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АНОНС

Оголошення

Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Криворізька міська комунальна газета виходить з 7 грудня 1924 року
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ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ  
ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ!

На виконання Постанови від 11 березня 
2011 року № 238 «Про Єдиний державний 
реєстр громадян, які потребують поліпшен-
ня житлових умов», громадською комісією з 
житлових питань проводиться перереєстра-
ція громадян, які перебувають на квартирно-
му обліку при виконкомі Жовтневої районної 
у місті ради, з метою формування Єдиного 
державного реєстру громадян, які потребу-
ють поліпшення житлових умов.

Для перереєстрації громадянам необхід-
но звернутись до 1.04.2013 до виконкому 
Жовтневої районної у місті ради (вул. Шуру-
пова, 2, зупинка «КРЕС») в каб. 106, тел. 50-
35-80; графік прийому: понеділок, вівторок, 
10.00-16.30; перерва з 12.30 до 13.00.

Необхідно надати такі документи:
1. Довідку про склад сім’ї та реєстрацію.
2. Копію паспорта та ідентифікаційного 

номера (на всіх членів сім’ї, хто перебуває 
на квартирному обліку).

3. Довідку з місця роботи (на всіх повно-
літніх членів сім’ї, які перебувають на квар-
тирному обліку).

4.  Документ, що підтверджує пільгу чер-
говика.

Громадяни, які не перереєструються до 
1.04.2013, не будуть включені до Єдиного 
реєстру громадян, що потребують поліп-
шення житлових умов.

Секретар громадської комісії  
з житлових питань

ГРАФІК
проведення «гарячих ліній» з питань 
організації роботи та діяльності дер-

жавних нотаріальних контор, приватних 
нотаріусів, забезпечення населення 

нотаріальними послугами  
за телефоном  

у м. Дніпропетровську 0-22-38-55-00  
на І квартал 2013 року

Приватний нотаріус Дніпропетровського 
міського нотаріального округу  
Цупров М.С. –  6.03.2013, 9.00-11.00.

Провідний спеціаліст відділу нотаріату  
Бенда Н.М. –  20.03.2013, 9.00-11.00.

Приватний нотаріус Дніпропетровського 
міського нотаріального округу  
Буцьких О.О. –  27.03.2013, 9.00-11.00.

Криворізьке міське управління юстиції

Рекламний  
відділ «ЧГ»

понеділок-четвер   
 з 9.00 до 18.00;
п’ятниця  з 9.00 до 17.00

Тел.  92-97-16, 067-743-79-02
e-mail:  reklama@rminer.dp.ua

Пряма лінія 
«ЧГ»
Про питання 
зайнятості
У середу,  
6 березня, 
на прямому  
зв’язку  
з читачами  
буде 
керівник  
Криворізького  
міського  
центру зайнятості  
Ігор Богданович Вознюк.

Цього року в сфері зайнятості 
відбулось чимало змін. Стосу-
ються вони як роботодавців, так 
і найманих працівників. Отри-
мати компетентні відповіді сто-
совно цих змін можна буде під 
час чергової прямої лінії. 

Телефонуйте за номером  
92-82-09 6 березня з 15 до 16 го-
дини. 

Чекаємо на ваші дзвінки.

Кандидат від Партії регіонів  
Микола Веропотвелян одержав  
переконливу перемогу на виборах 
Третього березня в чотирьох районах 
Кривого Рогу відбулися проміжні вибори до 
Дніпропетровської обласної ради. О восьмій 
годині ранку всі 140 дільниць виборчого округу 
№4 (Дзержинський, Довгинцівський, Інгулецький 
та Центрально-Міський райони міста) відкрилися 
та почалося голосування.

Участь у виборах взяв і Віце-
прем’єр-міністр України, голова 
Дніпропетровської обласної ор-
ганізації Партії регіонів Олек-
сандр Вілкул. Він проголосував 
на виборчій дільниці, розташо-
ваній у будівлі «Кривбаспроек-
ту».

«Найголовніше, щоб обраний 
депутат приносив користь Кри-
вому Рогу, Дніпропетровщині та 
Україні. Щоб пам’ятав – мандат 
вручили йому люди. Особисто 
я проголосував за людину, якій 
вірю. Він буде працювати на 
людей та для людей», – сказав 
Олександр Вілкул.

Також у виборах взяли участь 
народний депутат України від 
Партії регіонів В’ячеслав Задо-
рожний та народний депутат 
України, голова Криворізької 
міської організації Партії регіо-
нів Костянтин Павлов.

«Від сьогоднішніх виборів 
залежить, хто буде представ-
ляти інтереси Кривбасу на об-
ласному рівні. Упевнений, що 
криворіжці поставляться до 
волевиявлення конструктивно 
та віддадуть голоси найдостой-
нішому», – сказав Костянтин 
Павлов.

Як повідомив голова Криво-
різької міської виборчої ко місії 

Павло Гівель, вибори відбулися 
на високому організаційному 
рівні. Процес волевиявлення 
громадян пройшов спокійно, без 
порушень та скарг з боку спосте-
рігачів.

Всього у виборах взяли участь 
57 852 громадянина, що складає 
23,6% від загальної кількості 
виборців. Найбільшу активність 
продемонстрували виборці Ін-
гулецького району.

Після закінчення підрахун-
ку голосів стало відомо, що 
найбільшу підтримку отримав 
кандидат від Партії регіонів, 
головний лікар Міжобласного 
центру медичної генетики та 
пренатальної діагностики Ми-
кола Веропотвелян. За нього 

проголосували більше 43,3 ти-
сячі криворіжців, або 74,9% від 
кількості виборців, котрі взяли 
участь у голосуванні. На друго-
му місці – В’ячеслав Усенко (8% 
голосів). Третій результат – в 
Ігоря Доценка (1,9% голосів).

Наразі міська виборча комі-
сія підбила підсумки голосуван-
ня, склала відповідні протоколи 
з мокрими печатками та пере-
дала їх до обласної виборчої 
комісії.

Андрій МІХЕЙЧЕНКО.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

(На фото голосують  
Віце-прем'єр-міністр України 

Олександр Вілкул  
та народний депутат України 

В'ячеслав Задорожний)

Вибори-2013

Підбито й підсумки голосування на обласному рівні. За словами голови обласної територіальної виборчої ко-
місії Павла Шандиби, вибори пройшли спокійно, в межах діючого законодавства. Явка коливалась від 18,7% до 
47,8%.

Вибори ще раз продемонстрували високий рівень підтримки кандидатів від Партії регіонів в Дніпропетров-
ській області.

Округ Явка Переможець % голосів, відданих  
за переможця

2 (м. Дніпропетровськ) 18,7% О. Пшинько (Партія регіонів) 63,05%
4 (м. Кривий Ріг) 23,6% М. Веропотвелян (Партія регіонів) 74,98%
26 (м. Тернівка) 36,2% В. Снігур (Партія регіонів) 59,79%
32 (Верхньодніпровський район Дніпропет ровської області) 42,7% І. Смок (Партія регіонів) 74,09%
63 (Томаківський район Дніпропетровської області) 47,8% Т. Скорук (Партія регіонів) 70,12%
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Урочистості

Дніпропетровській області – 81 рік
27 лютого виповнився 81 рік від дня створення Дніпропе-
тровської області. Наступного дня в обласному театрі опе-
ри та балету відбулось урочисте зібрання, в якому взяли 
участь найбільш видатні особистості регіону, представники 
громадських та профспілкових організацій, міські голови і 
керівники районів області.

«Дніпропетровщина є опо-
рою нашому Президентові Вік-
тору Януковичу й успішним 
майданчиком реалізації проек-
тів модернізації. Конкретними 
справами і досягненнями регіон 
підтверджує свої лідерські пози-
ції в Україні. 

Свій черговий день народжен-
ня область зустрічає як один із 
провідних регіонів України, ре-
гіон-переможець, регіон-лідер, 
котрий якісно впливає на со-
ціально-економічний розвиток 
усієї країни. Не зраджуючи своїм 
глибоким духовним і культурним 
традиціям, Дніпропетровщина 
смі ливо йде вперед, росте і розви-
вається, відзначаючи свій ріст но-
вими досягненнями в усіх сферах 
діяльності та вражаючи масшта-
бами проведених перетворень.

Щиро бажаю всім жителям 
Дніпропетровщини подальших 
перемог та успіхів, надій і на-
тхнення, благополуччя і взаємо-
розуміння. Зі святом вас, дорогі 
земляки!» – йдеться у вітально-
му листі Віце-прем’єр-міністра 
України, голови Дніпропетров-
ської обласної організації Пар-
тії регіонів  Олександра Вілкула, 
який було зачитано під час уро-
чистого зібрання.

Голова Дніпропетровської об-
лдержадміністрації Дмитро Ко-

лєсніков і голова Дніпропетров-
ської обласної ради Євген Удод 
вручили державні та обласні на-
городи видатним жителям регіо-
ну. Визнання здобули й криворіж-
ці. Головний лікар Міжобласного 
центру медичної генетики та пре-
натальної діаг ностики Микола 
Веропотвелян отримав від Дми-
тра Колєснікова нагрудний знак 
«За розвиток регіону» з іменним 
годинником. Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України було 
нагороджено машиніста екска-
ватора кар’єру Інгулецького гір-
ничо-збагачувального комбінату 
Анатолія Бєліча, а Глеюватського 
сільського голову Юрія Сергієнка 
удостоєно Почесної відзнаки го-
лови Дніпропетровської обласної 
ради.

«Дніпропетровщина – це ре-
гіон, спрямований у майбутнє, з 
масштабними, амбітними пла-
нами розвитку в науці, освіті, у 
створенні сучасних інновацій-
них виробництв. Ми пишаємось 
нашими видатними земляками, 
іменами яких повниться історія. 
Ми пишаємось нашими сучасни-
ками, які продовжують творити 
історію – працюючи в полі та на 
заводі, у школах та лікарнях, які 
мріють та сміливо втілюють мрії 
у життя. Пишаємось тими, хто 
вкладає душу у свою справу, хто 

готовий відповідати не лише за 
себе, а й за життя тих, хто поруч, 
за розвиток свого міста чи сели-
ща. 

Кожен новий рік – це новий 
етап у становленні регіону та 
його розвитку. Тому в 2013 році 
перед нашим регіоном і кожним 
із нас стоїть завдання продовжи-
ти обраний курс розвитку Дні-
пропетровщини під керівниц-
твом нашого Президента Вік тора 
Федоровича Януковича», – ска-
зав голова Дніпропетровської 
облдержадміністрації, перший 
заступник голови обласної ор-
ганізації Партії регіонів Дмитро 
Колєсніков.

Привітав жителів регіону з 
81-річчям і голова Дніпропе-
тровської обласної ради, перший 
заступник голови ДОО Партії ре-
гіонів Євген Удод.

«Сьогодні Дніпропетровщи-
на –  це регіон-лідер, який віді-
грає значну роль у зміцненні 
віт чизняної економіки, реалізує 
масштабні міжнародні проекти 
та затребувані часом соціальні 
програми. В області системно 
підвищується інвестиційна при-
вабливість промислових галузей, 
впроваджуються у виробництво 
сучасні технології, приділяється 
значна увага соціальним питан-
ням. Наші регіональні ініціативи 
знаходять підтримку у Президен-
та України Віктора Федоровича 
Януковича. Вірю, що наші спільні 
зусилля та любов до рідної землі 
й надалі будуть запорукою успіш-
ності Дніпропетровської області», 
– сказав Євген Удод.

Андрій МІХЕЙЧЕНКО.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Подробиці
Вітання

З Днем  
народження,  
Дніпропетровщино!
Шановні жителі Дніпропетровщи-
ни! Вітаю вас з Днем народження 
нашої області – 27 лютого регіону 
виповнюється 81 рік!

Земля, переплетена з історією 
давніх часів, область, народжена 
працею кількох поколінь, має осо-
бливу енергетику сили. Як би далеко 
від рідної землі не вели життєві до-
роги, серце кожного патріота завжди 
лишається там, де народився, де 
виріс, де отримав путівку в життя. 

Успіх кожного з нас є частиною 
перемог усієї Дніпропетровщини, її 
гордістю. Дніпропетровщина дала 
старт мільйонам людей. Ми пишає-
мось нашими видатними земляками, 
іменами яких повниться історія. Ми 
пишаємось нашими сучасниками, які 
продовжують творити історію – пра-
цюючи в полі та на заводі, в школах 
та лікарнях, які мріють та сміливо 
втілюють мрії у життя. Пишаємось 
тими, хто щиро приходить на до-
помогу, хто вкладає душу у свою 
справу, хто готовий відповідати не 
лише за себе, а й за те, яким є життя 
тих, хто поруч, за розвиток свого 
міста чи селища. 

Великий досвід та мудрість пере-
даються нам від людей, які створю-
вали славу регіону. Велика шана та 
пам’ять живуть у наших серцях, аби 
ця слава про наш могутній регіон 
ширилася, щоб пишалися наші діти 
та онуки зробленим нами сьогодні. 

Нехай завжди додає сил та 
впевненості рідна земля Дніпропет-
ровщини кожному, хто спрямовує 
свої таланти, думки та волю в ім’я її 
розквіту та розвитку України!

Голова Дніпропетровської 
облдержадміністрації  

Дмитро КОЛЄСНІКОВ

Довкілля

Екологія Кривбасу невпинно покращується
Протягом минулого року в Кривому Розі успішно вирішу-
вались екологічні проблеми та поліпшувався стан нав-
колишнього природного середовища. Про це йшлося на 
прес-конференції начальника управління екології викон-
кому Криворізької міськради Олександра Скакальського.

