
 

   КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
    Дніпропетровська область 
 
              ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.02.2006 
№ 4035 “Про затвердження Порядку переведення жилих будинків і 
приміщень  (квартир) у нежилі у м. Кривому Розі 
 

 Враховуючи вимоги Закону України “Про  засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та з метою 
вдосконалення Порядку переведення жилих будинків і приміщень (квартир) 
у нежилі, виправлення технічних помилок, керуючись Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила: 
 

1. Внести зміни до Порядку переведення жилих будинків і 
приміщень (квартир) у нежилі  у м. Кривому Розі, затвердженого рішенням 
міської ради від 24.02.2006 № 4035: 

1.1 доповнити: 
1.1.1 пункт 1.4 новим абзацом:  
“ Переведення придатних для проживання приміщень (квартир) у місті 

в нежилі допускається, як виняток, зокрема за умови наявності документів, 
зазначених у п.2.1 Порядку”; 
 

1.1.2 пункт 2.1: 
- абзац дев’ятий реченням: “Суміжними квартирами вважати такі, які 

мають спільні огороджувальні конструкції по периметру квартири (внутрішні 
перегородки, плити перекриття). Для підприємств громадського харчування, 
домових кухонь додатково необхідно отримати згоду повнолітніх власників 
та мешканців усього будинку;”;  
          - абзац десятий реченням: “Для жилих будинків приватного сектора 
згоду всіх повнолітніх власників та мешканців суміжних будинків 
(земельних ділянок) з додаванням схематичного плану цих будинків 
(земельних ділянок), завіреного головою вуличного (квартального) комітету 
(додаток 3); 
          - новим абзацом: 
          “ – акт з висновком комісії виконкому районної у місті ради про 
результати обстеження та визначення доцільності переведення жилого 
приміщення (квартири) у нежиле під певний об’єкт бізнесу.”; 
          1.1.3 пункт 2.2: 
          - абзац дев’ятий словами “голова вуличного (квартального) комітету”; 
           1.1.4 пункт 2.9: 
          - абзац сьомий реченням: 
          “Для жилих будинків приватного сектора згоду всіх повнолітніх 
власників та мешканців суміжних будинків (земельних ділянок) з додаванням 



схематичного плану цих будинків (земельних ділянок), завіреного головою 
вуличного (квартального) комітету (додаток 3)”, 
           - новим абзацом: 
           “ – копію рішення виконкому міськради щодо переведення жилого 
приміщення (квартири) у нежиле”; 
             

1.2 виключити: 
- абзац третій пункту 1.5; 
- з абзацу другого п.1.8 слова “не порушуючи”, замінивши їх на “не 

погіршуючи”; 
 
1.3 викласти в наступній редакції абзац п’ятий пункту 3.1: 
“ – у разі необхідності висновок проектного інституту щодо технічного 

стану жилого  будинку, приміщення (квартири) та про неможливість або 
недоцільність проведення його капітального ремонту”. 

 
2. Редакції Криворізької міської комунальної газети “Червоний 

гірник” (Штельмах В.В.) та комунальному підприємству ТРК “Рудана” 
(Некрасова І.Ф.) оприлюднити це рішення, управлінню економіки виконкому 
міськради (Просолупов В.І.) - розмістити на офіційній сторінці виконкому 
міськради в мережі Інтернет , загальному відділу виконкому міськради   
(Чорний В.А.) – внести до реєстру документів виконкому міської ради в 10-
денний термін з дня прийняття рішення. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника 
міського голови Ткачука М.С. 
 
 
     А Н А Л І З 

регуляторного впливу до проекту рішення міської ради 
“Про внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2006 №4035  

“Про затвердження Порядку переведення жилих будинків і 
 приміщень (квартир) у нежилі у м. Кривому Розі” 

 
1. З метою впорядкування переліку документів, які надаються до 

муніципального бюро “Віза” для розгляду питання щодо переведення жилих 
приміщень у нежилі та в разі зміни цільового використання приміщення 
раніше переведеного в нежиле, вносяться зміни до Порядку переведення 
жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі, затверджених рішенням 
міської ради від 24.02.2006 № 4035.  

