; не визначено, яке саме майно комунальних підприємств, закладів 
та установ не може бути визнано як безхазяйним. 
     Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання 
безхазяйного нерухомого майна у м. Кривому Розі (надалі – Порядок), 
затверджений рішенням міської ради від 27.12.2006 № 689, удосконалив, 
деталізував та конкретизував цей механізм реалізації на місцевому рівні.  
 
       3. Обґрунтування неможливості розв’язання визначених проблем за 
допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього. 
       
     Визначена проблема  не може бути  розв’язана за допомогою  діючого 
регуляторного акта, без внесення змін та доповнень до рішення міськради від 
27.12.2006 № 689 „Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, 
збереження та використання безхазяйного нерухомого майна у м. Кривому Розі” 
тому, що відсутнє чітке визначення, яке саме майно комунальних підприємств, 
закладів та установ не може бути визнано як безхазяйне та відсутнє чітке 
визначення дій пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації між КПДОР 
„Криворізьке БТІ” і виконкомом районної у місті ради. 
 
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акта, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів 
господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта. 
      
      Показником результативності чинного регуляторного акта виступає  
запровадження заходів щодо вдосконалення  організації Порядку. Об’єкти 
нерухомості, які визначені як безхазяйні, після спливу одного року, за рішенням 
суду, перейдуть до комунальної власності територіальної громади міста Кривого 
Рогу, після чого їх можливо буде надати в орендне використання, тощо суб’єктам 
господарювання. Кошти від користування майном будуть спрямовані до міського 
бюджету. 
      Так, на звіт про базове відстеження дії регуляторного акта – рішення міської 
ради від 27.12.2006 № 689  „Про затвердження Порядку виявлення, взяття на 
облік, збереження та використання безхазяйного нерухомого майна у м. Кривому 
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Розі” постійною комісією міської ради зроблено висновок, що це рішення є 
нагальним та актуальним дає можливість значно вдосконалити нормативно-
правову базу, у відповідності до чинного законодавства, у сфері розпорядження, 
збереження та використання нерухомого майна, що не має власника або власник 
якого невідомий. Але потребує подальшого вдосконалення відносин щодо 
виявлення, постановки на облік безхазяйного нерухомого майна, а також 
внесення змін та доповнень до нього. 
  

Розрахунок  очікуваних  витрат  та   вигод  
від   впровадження  запропонованого  регуляторного акта 

 
     Населення та держава не матимуть витрат у разі прийняття вказаних змін та 
доповнень до  Порядку , а очікувані вигоди наступні: 

Групи  інтересів Вигоди Витрати 
Для територіальної 
громади міста 

- покращення естетичного  вигля-
ду міста; 
- збереження  нежитлового  фон-
ду; 
- підтримка санітарного стану мі-
ста на гідному рівні.       

економічні витрати відсутні 

Для  суб’єктів 
господарювання 

- захист  власних  інтересів та 
прав через договірні відносини; 
- зменшення витрат часу, пов’я-
заних із задоволенням потреб що-
до здійснення діяльності суб’єктів 
господарювання. 

пов’язані з забезпеченням 
схоронності безхазяйного 
нерухомого майна, згідно 
укладеному договору збері-
гання 
 

Для  органів  місцевого 
самоврядування 

- вдосконалення  механізму ви-
явлення, взяття на облік, збере-
ження та використання безхазяй-
ного нерухомого майна у м. Кри-
вому Розі; 
   -визначення обов’язків конкрет-
них учасників процесу. 

- виготовлення інвентарної 
справи; 
- оформлення свідоцтва про 
право власності; 
- оформлення витягу з реє-
стру про реєстрацію права 
власності 

          Так, внаслідок дії регуляторного акта,  порівнюючи два  періоди його 
базового відстеження (з 04.01.2007 по 04.07.2007   та   попередній період з  
04.01.2006  по  04.07.2006), за період з 04.01.2007 по 04.07.2007  сім об’єктів 
нерухомості поставлено на облік у КПДОР „Криворізьке БТІ” як безхазяйні, в 
той час як за аналогічний період минулого року таких об’єктів виявлено не було. 
          
       5. Визначення цілей державного регулювання. 
      