«З ініціативи Віце-прем’єр-
міністра України, голови Дніпропе-
тровської обласної організації Партії 
регіонів Олександра Вілкула в Кри-
вому Розі вже третій рік реалізується 
Довгострокова регіональна програ-
ма з рішення екологічних проблем 
Кривбасу та поліпшення стану нав-
колишнього середовища на 2011-
2022 роки. За об’ємами фінансування 
та запланованих природоохоронних 
заходів документ є найбільш мас-
штабним за всю історію України. У 
результаті Кривий Ріг отримає друге 
дихання, стане чистим та екологічно 
безпечним містом, де умови прожи-
вання громадян будуть відповідати 
найвищим європейським стандар-

там», – сказав Олександр Скакаль-
ський.

Всього за минулий рік на реаліза-
цію природоохоронних заходів було 
витрачено 949,4 мільйона гривень, 
причому 898,2 мільйона з них – влас-
ні кошти підприємств, які найбільше 
забруднюють довкілля. Такі витрати 
зрозумілі, якщо ознайомитись із ви-
конаними обсягами робіт.

Завершено роботи з розчистки 
майже 5 км русла річки Стара Сакса-
гань, проведено берегоукріплення та 
благоустрій територій. Це створило 
гідні умови для відпочинку мешкан-
ців та гостей міста.

Проведено зариблення річки 
шляхом випуску в її русло майже 1 

тонни риби, причому окремі види 
риб сприяють очищенню річкового 
дна від мулу.

Здійснено важливі та серйозні 
кроки для поліпшення якості питної 
води. Продовжуються проектні ро-
боти щодо втілення технології нітри-, 
денітрифікації та дефосфатизації на 
Центральній станції аерації.

Активно велися роботи з озеле-
нення та благоустрою території міста. 
За минулий рік висаджено більше ти-
сячі дерев, 200 чагарників, квітників 

тощо. На озеленення було виділено 
17,3 мільйона гривень.

У рамках проекту соціального 
партнерства влади та бізнесу «Місто 
без околиць», що був започаткований 
головою обласної організації Партії 
регіонів Олександром Вілкулом, від-
крито зону відпочинку на житловому 
масиві Південного ГЗК.

Важливою новацією є введення в 
експлуатацію 4 стаціонарних постів у 
Дзержинському, Довгинцівському та 
Саксаганському районах для авто-

матичного спостереження за станом 
атмосферного повітря. За словами 
Олександра Скакальського, комп-
лекс параметрів, що відстежується 
постами, дає можливість встановити 
напрямок походження забруднення. 
У цілому, дані автоматичного мо-
ніторингу дозволяють покращити 
результативність природоохоронної 
діяльності та оперативно приймати 
відповідні управлінські рішення в 
разі виявлення відхилень від норми. 
Також отримані дані є фактично до-
казами забруднення повітря з боку 
конкретного підприємства при на-
кладанні штрафів.

Найбільшими забруднювачами 
повітря в минулому році були ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» (278 тис. 
тонн), ВАТ «Південний ГЗК» (53,2 тис. 
тонн), ПАТ «Північний ГЗК» (14,1 тис. 
тонн).

Андрій МІХЕЙЧЕНКО.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА
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Актуально

У центрі уваги – безпека праці 
Днями в нашому місті відбулась виїзна колегія Держгір-
промнагляду України за участю першого заступника  
голови Держгірпромнагляду України Віктора Шайтана. 

На ній було підбито підсумки 
роботи за 2012 р. щодо забез-
печення промислової безпеки 
та охорони праці на піднагляд-
них відомству підприємствах. 
Колегії передувала комплексна 
перевірка шахти «Гвардійської» 
ПАТ «Кривбасзалізрудком», де в 
минулому році, на жаль, збіль-
шилася кількість випадків ви-
робничого травматизму.

Перед початком колегії Віктор 
Шайтан дав прес-конференцію 
для журналістів місцевих ЗМІ.

– Протягом останніх деся-
ти років, – підкреслив Віктор 
Анатолійович, – простежуєть-
ся позитивна тенденція щодо 
зниження рівня травматизму в 
усіх галузях виробництва. У 2012 
році на промислових підприєм-
ствах України було травмовано 
9816 чоловік, що на 841 менше, 
ніж у попередньому році. Смер-
тельно травмовано 623 людини, 
або на 62 менше проти 2011 року. 
Однак з точки зору найбільшої 
цінності, якою є людське жит-
тя, – це все одно страшні цифри. 
Найвищий рівень смертельного 
травматизму спостерігається у 
вугільній промисловості. Серед 
загиблих минулого року на ви-
робництві це, по суті, кожний 

п’ятий. На другому місці в цьо-
му сумному списку перебувають 
підприємства гірничорудної га-
лузі з підземним виробництвом 
– у 2012 році тут травмувалися 
303 особи проти 276 в 2011 році, 
загинуло 22 людини проти 16 у 
попередньому році. Безумовно, 
така ситуація вимагає рішучих 
дій.

Аналіз виробничого трав-
матизму, в тому числі і зі смер-
тельними наслідками, за три 
попередні роки, зроблений ДП 
«НДІБПГ», показує, що осно-
вними причинами травмувань, 
на жаль, є організаційні, тобто 
пов’язані з низьким рівнем орга-
нізації праці на робочих місцях, 
недостатнім або непрофесійним 
наглядом і контролем з боку 
технічного персоналу середньої 
ланки – гірничих майстрів, на-
чальників дільниць, механіків 
тощо, від яких у першу чергу й 

залежить стан безпеки праці на 
виробництві. Насторожує й те, 
що в загальній кількості травму-
вань відсоток травматизму з ор-
ганізаційних причин з кожним 
роком збільшується.

На колегію були запрошені 
не тільки керівники вищої лан-
ки виробництва промислових 
підприємств, а й середній тех-
нічний персонал, і не тільки з 
основних структурних підроз-
ділів, а й із допоміжних. Зокре-
ма, за підсумками комплексної 
перевірки шахти «Гвардійської» 
ПАТ «Кривбасзалізрудком», 
хоча й враховувалися позитивні 
організаційні зрушення, здій-

снювана технічна модернізація 
підземного виробництва, його 
переоснащення у відповідності 
до вимог безпеки праці, роботу 
шахти було визнано незадовіль-
ною.

 – Незважаючи на те, що під 
час нарад за результатами комп-
лексних і цільових обстежень 
при вибухових роботах, введен-

ня особливого режиму нагляду 
ми звертаємо увагу керівників 
підприємств на низький рівень 
практичної і теоретичної під-
готовки технічних кадрів, – про-
довжив Віктор Шайтан, – це і 
сьогодні залишається однією з 
великих проблем, зокрема на 
підземних підприємствах гір-
ничорудної галузі. Як правило, 
нині підготовку і перепідготов-
ку робітничих кадрів та керів-
ників середньої ланки взяли на 
себе навчально-виробничі ком-
бінати самих підприємств, а не 
спеціалізовані ПТУ, технікуми, 
як це було раніше. Прикмет-
ний у цьому сенсі такий факт. 

Криворізьким теруправлінням 
Держгірпромнагляду України 
протягом 2012 року було усу-
нено від виконання службових 
обов’язків понад 140 керівників 
вибухових робіт, які не пройшли 
чергову перевірку знань з охо-
рони праці. В органи прокура-
тури було направлено матеріали 
на 66 посадовців, які допустили 

грубі порушення норм і правил 
охорони праці на своїх підпри-
ємствах. На адресу керівництва 
підприємств, де допущено зрос-
тання травматизму та порушен-
ня правил безпеки, направлено 
28 подань про невідповідність 
займаним посадам головних 
фахівців та керівників різних 
ланок виробництва.

Найбільш проблемними ді-
лянками підземного вироб-
ництва з видобутку корисних 
копалин з точки зору Держ-
гірпромнагляду України на 
сьогодні залишаються ведення 
вибухових робіт, переванта-
ження і складування вибухівки, 
експлуатація стволів та підйом-
них комплексів шахт, електро-
безпека підземних робіт, вну-
трішньошахтний електро– та 
конвеєрний транспорт, робота 
вентиляційних систем, проход-
ка гірничих виробок та ін. Саме 
на цьому і була зосереджена ува-
га учасників розширеної виїзної 
колегії.

Мотрона ПАНОВА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Порівняльні показники 
травматизму з організаційних 
причин в Україні:

68% – 2010 р. 

71% – 2011 р. 

72% – 2012 р. 

У 2012 р. загинули на 
виробництві 20 технічних 
працівників, тобто саме 
ті, хто за посадовими 
інструкціями безпосередньо 
організовує і бере участь у 
виробничому процесі та є 
відповідальним за безпеку 
та охорону праці на робочих 
місцях.Гірничорудні підприємства Кривбасу, які допустили зростання 

травматизму, в т. ч. смертельного, у 2012 р.
ПАТ «Кривбасзалізрудком» – 74/4 проти 44/3 в 2011 р.
ПАТ «Євраз Суха Балка» – 12/1 проти 11/3;
ПАТ «Північний ГЗК» – 6/1 проти 5/1;
ВАТ «Південний ГЗК» – 6/0 проти 2/0;
ТзОВ «Криворіжшахтобуд» – 5/1 проти 0/0;
ПАТ «Центральний ГЗК» – 3/0  проти 1/0.

На підприємствах, 
піднаглядних Криворізькому 
теруправлінню, у 2012 р.  
сталося 234 випадки 
виробничого травматизму 
проти 188 у 2011 р., в 
т.ч. 13 – смертельного 
проти 10 в 2011-му 
(показник травматизму 
з організаційних причин 
склав 80%).

Реклама

Оголошення
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ СЕЗОННОЇ ТОРГІВЛІ

З наближенням весняно-літнього періоду ви-
никає необхідність пригадати основи організації 
роботи об’єктів сезонної торгівлі. Суб'єкти госпо-
дарювання можуть розміщувати та організовува-
ти роботу малих архітектурних форм – об'єктів 
сезонної торгівлі, що функціонують тимчасово, 
виключно на відведених під зазначені цілі зе-
мельних ділянках при наявності правоустанов-
чих документів на землю.

Терміни функціонування об’єктів сезонної 
торговельної мережі визначені рішенням Криво-
різької міської ради від 30.12.2010 № 126:

– з 1 квітня до 1 листопада щорічно (для кафе 
літніх, спеціалізованого торговельного облад-
нання з продажу безалкогольних напоїв, моро-
зива, овочів, фруктів);

– з 1 серпня до 15 вересня (для об'єктів з про-
дажу товарів шкільного асортименту);

– з 1 серпня до 1 листопада (для об’єктів з 
продажу баштанних культур);

– з 1 грудня до 1 січня (для об’єктів з продажу 
новорічних ялинок та прикрас до них);

– короткотерміново для торгівлі на ярмар-
ках, виставках-продажах та інших заходах, 
пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів 
під час масових заходів.

Об’єкти сезонної торгівлі мають бути розмі-
щені без порушень зовнішнього вигляду цілісних 
торговельних комплексів, об’єктів соціального при-
значення, не створювати перешкоди для пішоходів, 
надавати можливість безперешкодного доступу 
маломобільних мешканців міста.

Відповідно до ДСТУ 4281:2004 кафе літнє 
організовується поряд з існуючим стаціонарним 
об’єктом ресторанного господарства. Територія 
літнього кафе повинна мати огородження із 
легких матеріалів у межах відведеної земельної 
ділянки, облаштована зручними столиками та 
стільцями із захисними парасолями або напів-
наметами, обладнана урнами для сміття в до-
статній кількості, мати елементи естетичного та 
декоративного оформлення. 

Спецобладнання з продажу овочів, фрук-
тів, баштанних культур (ДСТУ 4303:2004) 
– торговельний об’єкт складано-розбірної 
полегшеної конструкції для продажу товарів 
без торговельної зали на одне робоче місце 
із товарним запасом на один день торгівлі, 
обладнаний технічними засобами для розмі-
щування, тимчасового зберігання та продажу 
з нього товарів методом самообслуговування 
(тара-обладнання), піддоном, стояковим та 
ящиковим піддоном.

Відповідно до розпорядження голови район-
ної у місті ради від 30.03.2012 №44-р «Про роз-
міщення об’єктів сезонної торгівлі у 2012 році в 
Тернівському районі м. Кривого Рогу» розробле-
ні рекомендації щодо організації розміщення 
об’єктів сезонної торгівлі в Тернівському районі 
м. Кривого Рогу. Ці рекомендації розроблено з 
метою створення сприятливих умов організації 
роботи суб’єктів господарювання на об’єктах се-
зонної торгівлі в Тернівському районі.

Виконком Тернівської районної у місті ради

Подробиці

Справи комунальні

Без тепла через… економію
Кілька разів з бульвару Маршала Василевського, 7 
телефонували до диспетчерської управителя зі скаргою, 
що в останньому під’їзді цієї багатоповерхівки відсутнє 
опалення. Точніше кажучи, воно є, але зовсім-зовсім 
слабеньке. Комунальники виходили на місце, перевіряли 
– та ніби все гаразд. Але ледь устигали піти, як скарга 
повторювалась. І так відбувалося разів із п’ять,  
коли не більше.

Врешті з’ясувалося, що опа-
лення на будинок подається 
згідно зі встановленими нор-
мативами, натомість кербуд, 
обраний серед мешканців, при 
підвищенні зовнішньої темпе-
ратури на будинковому лічиль-
нику зменшував подачу. Мов-
ляв, щоб економніше витрачати 
тепло та менше за нього пла-
тити. Лишень не врахував того 
моменту, що багатоповерхівка 
досить довга, і коли на елева-
торному вузлі, де й установле-
ний прилад обліку, зменшити 
тиск теплоносія, то в кутових 
під’їздах температура зовсім 
упаде. Це й провокувало появу 

скарг мешканців. У цій ситуації 
розібрались, хоча повторення 
подібного в інших будинках та-
кож можливе.