 
2. На сьогодні житлова сфера регулюється понад 10 законодавчими, 

нормативними актами, які іноді вступають у протиріччя між собою 
(наприклад Житловий кодекс Української РСР та Закон України “Про 
власність”, “Про приватизацію державного житлового фонду”,  Цивільний 
кодекс України, тощо). Тому виникає необхідність доповнити Порядок  
переведення жилих будинків і приміщень (квартир), які належать суб’єктам 
господарювання (юридичним, фізичним особам) на правах власності, у 
нежилі для використання їх в подальшому під об’єкти іншого призначення в 



місті Кривому Розі та в разі зміни  цільового використання приміщення 
раніше переведеного в нежиле. 
 

3. З метою впорядкування переліку документів, які надаються до 
муніципального бюро “Віза” для розгляду питання щодо переведення жилих 
приміщень у нежилі та в разі зміни цільового використання приміщення 
раніше переведеного в нежиле. 

 
4. Результатом прийняття запропонованого рішення буде: 
 
а) упорядкування процедури, чітке визначення послідовних етапів 

щодо переведення жилих будинків і приміщень у нежилі під подальше 
розташування об’єктів бізнесу та в разі зміни  цільового використання 
приміщення раніше переведеного в нежиле; 

г) недопущення обмеження інтересів інших громадян, які 
проживають у будинку шляхом визначення комісіями виконкомів районних у 
місті рад можливості та доцільності переведення жилих приміщень у нежилі 
з урахуванням ряду факторів (насиченість мікрорайону об’єктами бізнесу, 
недопущення використання дворової території та місць відпочинку); 
 

Внаслідок дії регуляторного акта очікувані витрати та вигоди суб’єктів 
господарювання, громадян та міської громади наведені в таблиці. 

 
 
 
 
 

Сфера 
інтересів 

Вигоди Витрати 
 

Населення - недопущення обмеження їх 
інтересів та житлових прав 
 
 

відсутні 

Суб’єктів 
господарюван
ня 

- чітке визначення 
послідовних етапів при 
переведенні жилих будинків і  
приміщень у нежилі; 
 

Разові витрати: сплата 
грошової компенсації у 
розмірі 10% від первісної 
балансової вартості жилого 
приміщення, визначеної в 
довідці-характеристиці 
складеної КП “Криворізьке 
бюро технічної 
інвентаризації”. 
  Витрати, пов’язані з 
переобладнанням жилих 
квартир під об’єкти бізнесу, 
визначаються кількісно у 
кожному окремому випадку  

Міської - залучення додаткових Відсутні 



громади коштів на розвиток 
інфраструктури міста 

 
5. Метою цього регуляторного акта є правове врегулювання 

господарських відносин між органом місцевого самоврядування та 
суб’єктами господарювання (юридичними, фізичними особами) щодо 
вирішення питання переводу жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі 
та зміни цільового використання приміщення раніше переведеного в нежиле, 
вдосконалення встановленого порядку. 
 

6. Альтернативи вирішення проблеми: 
 

- збереження існуючого Порядку в частині визначення порядку 
переведення жилих будинків та приміщень у нежилі та зміни цільового 
використання приміщення раніше переведеного в нежиле; 

- прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Аналіз альтернатив: 
Перший шлях вирішення проблеми не в повному обсязі визначає 

можливості та доцільності переведення жилих приміщень у нежилі з 
врахуванням існуючої ситуації у сфері відкриття нових об’єктів бізнесу.  