      Цілями державного регулювання при запровадженні запропонованого 
регуляторного акта є вдосконалення механізму та врегулювання відносин щодо 
виявлення, постановки на облік безхазяйного нерухомого майна, покращення 
його збереження та ефективного використання, враховуючи збалансованість  
інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого 
самоврядування.  
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6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів 
досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього державного регулювання господарських відносин. 
 

       Першою альтернативою запропонованому акту є збереження діючого 
регуляторного акта, проте у цьому випадку вирішення визначених цілей буде не 
можливо. Визначені цілі не можуть бути вирішені за допомогою діючого 
регуляторного акта у зв’язку з тим, що не визначено, яке майно комунальних 
підприємств, закладів та установ не може бути визнано як безхазяйне та відсутнє 
чітке визначення дій між КПДОР „Криворізьке БТІ” і виконкомом районної у 
місті ради пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації.  

 
     Другою альтернативою  запропонованому регуляторному акту є внесення 
пропозиції щодо змін та доповнень до Цивільного кодексу України та 
прийняття підзаконних актів, проте у цьому випадку вирішення визначених 
цілей буде не можливо. Врегулювання цих відносин на державному рівні буде 
носити загальний характер, не буде враховано специфіку міста, його 
інфраструктуру, структуру органів місцевого самоврядування. 

 
7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення встановлених цілей. 
 
Розробником для досягнення встановлених цілей обрано  внесення змін до 

діючого Порядку. 
      
      У разі прийняття зазначеного  проекту  рішення  міської ради буде  
забезпечена збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів 
господарювання та органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення та 
прозорості процесів, пов’язаних з виявленням, взяттям на облік безхазяйного 
нерухомого майна у місті, організацією його збереження та використання 
впродовж періоду перебування на обліку як безхазяйного. Тому, це є найліпший 
спосіб для досягнення встановлених цілей. 

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

шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
 
Розв’язання визначених проблем забезпечать наступні механізми та заходи 

щодо: 
- удосконалення порядку взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;    
- визначення зобов’язань конкретних учасників відносин; 
- збереження та відновлення естетичного вигляду району, міста; 
- реалізації дій, направлених на запобігання руйнування об’єктів 

нерухомості; 
- підтримка санітарного стану міста на гідному рівні; 
- захист інтересів та прав суб’єктів господарювання через договірні 

відносини; 
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- зменшення витрат часу, пов’язаних із задоволенням потреб 

щодо здійснення діяльності суб’єктів господарювання. 
 
9. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта. 
 
Органи місцевого самоврядування повністю укомплектовані  персоналом, 

мають необхідні приміщення та матеріальне забезпечення для досягнення 
встановлених  цілей  державного  регулювання. 

У разі прийняття проекту регуляторного акта буде можливо забезпечити 
збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та 
органів місцевого самоврядування щодо  удосконалення та прозорості процесів, 
пов’язаних з виявленням, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна у 
місті; умов його зберігання впродовж періоду перебування на обліку як 
безхазяйного; збереження та відновлення естетичного вигляду району, міста з 
метою запобігання руйнування об’єктів нерухомості; чітко визначити, яке майно 
комунальних підприємств, закладів та установ не може бути визнано як 
безхазяйне, а також чітко визначити дії, які пов’язані з проведенням технічної 
інвентаризації. 

 
10. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей з найменшими 

витратами для суб’єктів господарювання, громадян, держави. 
 

      Досягнення запропонованим регуляторним  актом  встановлених цілей не 
впливатиме на витрати територіальної громади міста. Витрати суб’єктів 
господарювання будуть пов’язані  із забезпеченням схоронності безхазяйного 
нерухомого майна, згідно укладеному договору зберігання. Витрати органів 
місцевого самоврядування будуть пов’язані  із виготовленням інвентарної 
справи, оформленням свідоцтва про право власності та витягу з реєстру про 
реєстрацію права власності. 

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникають внаслідок дії запропонованого   
регуляторного   акта. 