За інформацією комуналь-
ного підприємства  «Криворіж-
тепломережа», нині майже дві 
тисячі багатоповерхівок міста 
мають прилади обліку теп лової 
енергії. Це позитивний показ-
ник, бо люди воліють платити 
лишень за те, що реально вико-
ристали. Натомість, як свідчить 
практика, ще потрібне вміння 
правильно використовувати 
прилади обліку, аби надмірна 
економія не призводила до зга-
даних прикрощів.

Водночас, необхідно також 
слідкувати за станом теплових 
лічильників, вчасно проводити 
профілактичні роботи. Інакше, 
як це сталося з мешканцями 45 
криворізьких багатоповерхівок, 
прилади досить швидко ви-
йдуть із ладу. Через що, навіть 
попри їхню наявність, жильці 
однаково змушені розрахову-
ватись не за фактично викорис-
тані обсяги, а за встановленими 
нормативами. Що для них дуже 
прикро.

Е. МІСЦЕВИЙ
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УВАГА!
На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення 

міської ради «Про затвердження Порядку приватизації об’єктів кому-
нальної власності міста та незавершеного будівництва» та аналіз його 
регуляторного впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-
середовища. Пропозиції та зауваження до них будуть прийматися від 
громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та 
консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної 
політики протягом місяця (до 05.04.2013) розробником та управлін-
ням розвитку підприємництва виконкому міськради (50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1, каб. № 505, тел. 74-12-03) на електронні адреси 
виконкому міської ради radakr@ukrpost.ua, ukvm.krrih@pochta.ru і ви-
конкомів Дзержинської, Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Сакса-
ганської, Тернівської, Центрально-Міської районних у місті рад: dzr_vk@
ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.ua, zhv_vk@ukrpost.ua, ing-vk@ctvnet.
dp.ua, saks1242@ukrpost.ua, trnvk@ukrpost.ua, cg-ispolkom-zag@mg.dp.
ua в мережі Інтернет.

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровська область

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про затвердження Порядку приватизації об’єктів комунальної
власності міста та незавершеного будівництва

З метою подальшого вдосконалення організації порядку здійснення при-
ватизації об’єктів комунальної власності міста, правового врегулювання про-
цесу приватизації з урахуванням змін у чинному законодавстві України про 
приватизацію; відповідно до Земельного, Бюджетного та Податкового кодексів 
України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Дер-
жавну програму приватизації», «Про внесення змін до деяких законів України 
з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми при-
ватизації на 2012-2014 роки», «Про приватизацію державного майна», «Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про 
особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набут-
тя прав на землю», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фі-
зичної особи-підприємця», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 
«Про охорону культурної спадщини», «Про дошкільну освіту», Методики оцінки 
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 
року №1891, інших нормативно-правових актів; керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок приватизації об’єктів комунальної власності міста та 
незавершеного будівництва (додається).

2. Управлінням комунальної власності міста, розвитку підприємництва ви-
конкому міської ради, відділу преси та інформації апарату міської ради і ви-
конкому (Федоренко Л.В., Рижкова І.О., Косяк Н.М.) забезпечити інформування 
населення міста про зміст рішення в передбачений чинним законодавством 
України термін.

3. Управлінню комунальної власності міста виконкому міської ради забез-
печити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періо-
дичного відстежень результативності дії рішення відповідно через шість міся-
ців, рік та раз на кожні наступні три роки. Відповідні звіти оприлюднювати в 
Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному 
веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет у визначений 
чинним законодавством термін.

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 23.06.2010 
№3911 «Про затвердження Порядку приватизації об’єктів комунальної влас-
ності міста та незавершеного будівництва», 30.03.2011 №280 та 27.07.2011 
№497 «Про внесення змін до Порядку приватизації об’єктів комунальної влас-
ності міста та незавершеного будівництва».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, 
міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), координацію роботи – на першого 
заступника міського голови Гальченка А.В.

Додаток  до проекту рішення міської ради

Порядок приватизації об’єктів комунальної власності 
міста та незавершеного будівництва

1. Загальні положення
1.1. Порядок приватизації об’єктів комунальної власності міста та незавер-

шеного будівництва (надалі − Порядок) розроблено відповідно до Земель-
ного, Бюджетного та Податкового кодексів України, Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про Державну програму приватизації», 
«Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо 
реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки», 
«Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих дер-
жавних підприємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації 
об’єктів незавершеного будівництва», «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування 
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-під-
приємця», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль-
ність в Україні», Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.12.2003 №1891 (надалі − Методика), та інших нор-
мативно-правових актів.

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
приватизація комунального майна міста (надалі − приватизація) − це платне 

відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної гро-
мади міста Кривого Рогу та підлягає приватизації, у тому числі разом із земель-
ними ділянками комунальної власності, на яких вони розташовані, на користь 
фізичних, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які можуть бути покуп-
цями відповідно до цього Порядку, з метою підвищення соціально-економічної 
ефективності виробництва та залучення коштів для здійснення структурної 
перебудови економіки міста;

орган приватизації − управління комунальної власності міста виконкому 
міської ради;

об’єкт приватизації − об’єкт права комунальної власності територіальної 
громади міста, затверджений відповідним рішенням міської ради як такий, що 
підлягає приватизації;

незалежна оцінка − визначення певного виду вартості майна суб’єктом оці-
ночної діяльності – суб’єктом господарювання за договором із замовником;

початкова вартість майна − вартість, з якої розпочинається продаж майна 
встановленими законодавством способами, що передбачають конкуренцію по-
купців;

невід’ємні поліпшення орендованого майна − здійснені орендарем заходи, 
спрямовані на покращання фізичного (технічного) стану орендованого майна 
та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення 
ринкової вартості;

окреме індивідуально визначене майно − об’єкти у матеріальній формі (ін-
вентарні об’єкти або групи інвентарних об’єктів та інше окреме майно), що при-
ватизується відповідно до цього Порядку;

ліцитатор – ведучий аукціону (торгів на конкурсі), який володіє технікою 
проведення торгів, має досвід їх проведення та може бути представником ор-
гану приватизації або надавати послуги на підставі договору з органом при-
ватизації;

учасники аукціону, конкурсу (потенційні покупці) – фізичні та юридичні осо-
би, які визнаються покупцями відповідно до цього Порядку;

кадастровий номер земельної ділянки − індивідуальна, що не повторюється 
на всій території України, послідовність цифр і знаків, яка присвоюється зе-
мельній ділянці під час її державної реєстрації й зберігається за нею протягом 
усього часу існування.

1.3. Правовідносини, не врегульовані цим Порядком, регламентуються чин-
ним законодавством України.

2. Продавець
Продавцем об’єктів права комунальної власності територіальної громади 

міста є управління комунальної власності міста виконкому міської ради від-
повідно до покладених на нього повноважень, визначених Положенням про 
управління, затвердженим відповідним рішенням міської ради (надалі − орган 
приватизації).

3. Покупці
3.1. Покупцями об’єктів приватизації можуть бути:
– громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства;
– юридичні особи, зареєстровані на території України, крім передбачених 

у п.3.2;
– фізичні особи-підприємці;
– юридичні особи інших держав.
3.2. Не можуть бути покупцями:
– юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 

відсотків;
– органи державної влади;
– працівники органів приватизації;
– державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, держав-

ні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
– особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Мі-

ністрів України) чи країнах, включених до списку країн, що не співпрацюють у сфері 
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, складеного групою 
розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (надалі – ФАТФ);

– особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, визначени-
ми в п.3.2.

3.3. Потенційні покупці – юридичні особи, зобов’язані подати до органу при-
ватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.

Відповідальність за достовірність поданого документа покладається на по-
купця відповідно до законодавства України.

Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта комунальної власності по-
дається інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, у 
інтересах яких придбаваються об’єкти комунальної власності міста, їх засно-
вників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих власників.

4. Об’єкти приватизації
4.1. Об’єктами приватизації є:
– єдині майнові комплекси комунальних підприємств та їх структурних під-

розділів, які можуть бути виділені в самостійні суб’єкти господарювання − юри-
дичні особи, у тому числі разом із земельними ділянками комунальної власнос-
ті, на яких вони розташовані;

– окреме індивідуально визначене майно, у тому числі разом із земельними 
ділянками комунальної власності, на яких воно розташоване;

– об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, у тому числі 
разом із земельними ділянками комунальної власності, на яких вони розташо-
вані;

– об’єкти соціально-культурного призначення, у тому числі разом із земель-
ними ділянками комунальної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що 
не підлягають приватизації;

– нежилі приміщення, які не можуть бути відокремленими від раніше при-
ватизованих об’єктів;

– нежилі приміщення в жилих будинках, які передбачені для розміщення 
об’єктів торговельного, побутового призначення та інших потреб непромисло-
вого характеру, що підтверджується технічним паспортом об’єкта.

4.2. Підвальні приміщення колишніх котелень, бойлерних, інших об’єктів 
теплокомуненергетики та будівлі колишніх сміттєвих кіосків, захисних спо-
руд (окрім тих, де розташовано комунікації загального користування) і будівлі 
(споруди, приміщення) або їх окремі частини, які знаходяться в рекреаційній 
зоні, можуть бути об’єктами приватизації у разі прийняття відповідного рішення 
міської ради.

4.3. Приватизації не підлягають:
– заклади охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги, визна-

чені у встановленому порядку спеціалізовані підприємства торгівлі, що обслу-
говують виключно громадян, які мають пільги згідно з чинним законодавством 
України;

– допоміжні приміщення багатоквартирного будинку, призначені для забез-
печення його експлуатації та побутового обслуговування мешканців (сходові 
клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, комори, 
сміттєкамери, горища, підвали, шахти й машинні відділення ліфтів, вентиляцій-
ні камери та інші технічні приміщення);

– будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщуються бі-
бліотеки, книгарні та видавництва державної або комунальної форми власнос-
ті, заклади охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги;

– об’єкти освіти, культурної спадщини та охорони здоров’я, окрім:
• пам’яток, не занесених до переліку тих, що не підлягають приватизації, за 

наявністю погодження Дніпропетровського обласного центру з охорони істори-
ко-культурних цінностей;

• окремих аптечних підрозділів;
• об’єктів незавершеного будівництва системи охорони здоров’я;
• будівель та споруд, використання яких в системі охорони здоров’я та освіти 

недоцільне, за надходженням відповідних пропозицій постійних комісій місь-
кої ради, виконкомів районних у місті рад;

– інші об’єкти, передбачені чинним законодавством України.
5. Джерела коштів для приватизації
5.1. Об’єкти приватизації можуть бути придбані покупцями за рахунок влас-

них чи позичених грошових коштів.
У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок грошових коштів покупці-

фізичні особи подають до органу приватизації довідку органу державної подат-
кової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову 
декларацію).

5.2. Оплата придбаних об’єктів приватизації здійснюється у гривнях.
5.3. Покупці вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації 

грошові кошти лише шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними 
у банках України рахунків.

5.4. Кошти громадських організацій інвалідів можуть бути використані для 
придбання об’єктів малої приватизації членами цих організацій у випадках, 
коли ці об’єкти перебувають у користуванні громадських організацій інвалідів.

6. Ідентифікація поліпшень орендованого нерухомого майна
6.1. Процедура надання орендарю погодження орендодавця комунального 

майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна включає в 
себе такі етапи:

– подання заяви й пакета документів орендарем до спеціаліста відділу до-
звільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради;

– розгляд заяви й документації орендаря;
– надання орендодавцем письмової відповіді про результат розгляду заяви.
Для розгляду питання про надання погодження орендарю на здійснення 

невід’ємних поліпшень орендованого майна він подає заяву та такий пакет до-
кументів:
оригінали:
– проектно-кошторисної документації щодо здійснення поліпшення орен-

дованого об’єкта, підписаної замовником і підрядною організацією;
– акта технічного обстеження, складеного комунальним підприємством, що 

обслуговує об’єкт оренди в довільній формі із зазначенням переліку ремонтних 
робіт;

– довідки балансоутримувача про вартість об’єкта оренди згідно з даними 
бухгалтерського обліку на початок поточного року;

– графіка проведення ремонтних робіт з терміном виконання ремонту про-
тягом 6 місяців;
копії:
– договору оренди об’єкта нерухомості комунальної власності міста;
– висновку про визначення ринкової вартості майна, за якою воно було пе-

редано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом госпо-
дарювання для цілей оренди майна;

– плану з інвентарної справи, виконаної комунальним підприємством Дні-
пропетровської обласної ради «Криворізьке бюро технічної інвентаризації», та 
експлікації внутрішніх приміщень.

Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців орган 
приватизації отримує самостійно у відділі державних реєстраторів апарату 
міськради і виконкому.

До невід’ємних поліпшень можуть належати роботи, пов’язані з ремонтом 
фундаменту, покрівель, стін, перегородок, перекриттів, підлог, віконних та двер-
них отворів, відновлення мереж електро-, тепло-, водопостачання, водовідве-
дення та інші внутрішні ремонтні роботи.

До невід’ємних поліпшень не належать роботи, пов’язані з розбиранням та 
демонтажем.

Орган приватизації листом надає відповідь заявнику про результати розгля-
ду заяви на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди та передає його 
до відділу дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради термі-

ном – 5 робочих днів, а в разі необхідності узгодження здійснення невід’ємних 
поліпшень об’єкта оренди з балансоутримувачем – 10 робочих днів.

6.2. Ідентифікацією поліпшень орендованого нерухомого майна (надалі 
–ідентифікація поліпшень) є встановлення суб’єктом оціночної діяльності – 
суб’єктом господарювання факту відповідності підтверджувальних документів, 
наданих орендарем, про здійснені ним заходи, спрямовані на покращення фі-
зичного (технічного) стану орендованого нерухомого майна та (або) його спо-
живчих якостей (надалі – поліпшення), наявним поліпшенням, які неможливо 
відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди та які здійснені 
за рахунок коштів орендаря й за згодою орендодавця. Ідентифікуються по-
ліпшення, що здійснені протягом терміну дії договору оренди без урахування 
податку на додану вартість.