Запропонований проект є актуальним, досягає мети регулювання. 
Прийняття запропонованого регуляторного акту: 

- надасть можливість захисту майнових  інтересів суб’єктів 
господарювання при купівлі жилих приміщень (квартир) шляхом 
попереднього отримання висновку комісії виконкому районної у місті ради 
щодо  можливості та доцільності переведення жилого приміщення під об’єкт 
бізнесу та враховувати інтереси мешканців жилих будинків. 

 Аналіз регуляторного впливу здійснюється до проекту рішення. 
У разі неприйняття зазначеного рішення міської ради, ці дії не будуть 

урегульовані. 
 
7. З прийняттям проекту рішення міської ради “Про внесення змін до 

рішення міської ради  від   24.02.2006    №4035  “Про затвердження Порядку 
переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі у м. Кривому 
Розі”: 

 
- визначиться чіткий порядок надання необхідного переліку документів 

для  переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі та в разі 
зміні  цільового використання приміщення раніше переведеного в нежиле; 

- створиться можливість захисту майнових  інтересів суб’єктів 
господарювання при купівлі жилих приміщень (квартир) шляхом 
попереднього отримання висновку комісії виконкому районної у місті ради 
щодо  можливості та доцільності переведення жилого приміщення під об’єкт 
бізнесу та захисту інтересів мешканців жилого будинку; 
 

8. Запропонований регуляторний акт регулює правові відносини, що 
виникають у процесі розміщення об’єктів бізнесу в житловому фонді міста, а 



також визначає порядок надання документів для прийняття відповідного 
рішення виконкому міськради. 

 
9. Прийняття регуляторного акта дозволить впровадити у місті єдину 

концепцію щодо механізму переведення жилих будинків і приміщень у 
нежилі та в разі зміни  цільового використання приміщення раніше 
переведеного в нежиле, створити умови для сприяння розвитку 
підприємництва, створення нових робочих місць без обмеження інтересів 
мешканців будинку.  
 

10. Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей 
не впливає на витрати населення, громади та держави, а позитивно впливає 
на запровадження підприємницької діяльності шляхом відкриття об’єктів 
бізнесу в житловому фонді міста. 
 

11. Не всі вигоди, які виникли внаслідок дії регуляторного акта, можуть 
бути визначені кількісно. Серед них: 

- створення умов для розвитку сфери торгівлі, побутового 
обслуговування та інших сфер бізнесу; 

- створення нових робочих місць; 
- захист інтересів та житлових прав мешканців будинку. 

Проте, витрати на відкриття об’єктів бізнесу в житловому фонді міста 
будуть разові, а вигоди – на тривалий час. 

 
12. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не 

залежить від ресурсів органів влади, місцевого самоврядування. 
 

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

14. Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється 
довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. В разі потреби 
вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження його 
результативності. 
 

15. Показниками результативності регуляторного акта може бути 
кількість переведених із житлового в нежитловий фонд жилих  приміщень 
(квартир), а також відкритих  об’єктів бізнесу. 
 

16. Результативність регуляторного акта буде відстежуватись один раз 
на півріччя виконкомами районних у місті рад спільно з управліннями 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 
виконкому міськради шляхом здійснення контролю за виконанням 
суб’єктами господарювання Порядку переведення жилих будинків і  
приміщень (квартир) у нежилі з метою відкриття об’єктів певного виду 
діяльності та відкриттям нових об’єктів бізнесу. 

 



Розробником проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу є 
управління житлово-комунального господарства виконкому міськради . 
(каб.362, тел.74-09-41). З текстом проекту рішення міської ради “Про 
внесення змін до рішення міської ради від 24.02.2006 №4035 “Про 
затвердження Порядку переведення жилих будинків і приміщень 
(квартир) у нежилі у м. Кривому Розі” та аналізом його регуляторного 
впливу можна ознайомитись  на офіційній сторінці виконкому міської 
ради у мережі Інтернет (www.kryvyirih.dp.ua) у підрозділі   “Регуляторна 
політика”  розділу “Розвиток підприємництва”    

 