 
Введення в дію  змін та доповнень до Порядку виявлення, взяття на облік, 

збереження та використання безхазяйного нерухомого майна у м. Кривому Розі  
створить  такі  вигоди: 

-  для територіальної громади міста – покращення естетичного  вигляду 
міста;  

- збереження нежитлового фонду; 
- підтримка санітарного стану міста на гідному рівні;  

      -  для суб’єктів господарювання - захист  власних  інтересів та прав через 
договірні відносини; 
   - зменшення витрат часу, пов’язаних із задоволенням потреб щодо здійснення 
діяльності суб’єктів господарювання. 
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   - для органів місцевого самоврядування - вдосконалення  
механізму виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного 
нерухомого майна у м. Кривому Розі; 

- визначення конкретних зобов’язань кожного з учасників процесу. 
 
12. Оцінка можливості впровадження  та виконання вимог регуляторного 

акта залежно від ресурсів,  якими  розпоряджаються органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 
впроваджуватися та виконувати їх. 

 
       Впровадження та виконання  вимог регуляторного акта залежить від ресурсів 
органів місцевого самоврядування. Витрати на відстеження  результативності 
регуляторного акта будуть пов’язані  із виготовленням інвентарної справи, 
оформленням свідоцтва про право власності та витягу з реєстру про реєстрацію 
права власності, фінансування буде здійснюватися за рахунок  міського  
бюджету. 

Суб’єкти господарювання, громадяни міста, яким стало відомо про нерухоме 
майно, що не має власника або власник якого невідомий, повідомляють про це 
виконком районної у місті ради, який відповідно має змогу та повинен реагувати 
на ці повідомлення. 

 
 13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 

регуляторного акта. 
 
Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію 

регуляторного акта  є: 
-   зміна законодавства та підзаконних актів у сфері набуття права власності на 

безхазяйну річ; 
- зменшення уваги у суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого 

самоврядування до об’єктів нерухомості, які покинуті напризволяще та 
підпадають під визначення - безхазяйне нерухоме майно.  

При  виникненні  змін  у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 
запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни 
та доповнення. 

  
14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного  акта. 
 
Запропонований проект регуляторного акта  запроваджується на 

довгостроковий термін дії або до прийняття  нових нормативних актів.  
У разі потреби вноситимуться зміни до нього, у т.ч.  за  підсумками аналізу 

відстеження його результативності та досягнення визначеної мети регулювання. 
 
15. Визначення показників результативності регуляторного акта. 
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З метою відстеження результативності цього регуляторного 

акта визначено  наступні  головні  показники: 
набуття права комунальної власності територіальною громадою міста на 
безхазяйне нерухоме майно; 
     - схоронність безхазяйних об’єктів нерухомості, які розташовані на території 
міста, шляхом укладання договору зберігання; 
     - розмежування конкретних обов’язків кожного з учасників процесу щодо 
безхазяйного нерухомого майна; 
     - покращення естетичного вигляду міста в цілому; 

- підтримка санітарного стану міста на гідному рівні; 
- дія рішення буде розповсюджена на вузьке коло суб’єктів господарювання, 

які будуть брати участь у цьому процесі. 
      
      16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 
результативності регуляторного акта у разі  його  прийняття. 
 
            Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватись шляхом 
здійснення контролю за кількістю поданих звернень виконкомами районних у 
місті рад, за кількістю взятих на облік КПДОР „Криворізьке БТІ” об’єктів,  як 
безхазяйних, базове відстеження результативності буде здійснено через шість 
місяців після набрання його чинності. 
       Повторне відстеження  планується провести через рік після набуття чинності  
регуляторного акта, якщо  рішенням  міської ради не буде встановлено більш 
ранній строк.  За результатами буде можливо порівняти показники базового та 
повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблематичних 
питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного 
акта. 
       Періодичне  відстеження  планується  проводити один раз на три роки, 
починаючи від дня закінчення заходів  щодо  повторного відстеження 
результативності, з метою дотримання чинного законодавства та діючих 
нормативно-правових актів у сфері набуття права власності на безхазяйну річ. 
 
     Розробник проекту рішення міської ради та аналізу регуляторного 
впливу до нього – управління комунальної власності міста виконкому 
міськради (каб. 245, 241, тел. 74-49-12, 74-49-18). 