6.3. Підтверджувальні документи про здійснені орендарем поліпшення, що 
подаються ним до органу приватизації, включають:

– договір оренди об’єкта нерухомості комунальної власності міста;
– письмове погодження орендодавця на здійснення орендарем невід’ємних 

поліпшень орендованого нерухомого майна за його кошти;
– проектно-кошторисну документацію, погоджену орендодавцем, на про-

ведення поліпшень;
– акти виконаних ремонтних робіт, підписані замовником і підрядником; 

копії документів, що підтверджують проведені орендарем розрахунки за ви-
конані поліпшення орендованого нерухомого майна, у тому числі придбані 
матеріали, конструкції тощо;

– аудиторський висновок для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб 
щодо підтвердження фінансування здійснених поліпшень орендованого не-
рухомого майна за рахунок коштів орендаря, який має містити розшифровку 
періодів освоєння, напрямів та джерел фінансування поліпшень з посиланням 
на підтверджувальні документи;

– довідку, видану орендарем та завірену аудитором, про суму витрат, поне-
сених орендарем у зв’язку зі здійсненням поліпшень.

6.4. Ідентифікація поліпшень включає такі етапи:
– передача органом приватизації суб’єкту оціночної діяльності – суб’єкту 

господарювання підтверджувальних документів, зазначених у п.6.3 Порядку;
– проведення суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання 

аналізу підтверджувальних документів у тижневий строк після їх отримання, 
візуального обстеження орендованого нерухомого майна з метою виявлення 
факту фізичної наявності поліпшень, які неможливо відокремити від об’єкта без 
заподіяння йому шкоди;

– підготовку суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання ви-
сновку про ідентифікацію поліпшень;

– подання суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання до 
органу приватизації висновку про ідентифікацію поліпшень, у разі виявлення 
факту повної або часткової невідповідності наданих йому підтверджувальних 
документів про напрями й обсяги витрат на здійснення поліпшень їх фізичній 
наявності.

6.5. Висновок про ідентифікацію поліпшень може бути негативним або пози-
тивним. Позитивним висновком є висновок, у якому підтверджується факт від-
повідності наявних поліпшень, наданим підтверджувальним документам про 
напрями та обсяги витрат на їх здійснення. Позитивний висновок має міститися 
в звіті про оцінку майна. Негативним висновком є висновок, у якому зазнача-
ється факт повної або часткової невідповідності наявних поліпшень наданим 
підтверджувальним документам про напрями та обсяги витрат на здійснення 
поліпшень. У разі негативного висновку суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт 
господарювання подає його до органу приватизації для прийняття відповід-
ного рішення.

7. Включення об’єктів комунальної власності територіальної громади міс-
та до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

7.1. За поданням органу приватизації Криворізька міська рада приймає рі-
шення про затвердження переліків об’єктів комунальної власності територіаль-
ної громади міста, що підлягають приватизації шляхом:

– продажу на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголо-
шення ціни);

– продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аук-
ціону (надалі – конкурс);

– викупу.
7.2. Орган приватизації зобов’язаний повідомити адміністрацію підприєм-

ства про включення підприємства або його структурного підрозділу до одного 
із зазначених переліків у місячний строк з дня прийняття відповідного рішення.

7.3. Включення об’єктів приватизації до переліків, зазначених у п.7.1, здій-
снюється з ініціативи органу приватизації, галузевих структурних підрозділів 
виконкому міської ради чи покупця, за умови державної реєстрації прав на не-
рухоме майно територіальної громади міста та, у разі необхідності, державної 
реєстрації земельної ділянки, на якій вони розташовані.

7.4. Покупці подають до органу приватизації заяву про включення об’єкта 
комунальної власності міста до переліків об’єктів, що підлягають приватизації.

7.5. Заява (додаток 1) заповнюється державною мовою друкованими літера-
ми. Вона повинна містити назву об’єкта приватизації, його місцезнаходження, 
запропоновані умови купівлі та експлуатації об’єкта. Виправлення в заяві не 
допускаються. До заяви додаються:

– для всіх заявників:
• перелік номерів рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуть-

ся розрахунки за придбаний об’єкт;
• документ про внесення плати за подання заяви;
• інформація про потенційних покупців або осіб, у інтересах яких придба-

вається об’єкт, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих 
власників;

• інформація щодо осіб, які прямо чи опосередковано контролюють заяв-
ника;

– для юридичної особи:
• нотаріально посвідчені (легалізовані та перекладені – для нерезидентів) 

копії установчих документів (копія відповідного рішення органу місцевого са-
моврядування – для органів місцевого самоврядування);

• копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців;

• копія довідки про взяття на облік платника податків;
• документ щодо призначення керівника;
• документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів);
• документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки в статутно-

му капіталі та майні учасника;
• інформація щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в офшорній 

зоні чи країнах, включених ФАТФ до списку країн, що не співпрацюють у сфері 
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом);

– для фізичної особи (фізичної особи-підприємця):
• довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про 

майновий стан і доходи (податкова декларація);
•  копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців (для фізичних осіб-підприємців);
• копія довідки про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб-

підприємців).
7.6. До заяви про приватизацію (додаток 2), крім зазначених у пункті 7.5 до-

кументів, додаються:
– для всіх заявників:
•  документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним особу 

(представника), його повноваження;
•  документ, що підтверджує внесення грошових коштів у розмірі 10% по-

чаткової ціни об’єкта;
– для юридичної особи – рішення уповноваженого органу про участь у при-

ватизації.
 7.7. Додаткові відомості та документи подаються органу приватизації лише 

за згодою заявника.
7.8. Плата за подання заяв установлюється в розмірі:
– половини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (при поданні 

заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації);
– одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (для реєстрації 

покупців як учасників аукціону, конкурсу при подачі заяви про приватизацію).
7.9. Якщо заявник подав заяву про включення до переліку об’єктів, що під-

лягають приватизації шляхом викупу, а орган приватизації включив цей об’єкт 
до відповідного переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, 
то заява про приватизацію цим покупцем не подається.

7.10. Право підпису заяв мають:
– від юридичної особи – керівник, підпис якого засвідчується печаткою юри-

дичної особи, або уповноважена ним особа (за наявності довіреності);
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– від фізичної особи та фізичної особи-підприємця – особисто заявник або 

його представник (за наявності довіреності).
7.11. Орган приватизації розглядає подану заяву про включення до пере-

ліку об’єктів, що підлягають приватизації та надані до неї документи й у разі 
відсутності підстав для відмови в приватизації включає об’єкт до відповідного 
переліку. Результати розгляду не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня 
подання заяви доводяться до заявника в письмовій формі.

7.12. З моменту прийняття рішення про приватизацію об’єкта стосовно його 
майна (нерухомого майна, інших необоротних активів) забороняється:

– здійснення операцій (дій), унаслідок яких може відбутися відчуження за-
значеного майна чи зменшення його вартості або розміру земельної ділянки;

– обмін, іпотека або застава майна; списання основних засобів, що мають за-
лишкову вартість; безоплатна передача та реалізація майна для погашення за-
боргованості; передача майна в оренду; унесення майна до статутного капіталу 
інших суб’єктів господарювання; передача майна в управління та здійснення 
операцій з борговими вимогами й зобов’язаннями (факторинг);

– учинення дій, що можуть призвести до обмеження (обтяження) прав на 
земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт;

– прийняття рішень про припинення господарської організації шляхом злит-
тя, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

У разі необхідності для забезпечення ефективного функціонування госпо-
дарської організації, що приватизується, зазначені дії здійснюються за пого-
дженням з органом приватизації.

Зазначені обмеження діють до завершення приватизації об’єкта.
8. Включення об’єктів незавершеного будівництва до переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації
8.1. Включення об’єктів незавершеного будівництва до переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, здійснюється за поданням органу приватизації, орга-
нів, уповноважених управляти зазначеними об’єктами, або галузевих структур-
них підрозділів виконкому міської ради.

8.2. Органи, уповноважені управляти об’єктами незавершеного будівництва, 
складають переліки об’єктів незавершеного будівництва, що можуть підлягати 
приватизації, а після їх аналізу та здійснення попереднього обстеження нада-
ють органу приватизації пропозиції щодо їх включення до переліку об’єктів 
незавершеного будівництва, які підлягають приватизації. До пропозиції дода-
ються документи:

– лист-пропозиція щодо приватизації відповідного об’єкта незавершеного 
будівництва;

– інформація про об’єкти незавершеного будівництва за встановленою фор-
мою (додаток 3).

8.3. Після розгляду документів, наданих відповідно до пункту 8.2 цього 
розділу, за поданням органу приватизації Криворізька міська рада приймає 
рішення про затвердження переліків об’єктів незавершеного будівництва, що 
підлягають приватизації шляхом:

– продажу на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголо-
шення ціни);

– за конкурсом;
– продажу шляхом викупу за наявності одного покупця безпосередньо цьо-

му покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об’єкта;
– продажу під розбирання (аукціон, конкурс, викуп).
8.4. Для визначення способу продажу об’єктів незавершеного будівництва 

під розбирання (аукціон, конкурс, викуп) органи, уповноважені управляти цими 
об’єктами, разом з пропозиціями про включення їх до переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, подають до органу приватизації документи, що підтвер-
джують доцільність визначення вказаного способу продажу, а саме:

– акт обстеження будівельного майданчика та технічного стану об’єкта неза-
вершеного будівництва;

– висновок підприємства, що має ліцензію та досвід у сфері науково-до-
слідних робіт з будівельного виробництва, про технічний стан об’єкта незавер-
шеного будівництва (у разі наявності);

– лист відповідного структурного підрозділу виконавчого органу міської ра-
ди про відсутність необхідності в об’єкті певного профілю тощо.

8.5. Спосіб продажу під розбирання може бути визначений також у разі від-
сутності заяв на приватизацію об’єкта незавершеного будівництва, який пропо-
нується для продажу на аукціоні, за конкурсом.

9. Підготовка об’єкта приватизації до продажу
9.1. З моменту прийняття органом приватизації наказу про приватизацію 

об’єкта здійснюється його підготовка до продажу:
– встановлюється ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом 

викупу, або початкова ціна об’єкта на аукціоні, за конкурсом з урахуванням ре-
зультатів оцінки об’єкта, проведеної відповідно до Методики;

– готується до публікації інформація про об’єкти приватизації у Криворізькій 
міській комунальній газеті «Червоний гірник», на офіційному веб-сайті викон-
кому Криворізької міської ради в мережі Інтернет;

– замовляється проведення робіт із землеустрою.
Покупець, який у встановленому порядку подав заяву про приватизацію під-

приємства, може за власний рахунок замовити проведення аудиторської пере-
вірки його фінансового стану.

9.2. Строк підготовки об’єкта приватизації до продажу, крім об’єктів, набуття 
права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку, не 
повинен перевищувати двох місяців з дня прийняття органом приватизації на-
казу про приватизацію, для чого здійснюються такі заходи:

– проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання;

– надання органом приватизації вихідних даних, необхідних для проведен-
ня оцінки суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання відповід-
но до умов договору;

– прийняття, погодження та затвердження оцінки майна органом привати-
зації, яка здійснюється на підставі результатів рецензування звіту про оцінку 
майна. Рецензування звіту про оцінку майна проводиться оцінювачем, який має 
не менше 2 років досвіду практичної діяльності з оцінки майна, на підставі 
письмового запиту органу приватизації.

10. Проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання

10.1. Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання визначається Положенням про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності (додаток 4).

10.2. Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарю-
вання створюється розпорядженням міського голови.

11. Оцінка об’єкта малої приватизації
11.1. За рішенням органу приватизації, у випадках, передбачених законо-

давством, проводиться інвентаризація майна об’єкта приватизації в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, та оцінка такого об’єкта відповідно 
до Методики.

11.2. Ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, та по-
чаткова ціна об’єкта приватизації на аукціоні або за конкурсом встановлюється 
на підставі результатів його оцінки.

11.3. Для визначення ціни продажу об’єктів приватизації укладаються до-
говори на проведення незалежної оцінки у письмовій формі. Договори можуть 
бути двосторонніми або багатосторонніми. Сторонами багатостороннього до-
говору можуть виступати замовник оцінки – орган приватизації, суб’єкт оціноч-
ної діяльності – суб’єкт господарювання та особа-платник, якщо оплату послуг 
здійснює інша особа, а не замовник. За результатами виконання умов договору 
на проведення оцінки майна укладається акт приймання-передачі робіт із не-
залежної оцінки майна.

11.4. Звіт про оцінку надається суб’єктом оціночної діяльності до орга-
ну приватизації та затверджується наказом керівника цього органу після 
обов’язкового його рецензування.

12. Опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації
Орган приватизації в 15-денний строк з дня затвердження переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації шляхом викупу, на аукціоні, у тому числі за методом 
зниження ціни та без оголошення ціни, за конкурсом публікує його в Криво-
різькій міській комунальній газеті «Червоний гірник», на офіційному веб-сайті 
виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет.

13. Викуп об’єкта малої приватизації
13.1. Викуп застосовується щодо об’єктів малої приватизації, не проданих 

на аукціоні, за конкурсом та в разі, якщо орендарем за згодою орендодавця за 
рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна (будівлі, 
споруди, нежитлового приміщення), яке неможливо відокремити від відповід-
ного об’єкта без завдання йому шкоди, у розмірі не менш як 25 відсотків ринко-
вої вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом 
оціночної діяльності – суб’єктом господарювання для цілей оренди майна.

13.2. Покупець, який став власником об’єкта й не скористався на момент 

його приватизації правом викупу будівлі (споруди, нежитлового приміщення) 
у межах займаної таким об’єктом площі, має право викупити відповідну будів-
лю (споруду, нежитлове приміщення), якщо це не заборонено законодавчими 
актами України.

13.3. Усі витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта приватизації до продажу, 
відшкодовуються за рахунок покупця. А саме:

– аудиторський висновок щодо підтвердження фінансування здійснених по-
ліпшень орендованого майна;

– висновок про ідентифікацію поліпшень орендованого майна;
– виготовлення інвентарної справи, оформлення свідоцтва про право влас-

ності та витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно;
– виготовлення документації з присвоєння кадастрового номеру земельній 

ділянці, на якій розташований об’єкт приватизації (крім приміщень, вбудованих 
в багатоквартирні житлові будинки);

– звіт про оцінку майна;
– рецензія звіту про оцінку майна.
13.4. Право на викуп об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою 

комунальної власності, на якій він розташований, надається покупцю у випад-
ках, визначених законодавством про приватизацію, за умови, що покупець є 
орендарем відповідної земельної ділянки згідно з вимогами чинного законо-
давства.

14. Продаж на аукціоні, за конкурсом
Продаж об’єктів приватизації на аукціоні полягає в передачі права власності 

покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.
Продаж об’єктів приватизації за конкурсом полягає в передачі права влас-

ності покупцю, який запропонував найвищу ціну та взяв зобов’язання виконати 
умови конкурсу.

Продаж об’єктів на аукціоні здійснюється за наявності не менше двох його 
учасників. У разі коли на участь в аукціоні з продажу об’єкта надійшла заява від 
одного покупця, зазначений об’єкт може бути продано безпосередньо такому 
покупцеві із забезпеченням умов приватизації об’єкта за запропонованою ним 
ціною, але не нижче початкової ціни продажу.

У разі коли на участь в аукціоні, конкурсі не були подані заяви про при-
ватизацію, аукціон, конкурс вважаються такими,  що не відбулися. Тому об’єкт 
приватизації може бути запропонований до повторного продажу на аукціоні, 
конкурсі. Повторний аукціон, конкурс проводяться відповідно до вимог цього 
Порядку.

Усі витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта приватизації до продажу, відшко-
довуються за рахунок покупця:

– виготовлення інвентарної справи, оформлення свідоцтва про право влас-
ності та витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно;

– звіт про оцінку майна;
– рецензія звіту про оцінку майна;
– виготовлення документації з присвоєння кадастрового номеру земельній 

ділянці, на якій розташований об’єкт приватизації (крім приміщень, вбудованих 
в багатоквартирні житлові будинки).

15. Продаж на аукціоні за методом зниження ціни
15.1. Продаж об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни здійснюється 

за рішенням міської ради у разі, якщо об’єкти не продані на аукціоні, конкурсі.
Під час проведення аукціону за методом зниження ціни можливе змен-

шення початкової ціни об’єкта. Ціна продажу об’єкта на аукціоні за методом 
зниження ціни може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження 
мінімальної ціни продажу.

Орган приватизації складає переліки об’єктів, не проданих або знятих з 
аукціону, конкурсу, та надає їх на розгляд постійної комісії міської ради з пи-
тань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, міської 
комунальної власності для прийняття відповідного рішення міської ради про їх 
подальший продаж, використання та інше.

15.2. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни 
об’єкта. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути 
підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або 
знижки.

15.3. Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки встановлює орган при-
ватизації на кожний об’єкт. Мінімальна надбавка становить не менше 10 відсо-
тків, знижка становить не більше 10 відсотків початкової ціни об’єкта.

Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, 
який першим підняв картку з номером, вважається його переможцем.

Торги проводяться в напрямку підвищення ціни, якщо одночасно два та біль-
ше учасників підняли свої картки з номерами або учасник, що другим підняв 
картку з номером, зробив це до оголошення ліцитатора про продаж об’єкта.

16. Продаж на аукціоні без оголошення ціни
16.1. Продаж об’єктів на аукціоні без оголошення ціни може здійснюватися 

за рішенням міської ради в разі, коли об’єкт пропонувався до продажу на аукці-
оні за методом зниження ціни і через відсутність заяв не був проданий.

16.2. Аукціон без оголошення ціни проводиться за наявності не менше двох 
учасників.

16.3. Початкова ціна об’єкта не встановлюється. Відомості про початкову ціну 
та про гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення.

16.4. Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу 
об’єкта.

16.5. Учасники аукціону пропонують ціну об’єкта, з якої розпочнеться торг. 
Початком торгів вважається момент оголошення найбільшої ціни, запропоно-
ваної учасниками аукціону.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна переви-
щувати попередню не менше ніж на 10 відсотків ціни, з якої розпочався торг. 
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде запропо-
новано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення 
про придбання об’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну.

16.6. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення найбільшої ціни, запро-
понованої учасниками аукціону як стартової, не буде запропоновано вищу ціну, 
ліцитатор може одночасно з ударом молотка оголосити про придбання об’єкта 
тією особою, яка запропонувала цю ціну.

17. Інформація про об’єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за кон-
курсом

Інформація про об’єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом, 
повинна містити такі відомості:

– найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження;
– обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг);
– кількість та склад робочих місць;
– баланс активів і пасивів, звіт про фінансові результати, інші відомості, що 

характеризують фінансово-майновий стан об’єкта приватизації за останні три 
роки;

– дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та умови користування 
ними, кадастровий номер та площу земельної ділянки, на якій розташовано 
об’єкт приватизації (крім приміщень, вбудованих в багатоквартирні житлові 
будинки);

– початкову ціну продажу, умови продажу та експлуатації об’єкта;
– суму грошових коштів, що має вноситися покупцями як гарантія, у розмірі 

10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта та реєстраційний збір;
– найменування банку, адресу та номер рахунка, відкритого для розрахунків 

за придбані об’єкти приватизації;
– кінцевий строк прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;
– час та місце особистого ознайомлення з об’єктом;
– час та місце проведення аукціону, конкурсу;
– адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону, кон-

курсу;
– іншу інформацію, яку визначає орган приватизації.
Зазначена інформація публікується не пізніше як за 20 календарних днів до 

дати проведення аукціону, конкурсу в Криворізькій міській комунальній газеті 
«Червоний гірник».

18. Умови участі покупців в аукціоні, конкурсі
18.1. Для участі в аукціоні, конкурсі покупці подають до органу приватизації 

заяву (додаток 2) та документи, зазначені в п.7.5 Порядку.
18.2. Орган приватизації має право встановлювати додаткові умови участі 

покупців в аукціоні, конкурсі, що не суперечать цілям і змісту чинного законо-
давства України.

18.3. Для реєстрації покупців як учасників аукціону, конкурсу їм необхідно 
сплатити реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мініму-
му доходів громадян та грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни 
об’єкта.

Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування 
на відповідний поточний рахунок.

Якщо покупець висловлює бажання брати участь у придбанні кількох 

об’єктів, то розмір зазначених грошових коштів визначається на основі суми 
початкової ціни цих об’єктів.

18.4. Після закінчення аукціону, конкурсу внесені покупцями грошові кошти 
в розмірі 10 відсотків початкової ціни об’єкта в десятиденний строк поверта-
ються усім учасникам аукціону, конкурсу. Покупцеві, який придбав об’єкт прива-
тизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при 
остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.

18.5. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три календарних 
дні до початку аукціону, для участі у конкурсі – сім календарних днів до початку 
проведення конкурсу.

18.6. Інформація про ціну продажу та покупця об’єкта приватизації публіку-
ється в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» протягом 15 
календарних днів після укладання договору купівлі-продажу.

19. Особливості приватизації об’єктів соціально-культурного призначення
Приватизація об’єктів здійснюється з урахуванням таких особливостей:
– уповноважені органи управління разом з пропозиціями стосовно вклю-

чення об’єктів соціально-культурного призначення до переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, подають до органу приватизації пропозиції щодо строку 
збереження профілю діяльності об’єктів соціально-культурного призначення 
або можливості перепрофілювання кожного з них;

– об’єкти соціально-культурного призначення приватизуються шляхом їх 
продажу єдиним майновим комплексом зі збереженням профілю діяльності. 
Продаж окремих об’єктів нерухомості санаторно-курортних закладів та закла-
дів туризму не допускається;

– об’єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше 
трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані 
за рішенням міської ради;

– підприємство або господарське товариство, яке більше ніж п’ять років 
утримує за рахунок власних коштів у належному стані об’єкт соціально-культур-
ного призначення, має першочергове право на його викуп.

20. Особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва
Приватизація об’єктів незавершеного будівництва здійснюється з урахуван-

ням таких особливостей:
– продаж об’єктів проходить на відкритих аукціонах разом із земельними 

ділянками, на яких вони розташовані. Земельні ділянки, що не підлягають про-
дажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову 
оренду з переважним правом орендаря на придбання їх у власність у разі знят-
тя заборони на приватизацію зазначених земельних ділянок;

– об’єкт незавершеного будівництва, який пропонувався до продажу разом 
із земельною ділянкою комунальної власності та не був проданий у зв’язку з 
неподанням заяв про участь у придбанні такого об’єкта, може бути за рішенням 
міської ради запропонованим до продажу без земельної ділянки;

– у разі коли на аукціон, конкурс з продажу об’єкта незавершеного будів-
ництва надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути про-
даний безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не 
нижче початкової ціни продажу;

– у разі продажу об’єкта незавершеного будівництва під розбирання разом 
із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець може придбати 
земельну ділянку, на якій розташований такий об’єкт, тільки під забудову;

– у разі продажу об’єкта незавершеного будівництва під розбирання без зе-
мельної ділянки набуття права користування або власності на земельну ділянку 
здійснюється відповідно до земельного законодавства.

21. Припинення та визнання недійсними угод, укладених на аукціоні, кон-
курсі

21.1. Аукціон, конкурс може бути припинено і об’єкт знімається з торгів, кон-
курсного відбору на вимогу будь-кого з його учасників або органу приватизації 
у випадках, коли:

– не виконано вимог щодо змісту інформації та терміну її опублікування;
– об’єкт включено до відповідного переліку об’єктів, що підлягають привати-

зації, з порушенням чинного законодавства України;
– покупець не визнається як такий згідно з законодавством про привати-

зацію;
– істотно порушувались інші правила оголошення та проведення аукціону, 

конкурсу, передбачені цим Порядком та чинним законодавством України.
21.2. Зазначені порушення можуть бути підставою для визнання судом не-

дійсними угод, укладених на аукціоні, конкурсі органом приватизації з уповно-
важеною особою – організатором аукціону. Заява про визнання угод недійсни-
ми подається будь-ким з учасників аукціону, конкурсу або органом приватизації 
в місячний строк з дати проведення аукціону, завершення конкурсу.

22. Право власності
22.1. Право володіння, користування і розпорядження об’єктом приватиза-

ції переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта 
приватизації.

У разі якщо об’єктом є нерухоме майно, право власності на нього переходить 
до покупця після державної реєстрації в установленому законом порядку пра-
ва власності на придбаний об’єкт.

22.2. Після придбання об’єкта його новий власник стає правонаступником 
прав і обов’язків приватизованого підприємства.

22.3. До набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт приватизації 
відповідальність за збереження зазначеного майна у встановленому порядку 
несе керівник підприємства, що приватизується, або підприємства (установи, 
організації), на балансі якого знаходиться об’єкт приватизації.

22.4. Право власності на об’єкт незавершеного будівництва виникає у
покупця з моменту державної реєстрації договору купівлі-продажу.
23. Договір купівлі-продажу
23.1. Право власності на комунальне майно підтверджується договором 

купівлі-продажу, який укладається між покупцем та уповноваженим представ-
ником органу приватизації та актом приймання-передачі зазначеного майна. 
Проект договору купівлі-продажу підлягає обов’язковому візуванню відділами 
органу приватизації й підписується його керівником.

Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню та у випадках, 
передбачених законодавством України, державній реєстрації.

У разі придбання об’єкта приватизації на аукціоні, за конкурсом дого-
вір купівлі-продажу укладається між покупцем і продавцем не пізніше як в 
п’ятиденний термін від дня затвердження органом приватизації результатів 
аукціону, конкурсу.

23.2. Договір включає:
– назву підприємства, його адресу;
– відомості про продавця та покупця;
– ціну продажу об’єкта на аукціоні, за конкурсом або розмір викупу;
– взаємні зобов’язання продавця та покупця;
– номери їх розрахункових рахунків;
– назви й адреси банківських установ;
– умови внесення платежів.
До договору купівлі-продажу об’єкта приватизації включаються розмір та 

кадастровий номер земельної ділянки, на якій він розташований (крім примі-
щень, вбудованих в багатоквартирні житлові будинки).

У подальшому питання впорядкування земельних відносин на об’єкти при-
ватизації власник вирішує самостійно згідно з чинним законодавством України.

До договору включаються зобов’язання сторін, які були визначені умовами 
аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невико-
нання. У разі невиконання умов договору купівлі-продажу він підлягає розі-
рванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким 
розірвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації за актом при-
ймання-передачі та відшкодовує збитки, завдані невиконанням умов договору.

Зміна або розширення функціонального призначення, реконструкція, капі-
тальний ремонт, технічне переоснащення приватизованого об’єкта здійснюють-
ся власником об’єкта приватизації за умови отримання погодження від викон-
кому районної у місті ради та органу приватизації.

Після цього покупець зобов’язаний отримати в Інспекції Державного архі-
тектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області документ про 
початок виконання будівельних робіт згідно з чинним законодавством України.

Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають 
свою дію для осіб, які придбають об’єкт, у разі його подальшого відчуження 
протягом строку дії таких зобов’язань.

Подальше відчуження такого об’єкта можливе лише за умови збереження для 
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно 
за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта його новий власник 
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності 
на об’єкт подати органу приватизації копії документів, що підтверджують його 
право власності.

Орган приватизації зобов’язаний вимагати від нового власника виконання 
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зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу об’єкта приватизації, та в 
разі їх невиконання застосовувати до нього санкції згідно із законодавством 
України.

Договори про подальше відчуження об’єкта, обтяженого зобов’язаннями, що 
визначені в договорі його купівлі-продажу, підлягають нотаріальному посвід-
ченню та, у випадках, передбачених законодавством, – державній реєстрації.

Відсутність погодження органом приватизації подальшого відчуження 
об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчу-
ження недійсними.

23.3. Обов’язковими умовами приватизації об’єкта незавершеного будівни-
цтва, крім продажу під розбирання, є:

– встановлення строку завершення будівництва об’єкта незавершеного бу-
дівництва;

– забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього при-
родного середовища під час добудови та подальшого його введення в експлу-
атацію.

23.4. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську 
установу на обумовлений договором рахунок як оплату за придбаний об’єкт 
приватизації.

Покупець зобов’язаний унести зазначені платежі протягом 30 календарних 
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі не-
сплати коштів протягом зазначеного строку він сплачує на користь державного 
органу приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У 
разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою 
протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.

23.5. У триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта 
приватизації уповноважений представник органу приватизації й новий власник 
підписують акт передачі приватизованого об’єкта.

Уповноважений представник органу приватизації та покупець об’єкта не-
завершеного будівництва в п’ятиденний строк після сплати повної вартості 
придбаного об’єкта незавершеного будівництва, а в разі надання розстрочки 
платежу – 50 відсотків (для об’єктів незавершеного будівництва житлового 
призначення – 30 відсотків) його вартості, підписують акт приймання-передачі 
об’єкта незавершеного будівництва.

23.6. Питання щодо внесення змін до договору купівлі-продажу об’єкта при-
ватизації вирішується комісією, яка створюється розпорядженням міського 
голови. За результатами розгляду відповідні зміни здійснюються шляхом ви-
дачі наказу органу приватизації, який є підставою для укладання додаткового 
договору, що підлягає нотаріальному посвідченню та є невід’ємною частиною 
договору.

23.7. Органи приватизації здійснюють контроль за виконанням покупцем 
умов договору купівлі-продажу, а в разі їх невиконання застосовують санкції, 
передбачені чинним законодавством України, та можуть у встановленому по-
рядку порушувати питання про розірвання договору.

24. Післяприватизаційний контроль
24.1. Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу здійснюється 

органом приватизації та виконкомами районних у місті рад.
Контроль може бути:
– плановим, що здійснюється відповідно до щоквартальних графіків, які 

розробляються органом приватизації та затверджуються заступником міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків;

– позаплановим, що здійснюється за наказом органу приватизації для під-
твердження усунення власником недоліків та порушень, виявлених під час про-
ведення планового контролю, та на підставі звернень органів державної влади, 
а також подання власником об’єкта приватизації заяви до органу приватизації 
про здійснення перевірки на його бажання.

24.2. Орган приватизації здійснює плановий та позаплановий контроль за 
виконанням умов договору купівлі-продажу шляхом проведення перевірок.

Згідно з повноваженнями планові перевірки проводяться виконкомами 
районних у місті рад, на території яких розташовані об’єкти приватизації, та 
складаються акти.

Про проведення перевірок орган приватизації письмово повідомляє (не 
пізніше ніж за 10 календарних днів до початку її проведення) шляхом направ-
лення рекомендованого листа.

Орган приватизації має забезпечити проведення протягом року контролю 
за виконанням умов усіх договорів, які перебувають у нього на контролі, за 
винятком договорів, за якими здійснюється претензійно-позовна робота що-
до їх розірвання (або визнання недійсними) та повернення проданих за ними 
об’єктів у комунальну власність.

При проведенні перевірок виконання умов договору купівлі-продажу влас-
ник зобов’язаний забезпечити надання представнику органу приватизації або 
представнику виконкомів районних у місті рад документів, що підтверджують 
виконання ним умов договору.

24.3. За результатами перевірок складається акт (додатки 5, 6, 7, 8). Він 
підписується посадовими особами органу приватизації (або представниками 
районної у місті ради) та власником (або уповноваженою особою) об’єкта при-
ватизації. Усі складені та підписані примірники акта мають однакову юридичну 
силу.

24.4. Зняття договору з контролю здійснюється органом приватизації у ви-
падках:

– повного виконання умов договору, що фіксується шляхом затвердження 
керівником (або уповноваженою посадовою особою) органу приватизації акта 
підсумкової перевірки;

– набрання законної сили рішенням суду про виконання умов договору в 
повному обсязі;

– набрання законної сили рішенням суду про розірвання договору (або ви-
знання його недійсним).

24.5. У випадках, не передбачених пунктом 24.4, зняття договору з контролю 
здійснюється за рішенням комісії згідно з пунктом 23.6.

24.6. У випадках, передбачених абзацом 3 пункту 24.4 та пунктом 24.5, акти 
підсумкових перевірок органом приватизації не складаються.

25. Подальше відчуження та передача під заставу (іпотеку) об’єктів при-
ватизації

25.1. Подальше відчуження або передача в заставу (іпотеку) об’єкта прива-
тизації можливі лише за згодою органу приватизації. Погодження підтверджу-
ється наявністю на договорі подальшого відчуження, застави (іпотеки) (поряд 
з підписами сторін договору) резолюції «Погоджено» за підписом керівника 
органу приватизації або уповноваженої особи відповідно до розподілу функці-
ональних обов’язків, завіреної печаткою.

Розгляд заяви на подальше відчуження, передачі під заставу (іпотеку) здій-
снюється в разі:

– повного розрахунку власника за об’єкт приватизації;
– виконання власником рішень судів щодо санкцій, передбачених чинним 

законодавством України та умовами договору купівлі-продажу, за порушення 
цих умов у разі їх наявності;

– забезпечення правонаступництва претендента на всі права та обов’язки 
власника, передбачені договором купівлі-продажу;

– узяття претендентом на себе всіх невиконаних власником зобов’язань, ви-
значених договором купівлі-продажу об’єкта.

25.2. Юридичними особами та фізичними особами-підприємцями заява 
подається до відділу дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської 
ради, фізичними особами – до органу приватизації.

Разом із заявою щодо погодження подальшого відчуження, передачі в за-
ставу (іпотеку) подаються такі документи:

– копії договору купівлі-продажу та договорів про внесення змін до нього;
– документи стосовно стану виконання умов договору купівлі-продажу та 

рішень судів щодо санкцій, передбачених чинним законодавством України та 
умовами договору купівлі-продажу;

– проект договору подальшого відчуження (застави, іпотеки) або договір 
подальшого відчуження (застави, іпотеки), укладені за відкладальною умовою 
щодо набуття ними чинності після погодження органом приватизації, подаль-
шого відчуження (застави, іпотеки) об’єкта.

25.3. Претенденти, які є юридичними особами, надають:
– копію довідки про взяття на облік платника податків;
– засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
– витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційно-

го посвідчення – для нерезидентів.
25.4. Претенденти – фізичні особи-підприємці надають:
– копію паспорта;
– довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про 

майновий стан і доходи (податкову декларацію);
– копію довідки про взяття на облік платника податків;
– копію облікової картки фізичної особи-підприємця – платника податків 

або повідомлення фізичної особи-підприємця, яка через свої релігійні пере-
конання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (для фізичних осіб – громадян України).

25.5. Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців для претендентів – юридичних осіб та претендентів 
– фізичних осіб-підприємців орган приватизації отримує самостійно у відділі 
державних реєстраторів апарату міської ради і виконкому.

25.6. Розгляд заяв на подальше відчуження, передачу в заставу (іпотеку) 
об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації впродовж 5 робочих 
днів після одержання ним відповідних документів, наданих до відділу дозвіль-
но-погоджувальних процедур виконкому міської ради. Погоджена документа-
ція повертається заявнику зазначеним відділом.

25.7. У разі відмови в погодженні подальшого відчуження, передачі в заставу 
(іпотеку) об’єкта приватизації орган приватизації листом надає обґрунтовану 
відповідь та повертає впродовж 5 робочих днів заявникам усі отримані від 
них документи через відділ дозвільно-погоджувальних процедур виконкому 
міської ради. Повторний розгляд документів здійснюється відповідно до п.25.2. 
Порядку.

25.8. Претенденти-фізичні особи надають до органу приватизації:
– копію паспорта;
– довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про 

майновий стан і доходи (податкову декларацію);
– копію облікової картки фізичної особи – платника податків або повідо-

млення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для 
фізичних осіб – громадян України).

25.9. Розгляд заяв на подальше відчуження, передачу в заставу (іпотеку) 
об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації впродовж 30 кален-
дарних днів після одержання ним відповідних документів. У разі відмови в 
погодженні подальшого відчуження, передачі в заставу (іпотеку) об’єкта при-
ватизації, орган приватизації листом надає обґрунтовану відповідь та повертає 
впродовж 30 календарних днів заявнику – фізичній особі.

26. Особливості подальшого відчуження об’єкта шляхом унесення його до 
статутного капіталу іншого господарського товариства

26.1. Разом із заявою, підписаною власником об’єкта, до відділу дозвіль-
но-погоджувальних процедур виконкому міської ради подаються документи, 
передбачені розділом 25 Порядку, а також проект договору подальшого від-
чуження, у якому має бути відображена умова, що зобов’язання, визначені дого-
вором купівлі-продажу, переходять до товариства, до статутного капіталу якого 
вноситься об’єкт, з моменту фактичної його передачі.

26.2. У разі коли під час передачі об’єкта до статутного капіталу товариства 
не передбачено укладання договору відчуження об’єкта, між власником та 
товариством, до статутного капіталу якого вноситься об’єкт, має бути укладе-
но договір про переведення зобов’язань, який підлягає погодженню органом 
приватизації, що уклав договір купівлі-продажу, з дотриманням вимог чинного 
законодавства України.

27. Особливості погодження застави (іпотеки) об’єкта
Проект договору застави (іпотеки) або договір застави (іпотеки), укладений 

за відкладальною умовою щодо набуття ним чинності після погодження його 
органом приватизації, повинен передбачати, що в разі:

– реалізації заставоутримувачем (іпотекоутримувачем) права на звернення стяг-
нення на заставлений об’єкт, у випадку невиконання власником своїх зобов’язань за 
договором застави (іпотеки), пов’язане з цим відчуження об’єкта застави (іпотеки) 
повинно здійснюватися лише за погодженням з органом приватизації;

– розірвання в судовому порядку договору купівлі-продажу об’єкта привати-
зації у зв’язку з невиконанням власником своїх зобов’язань за цим договором, 
об’єкт приватизації підлягає поверненню в комунальну власність за рішенням 
суду, господарського суду. У цьому випадку звернення стягнення на об’єкт при-
ватизації за невиконання власником зобов’язань за договором застави (іпоте-
ки) заставоутримувачем (іпотекоутримувачем) здійснене бути не може.

28. Особливості погодження подальшого відчуження об’єктів незаверше-
ного будівництва та єдиних майнових комплексів

При зверненні за погодженням подальшого відчуження об’єкта незавер-
шеного будівництва або єдиного майнового комплексу разом з документами, 
передбаченими розділом 22 Порядку, до відділу дозвільно-погоджувальних 
процедур виконкому міської ради подаються:

– документи, що засвідчують відчуження разом з об’єктом незавершеного 
будівництва або єдиним майновим комплексом земельної ділянки, на якій він 
розташований, у випадках, коли вона належить власнику об’єкта незавершеного 
будівництва або єдиного майнового комплексу на праві власності;

– документи, що засвідчують відмову власника від подальшої оренди земель-
ної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва або єдиний 
майновий комплекс, та готовність претендента взяти цю земельну ділянку в орен-
ду або придбати її у власність в установленому законодавством України порядку у 
випадках, якщо земельна ділянка перебувала у власника в оренді;

– документи, що засвідчують готовність претендента взяти земельну ділянку, 
на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва або єдиний майновий 
комплекс, в оренду або придбати її у власність в установленому законодав-
ством порядку у випадках, якщо права користування (володіння) земельною 
ділянкою не були оформлені в установленому законодавством порядку.

29. Вилучення з Реєстру об’єктів нерухомого майна комунальної власності 
міста Кривого Рогу приватизованих об’єктів

29.1. Приватизований об’єкт передається покупцю за актом приймання-пе-
редачі, який є підставою для зняття його з балансу.

29.2. Вилучення з Реєстру об’єктів нерухомого майна комунальної власності 
міста Кривого Рогу приватизованих об’єктів здійснюється шляхом ухвалення 
відповідного рішення міської ради.

Додаток 1  до Порядку приватизації об’єктів комунальної
власності міста та незавершеного будівництва

Реєстраційний № /   Управління комунальної власності міста
(назва органу приватизації)

«___» ______________ 20___ р.
     (дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації
Об’єкт

Об’єкт приватизації______________________________________________________________________________ 
(найменування об’єкта приватизації груп А, Д та Ж, у т.ч. разом  
із земельними ділянками, на яких цей об’єкт розташований)

  . _________________________________________________________
(поштовий індекс)              (місцезнаходження відповідного об’єкта приватизації)
Балансоутримувач об’єкта приватизації
  _______________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)                 (повне найменування)
  __________________________________________________________
(поштовий індекс)               (місцезнаходження)
Земельна ділянка площею ___________, що знаходиться____________________ 
___________________________________________________________________________

Заявник
Юридична особа

_____________________________________________________________________________
(повне найменування заявника)

держава ___________________________________________________________________
(повне офіційне найменування держави, де зареєстрований заявник)

керівник ___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

код згідно з ЄДРПОУ

Фізична особа
_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)
громадянин(ка) ____________________________________________________________

                     (повне офіційне найменування держави або особа без громадянства)
 _______________________________________________________________
(поштовий індекс)               (місцезнаходження або місце проживання заявника)

Телефон    Телефакс

Заявник або уповноважена ним особа (представник) _____________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Паспорт: серія _______ , № _________ , виданий « ____» __________ 19____ року
____________________________________________________________________________

(найменування органу, що видав паспорт)

Спосіб приватизації об’єкта
________________________________________________________________________ 

(аукціон (у т.ч. за методом зниження ціни, без оголошення ціни), конкурс, викуп)

Умови___________________________________________________________________________
(запропоновані умови купівлі об’єкта)

___________________________________________________________________________
(запропоновані умови експлуатації об’єкта)

Документи
Для всіх заявників

Заява про включення до переліку на___ арк. у 3 прим.
Перелік номерів рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться 
розрахунки за придбаний об’єкт, на _______ арк. в 1 прим.
Документ про внесення плати за подання заяви на _______ арк. в 1 прим.
Інформація про потенційних покупців або осіб, в інтересах яких придбавається 
об’єкт, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих власників, 
на__арк. в 1 прим.
Інформація щодо осіб, які прямо чи опосередковано контролюють заявника,  
на __ арк. в 1 прим.*

Для юридичної особи
Нотаріально посвідчені (легалізовані та перекладені – для нерезидентів) копії 
установчих документів (копія відповідного рішення органу місцевого самовря-
дування – для органів місцевого самоврядування) на _____ арк. в 1 прим.
Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб- підприємців на __ арк. в 1 прим.
Копія довідки про взяття на облік платника податків на ______ арк. в 1 прим.
Документ щодо призначення керівника на ______ арк. в 1 прим.
Документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів) на __ 
арк. в 1 прим.
Документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки в статутному 
капіталі та майні учасника, на _____ арк. в 1 прим.
Інформація щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в офшорній зоні 
чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері проти-
дії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом) на ______ арк. в 1 прим.*

Для фізичної особи (фізичної особи-підприємця)
Довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про май-
новий стан і доходи (податкову декларацію) на ______ арк. в 1 прим.
Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців на___арк. в 1 прим.
Копія довідки про взяття на облік платника податків на ______ арк. в 1 прим.

*З дня набрання чинності абзаців четвертого та п’ятого підпункту 8 пункту 1 розділу І  
Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів 

України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми  
приватизації на 2012-2014 роки»

Наявність документа позначити знаком   Прийнято від заявника всього _______ арк.
         М.П.            М.П.
(підпис заявника або   заявника (для (підпис особи від органу органу
вповноваженої ним  юридичної особи) приватизації приватизації)
особи)      
 Вхідний №______________
«______»_____________20__ р.  «______»_____________20__ р.
       (дата заповнення заяви)             (дата прийняття заяви)

Додаток 2 до Порядку приватизації об’єктів комунальної
власності міста та незавершеного будівництва

Реєстраційний № /   Управління комунальної власності міста
(назва органу приватизації)

«___» ______________ 20___ р.
(дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
про приватизацію

Об’єкт
Об’єкт приватизації _______________________________________________________

  (найменування об’єкта приватизації груп А, Д та Ж, у т.ч. разом із 
  земельними ділянками, на яких цей об’єкт розташований)

  . _______________________________________________________________
(поштовий індекс)                         (місцезнаходження відповідного об’єкта приватизації)
Балансоутримувач об’єкта приватизації

____________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) (повне найменування)

__________________________________________________________________
(поштовий індекс) (місцезнаходження)
Земельна ділянка площею ___________, що знаходиться____________________

Заявник
Юридична особа

____________________________________________________________________________
(повне найменування заявника)

держава __________________________________________________________________
(повне офіційне найменування держави, де зареєстрований заявник)

керівник __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

код згідно з ЄДРПОУ

Фізична особа
____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)
громадянин(ка) ___________________________________________________________

(повне офіційне найменування держави або особа без громадянства)
_________________________________________________________________

(поштовий індекс)                      (місцезнаходження або місце проживання заявника)

Телефон    Телефакс
Заявник або уповноважена
ним особа (представник)
(прізвище, ім’я, по батькові)
Паспорт: серія _______ , № _________ , виданий « ____» _________ 19____ року
_____________________________________________________________________________

(найменування органу, що видав паспорт)

Спосіб приватизації об’єкта
_______________________________________________________________________________________________________________

(аукціон (у т.ч. за методом зниження ціни, без оголошення ціни), конкурс, викуп)

Умови
______________________________________________________________________________

(запропоновані умови купівлі об’єкта)
______________________________________________________________________________
(запропоновані умови експлуатації об’єкта)

Документи
Для всіх заявників

Заява про включення до переліку на___ арк. у 3 прим.
Перелік номерів рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться 
розрахунки за придбаний об’єкт, на _______ арк. в 1 прим.
Документ про внесення плати за подання заяви на _______ арк. в 1 прим.
Інформація про потенційних покупців або осіб, в інтересах яких придбавається 
об’єкт, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих власни-
ків, на___арк. в 1прим.
Інформація щодо осіб, які прямо чи опосередковано контролюють заявника, 
на ___ арк. в 1 прим.*

  
Для юридичної особи

Нотаріально посвідчені (легалізовані та перекладені – для нерезидентів) копії 
установчих документів (копія відповідного рішення органу місцевого самовря-
дування – для органів місцевого самоврядування) на _____ арк. в 1 прим.
Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб- підприємців на __ арк. в 1 прим.
Копія довідки про взяття на облік платника податків на ______ арк. в 1 прим.
Документ щодо призначення керівника на ______ арк. в 1 прим.
Документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів) на __ 
арк. в 1 прим.
Документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки в статутному 
капіталі та майні учасника, на ______ арк. в 1 прим.
Інформація щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в офшорній зо-
ні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері 
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом) на _______ арк. 
в 1 прим.*
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Для фізичної особи (фізичної особи-підприємця)

Довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про май-
новий стан і доходи (податкову декларацію) на ______ арк. в 1 прим.
Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців на___арк. в 1 прим.
Копія довідки про взяття на облік платника податків на ______ арк. в 1 прим.

* З дня набрання чинності абзаців четвертого та п’ятого підпункту 8 пункту 1 розділу І  
Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів 

України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми  
приватизації на 2012-2014 роки»

Наявність документа позначити знаком Прийнято від заявника всього _______ арк.
         М.П.            М.П.
(підпис заявника або   заявника (для (підпис особи від органу органу
вповноваженої ним  юридичної особи) приватизації приватизації)
особи)      
 Вхідний №______________
«______»_____________20__ р.  «______»_____________20__ р.
       (дата заповнення заяви)             (дата прийняття заяви)

 Додаток 3 до Порядку приватизації об’єктів комунальної власності 
міста та незавершеного будівництва

Орган виконавчої влади ______________________________
Підприємство, організація ________________________________________________
Код за ЄДРПОУ ________________________________________________________
Місцезнаходження підприємства, організації ________________________________

Перелік незавершених об’єктів культурно-побутового,  
адміністративного, виробничого призначення  

комунальної власності
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Керівник _____________ М.П. _____________________
                               (підпис)                                     (ініціали та прізвище)

Додаток 4  
до Порядку приватизації об’єктів комунальної власності міста  

та незавершеного будівництва

Положення про конкурсний відбір  
суб’єктів оціночної діяльності

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оці-

ночної діяльності – суб’єктів господарювання, які отримали сертифікат суб’єкта 
оціночної діяльності (надалі – суб’єкти оціночної діяльності).

Ця процедура застосовується органом приватизації, якщо він виступає за-
мовником незалежної оцінки майна або здійснює конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, у випадках, визначених законодавством України, у разі 
якщо вартість виконання послуг з незалежної оцінки майна менша 100 тис.грн.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;
конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо терміну (за по-

треби) та вартості виконання робіт з оцінки;
підтвердні документи – документи, що визначають правовий статус пре-

тендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо на-
даватимуть послуги з незалежної оцінки майна, їх практичний досвід, а також 
відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у 
конкурсі та подав до органу приватизації необхідні документи, передбачені умова-
ми конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про його проведення;

суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, що отримали сер-
тифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

учасник конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності, який подав документи, що 
відповідають умовам конкурсу та якого допущено до участі в ньому.

1.3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурс-
ною комісією (надалі – комісія). Очолює комісію голова. Голова комісії у межах 
наданих повноважень:

– скликає засідання комісії та головує на них;
– видає розпорядження та доручення, обов’язкові до виконання для членів 

комісії;
– організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;
– представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.
У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник.
Секретар комісії:
– забезпечує виконання доручень голови комісії;
– готує матеріали для розгляду на засіданні комісії та довідки про кожного 

претендента;
– оформляє протоколи засідань комісії.
У довідці про кожного претендента, що має намір взяти участь у конкурсі з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності, зазначаються:
– наявність у нього сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким перед-

бачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та 
спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки;

– наявність у претендента (за потреби) спеціального дозволу на проваджен-
ня діяльності, пов’язаної з державною таємницею (допусків оцінювачів, які пе-
ребувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залуча-
ються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому 
суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до 
виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею;

– досвід роботи з оцінки подібного майна;
– перелік оцінювачів, які перебувають у штатному складі суб’єкта оціночної 

діяльності;
– перелік оцінювачів, які додатково залучаються суб’єктом оціночної діяль-

ності за цивільно-правовими договорами до проведення незалежної оцінки 
майна за письмовою згодою;

– наявність у претендента або оцінювачів, які перебувають у трудових відно-
синах з претендентом або додатково залучаються ним за цивільно-правовими 
договорами, практичного досвіду з оцінки подібного майна;

– кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготов-
лені (готуються) претендентом на виконання договорів про проведення оцінки 
майна за підсумками попередніх конкурсів;

– наявність зауважень Фонду державного майна України, його регіональних 
відділень до звітів про оцінку майна, виконаних претендентом, за підсумками 
їх рецензування.

1.4. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відпо-
відно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки.

1.5. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності передбачено наявність:

– відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має 
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві-
доцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

– досвіду роботи суб’єкта оціночної діяльності в проведенні оцінки майна, 
зокрема подібного майна;

– переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки май-
на та підписання звіту про оцінку, та їх особистого досвіду в проведенні оцінки 
подібного майна;

– письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оці-
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;

– у разі необхідності – спеціального дозволу на провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (до-
пусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціноч-
ної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або 
дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною 
угодою буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.

2. Підготовка до проведення конкурсу
2.1. Після затвердження переліку об’єктів комунальної власності міста, що 

підлягають приватизації, у разі розірвання, визнання недійсними договорів 
купівлі-продажу, повернення таких об’єктів до комунальної власності міста, 
орган приватизації готує інформацію для публікації в Криворізькій міській 
комунальній газеті «Червоний гірник» про проведення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за 14-30 календарних днів до оголошеної дати 
проведення конкурсу. Інформацію може бути опубліковано додатково в інших 
засобах масової інформації.

2.2. Інформація про проведення конкурсу має містити:
– дату, час і місце проведення конкурсу;
– відомості про об’єкт оцінки;
– кінцевий термін подання документів;
– строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);
– перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;
– вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги, вимоги щодо прак-

тичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);
– відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.
2.3. Претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті 

з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності, належать:
– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-

новленою формою (додаток 1);
– копія установчого документа претендента;
– копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 

складі та яких буде залучено до проведення оцінки й підписання звіту про 
оцінку майна;

– письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом 
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, за-
вірені їх особистими підписами, копії кваліфікаційних документів оцінювачів;

– копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 
Фондом державного майна України;

– копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з дер-
жавною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінюва-
чів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або 
залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого 
іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залуче-
но до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею;

– письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається пре-
тендентом;

– інформація про претендента (документ, що містить відомості про претен-
дента відносно його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конвер-
ті й має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з їх виконанням, строк виконання робіт (в календарних днях), якщо 
він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

2.4. Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочі дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно). В разі невідповідності, неповноти 
конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в 
конкурсі не допускається. Про це його письмово повідомляє секретар комісії 
до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсна документація претенден-
тів, яких не допущено до участі в конкурсі, повертається секретарем комісії за 
письмовою заявою претендентів після затвердження протоколу засідання комісії.

2.5. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення кон-
курсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

3. Порядок проведення конкурсу
3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її 

складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.
3.2. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб’єктів оціноч-

ної діяльності комісія приймає рішення стосовно укладання з ним договору на 
проведення оцінки, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним 
пунктом 3.4 цього розділу, та запропонована ним ціна виконання робіт не пере-
вищує звичайної ціни, установленої для відповідної групи об’єктів.

3.3. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та роз-
глядає довідку на кожного претендента. Конверти учасників конкурсу з кон-
курсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

3.4. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності враховуються:

– кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають в штатному складі 
учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення 
оцінки майна;

– досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;
– досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об’єкта, оцінку якого плануєть-

ся здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб’єкта оціночної 
діяльності;

– кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою під-
готовки звіту про оцінку майна та його підписання, їх особистий практичний 
досвід щодо оцінки майна, в тому числі подібного;

– запропонована учасником конкурсу ціна виконання робіт порівняно із 
звичайною ціною;

– кількість конкурсів, у яких учасник брав участь, та кількість перемог в них 
(ураховується як критерій кожною комісією окремо);

– кількість невиконаних договорів на проведення оцінки майна із зазна-
ченим учасником конкурсу та причин такого невиконання;

– кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготов-
лені (готуються) учасником конкурсу на виконання договорів на проведення 
оцінки майна, за підсумками попередніх конкурсів;

– наявність зауважень Фонду державного майна України, його регіональних 
відділень до звітів про оцінку майна, виконаних учасником конкурсу, за ре-
зультатами їх рецензування, а також професійність та ефективність діяльності 
учасника конкурсу.

3.5. Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування та у ви-
падку, визначеному Положенням, – шляхом таємного голосування.

Члени комісії повинні голосувати відносно кожного учасника конкурсу «за» 
чи «проти». Учасник конкурсу, пропозиції якого найповніше відповідають умо-
вам конкурсу, є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки 
й ціни, та який отримав найбільшу кількість голосів «за» присутніх на засіданні 
членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на за-
сіданні), визнається переможцем. Якщо має місце однакова кількість голосів 
«за», отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, призначається таєм-
не голосування (додаток 2).

Таємне голосування відбувається за кожним учасником конкурсу окремо. Та-
ємне голосування відбувається бюлетенями, в яких зазначено «за» або «проти». 
Кожен присутній на засіданні член комісії запечатує відповідний бюлетень у 
конверт і надає його секретарю комісії. Секретар комісії на засіданні розпе-
чатує подані конверти, повідомляє про підсумки голосування та вносить їх у 
відповідну відомість. За результатами таємного голосування переможцем ви-
знається учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів «за» (але 
не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні).

За результатами рейтингового або таємного голосування у випадку відсут-
ності більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем кон-
курсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія 
переносить прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне 
засідання та пропонує усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції 
щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна 
або призначає повторний конкурс.

3.6. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують всі 
присутні на засіданні члени комісії й затверджує керівник органу приватизації.

3.7. Комісія стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами рейтингового або 
таємного голосування також може визначати учасника конкурсу, з яким може бути 

укладено договір на проведення оцінки майна, в разі неукладення такого договору 
з переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором.

4. Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами
4.1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається 

таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про 
його повторне проведення та призначає дату.

4.2. Після проведення конкурсу комісія письмово (або в інший спосіб) інфор-
мує переможців про своє рішення протягом 5 календарних днів.

4.3. Інформація про результати конкурсу публікується в Криворізькій міській 
комунальній газеті «Червоний гірник» протягом 5 календарних днів. Її може 
бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.

4.4. У разі потреби в повторному проведенні оцінки об’єкта, оцінку якого було 
здійснено із залученням суб’єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурс-
них засадах, комісія розглядає це питання на засіданні. За результатами роз-
гляду вона приймає рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності або залучення суб’єкта оціночної діяльності, який 
уже здійснював зазначені роботи з оцінки майна, та укладання з ним додатко-
вого договору на умовах, запропонованих суб’єктом оціночної діяльності, у разі 
згоди комісії із запропонованими умовами. При прийнятті рішення в цьому ви-
падку комісія керується звичайною ціною послуг щодо подібних об’єктів оцінки, 
визначеною шляхом узагальнення інформації стосовно рівня цін на послуги за 
результатами конкурсних відборів суб’єктів оціночної діяльності. Звичайна ціна 
послуг регулюється договірними відносинами з урахуванням індексу інфляції, 
що визначається Фондом державного майна України кожні півроку.

4.5. У разі виявлення суб’єктом оціночної діяльності під час виконання ро-
біт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого 
інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає це питання на за-
сіданні. Комісією може бути прийнято рішення щодо укладання додаткового 
договору з суб’єктом оціночної діяльності. При прийнятті рішення комісія ке-
рується звичайною ціною послуг щодо оцінки подібних об’єктів. У разі незгоди 
суб’єкта оціночної діяльності продовжувати виконувати роботи з незалежної 
оцінки майна або неприйняття комісією рішення щодо укладання додаткового 
договору, договір з ним розривається за згодою сторін або шляхом односторон-
ньої відмови від договору (якщо це встановлено умовами договору). У цьому 
разі оголошується повторний конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Додаток 1 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Заявник _________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи-підприємця)
Керівник ________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові; посада)
Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _____________
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ______________________________________

Телефон  Телефакс  Телекс
Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної 
діяльності на право проведення незалежної оцінки
___________________________________________________________________________________

(повна назва об’єкта)
«___» ____________ 20___ року   ______________
       (дата заповнення заяви)         (підпис)
     М.П.

Додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності

ВІДОМІСТЬ
підсумків голосування

_________________________________________________________________
(найменування об’єкта оцінки)

№ з/п Учасник конкурсу Кількість голосів 
голосування

Підсумки таємного 
голосування

за проти за проти

Секретар комісії ____________ ___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5 до Порядку приватизації об’єктів комунальної
власності міста та незавершеного будівництва

Найменування району
№ приватизаційної справи

АКТ
поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(назва (найменування) об’єкта приватизації, адреса)
від ________________________________________ № ____________

(дата укладення договору купівлі-продажу)
_______________________________________ «___» _______20 __ року
(назва населеного пункту, у якому складено цей акт)

Цей акт складено як поточний документ результатів контролю за виконан-
ням умов договору купівлі-продажу _____________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(назва (найменування) об’єкта приватизації)
що проводився органом приватизації відповідно до вимог статей 7, 27 Закону 
України «Про приватизацію державного майна» та статті 23 Закону України 
«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Ми, що нижче підписалися, представники:
органу приватизації (надалі – продавець)
___________________________________________________________________________________,

(прізвище та ініціали уповноваженої особи/осіб)
юридичної або фізичної особи-підприємця/фізичної особи (надалі – покупець)
___________________________________________________________________________________,

(назва юридичної особи, прізвище та ініціали керівника або уповноваженої ним особи/П.І.Б.)
провели поточну перевірку виконання умов договору купівлі-продажу __________
___________________________________________________________________________________.

(назва (найменування) об’єкта приватизації)
Перевірці підлягало виконання умов, передбачених договором купівлі-про-

дажу від _________________ № _______________, укладеним між _______________________
___________________________________________________________________________________

(найменування продавця)
і __________________________________________________________________________________,

(найменування покупця)
правонаступником якого при подальшому продажу є* __________________________
___________________________________________________________________________________.

(найменування юридичної /фізичної особи-підприємця/фізичної особи,  
№ та дата нотаріально посвідченого договору)

* Реквізити правонаступника вказуються лише у разі подальшого продажу/да-
рування об’єкта приватизації.

1. Дані про об’єкт приватизації
1.1. Назва об’єкта: _______________________________________________________________ .

(назва (найменування) об’єкта приватизації)
1.2. Місцезнаходження об’єкта: __________________________________________________.   
__________________________________________________________________________________ .
1.3. Спеціалізація об’єкта приватизації:
за договором: ___________________________________________________________________ ,
фактично: _______________________________________________________________________ .

2. Дані про власника
2.1. Найменування:______________________________________________________________ .

(назва юридичної особи, прізвище та ініціали керівника або уповноваженої ним особи/П.І.Б.)
2.2. Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код: _____________________________________ .
2.3. Місцезнаходження, телефон: _______________________________________________ .
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3. Стан виконання умов договору купівлі-продажу
3.1. Сплата за ____________________________________________________________________

(назва (найменування) об’єкта приватизації)
грошовими коштами: згідно з договором _______________, фактично_____________ .
3.2. Збереження робочих місць
Кількість робочих місць (одиниць):
за договором: __________________, на час поточної перевірки: ___________________ .
3.3. Виконання заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та 
щодо охорони навколишнього середовища:
за умовами договору: _____________________ , фактично: __________________________ .
3.4. Виконання інших умов:
за договором: ___________________________________________________________________ ,
фактично: _______________________________________________________________________ .

Висновки
1. Умови договору купівлі-продажу ___________________________________________

___________________________________________________________________________________
(назва (найменування) об’єкта приватизації)

від «___»_________20___ року № ______ станом на _______________________ виконано
(дата укладання договору)   (період, що підлягає поточній перевірці)
(виконуються, не виконано, не виконуються, виконуються неналежним чином)____________.

2. У разі невиконання покупцем умов договору купівлі-продажу цей акт є 
підставою для застосування санкцій, передбачених чинним законодавством, 
зокрема статтею 29 Закону України «Про приватизацію державного майна».

3. Цей акт складено у ______ примірниках, які мають однакову юридичну силу. 
Примірники цього акта зберігаються в продавця та покупця.

4. До акта додаються матеріали та копії документів, що підтверджують стан 
виконання зобов’язань (на ____ арк.).

Підписи
Продавець Покупець
(представник продавця) (представник покупця)
_________________ ___________________
(посада) (посада)
_________________ ___________________
(підпис, печатка) (підпис, печатка)
________________ ___________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)

Додаток 6 до Порядку приватизації об’єктів комунальної
власності міста та незавершеного будівництва

Найменування району
№ приватизаційної справи

АКТ
поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу

об’єкта незавершеного будівництва
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(назва (найменування) об’єкта приватизації, адреса)
від _______________________________________ № ____________

(дата укладення договору купівлі-продажу)
______________________________________________ «___» _______20 __ року
(назва населеного пункту, у якому складено цей акт)
 

Цей акт складено в результаті поточної перевірки виконання умов договору 
купівлі-продажу, здійсненої ______________________________________________________

(найменування органу приватизації, що уклав договір купівлі-продажу та здійснив поточну перевірку)
відповідно до вимог статей 7 та 27 Закону України «Про приватизацію держав-
ного майна» та статті 23 Закону України «Про приватизацію невеликих держав-
них підприємств (малу приватизацію)».

Перевірку проведено представником органу приватизації (надалі – прода-
вець) _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи)
у присутності покупця – _________________________________________________________ .

(прізвище, ім’я, по батькові керівника покупця (прізвище, ім’я, по батькові,  
серія та номер паспорта, місце проживання особи, уповноваженої покупцем)

У результаті перевірки встановлено таке.
1. Дані про об’єкт незавершеного будівництва

1.1.Назва: _____________________________________________________________________.
1.2. Місцезнаходження об’єкта: _______________________________________________.

2. Дані про покупця
2.1. Найменування (прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб): 
________________________________________________________________________________.
2.2. Код за ЄДРПОУ (серія та номер паспорта для фізичних осіб): 
________________________________________________________________________________.
2.3. Місцезнаходження, телефон, факс (місце проживання, телефон, факс для 
фізичних осіб): ___________________________________________________________________.

3. Стан виконання умов договору купівлі-продажу
3.1. Сплата за об’єкт незавершеного будівництва:
згідно з договором:___________________________________________________________;
фактично: _____________________________________________________________________.
3.2. Переоформлення права на добудову об’єкта:
згідно з договором: __________________________________________________________;
фактично: _____________________________________________________________________.
3.3. Переоформлення документів на земельну ділянку, відведену під об’єкт не-
завершеного будівництва:
згідно з договором: __________________________________________________________ ;
фактично: ____________________________________________________________________ .
3.4. Завершення будівництва (розбирання) об’єкта незавершеного будівництва:
згідно з договором: __________________________________________________________ ;
фактично: ____________________________________________________________________ .
3.5. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього сере-
довища:
згідно з договором: __________________________________________________________ ;
фактично: ____________________________________________________________________ .
3.6. Виконання інших умов (у тому числі умов, зазначених у протоколі конкурс-
ної комісії щодо визначення переможця конкурсу):
згідно з договором: ___________________________________________________________ ;
фактично: _____________________________________________________________________ .

Висновки
1. Умови договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва

___________________________________________________________________________________
(назва об’єкта незавершеного будівництва)

від _____________________№ __________ за станом на _______________________________
(дата укладення договору)    (період, що підлягає поточній перевірці)
виконано (виконуються, не виконано, не виконуються, виконано неналежним 
чином) ___________________________________________________________________________.

2. У разі невиконання покупцем умов договору купівлі-продажу цей акт є 
підставою для застосування санкцій, передбачених чинним законодавством, 
зокрема статтею 29 Закону України «Про приватизацію державного майна».

3. Акт складено у _____ примірниках, які мають однакову юридичну силу. При-
мірники зберігаються в продавця та покупця.

4. До акта додаються: __________ ______________________________________
(перелік документів, що додаються до акта та підтверджують виконання 

умов договору купівлі-продажу, кількість аркушів зазначених документів, а 
також документ, що підтверджує повноваження представника покупця у разі 
здійснення перевірки за участю такої особи).

Підписи
Продавець Покупець
(представник продавця) (представник покупця)
_________________ ___________________
(посада) (посада)
_________________ ___________________
(підпис) (підпис (серія та номер паспорта)
________________ ___________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
_________________ ___________________
(печатка) (печатка)

Додаток 7 до Порядку приватизації об’єктів комунальної
власності міста та незавершеного будівництва

Найменування району
№ приватизаційної справи

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник (або уповноважена  
посадова особа) органу приватизації
_________________________________________
(найменування органу приватизації)

_________________________________________
(прізвище, ініціали)
_________________________________________
(підпис, печатка)
«_____» __________ 20____ року

АКТ
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу

____________________________________________________________________
(назва (найменування) об’єкта приватизації)

від ________________________ № _________
(дата укладання договору купівлі-продажу)

_______________________________________  «___» _______20__ року
(назва населеного пункту, у якому складено цей акт) 

Цей акт складено як підсумковий документ результатів контролю за вико-
нанням умов договору купівлі-продажу _________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(назва (найменування) об’єкта приватизації)
що проводився органом приватизації відповідно до вимог статей 7, 27 Закону 
України «Про приватизацію державного майна» та статті 23 Закону України 
«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Ми, що нижче підписалися, представники:
органу приватизації (надалі – продавець)
___________________________________________________________________________________,
(прізвище та ініціали уповноваженої особи/осіб)
юридичної особи або фізичної особи-підприємця/фізичної особи (надалі – по-
купець) __________________________________________________________________________,

(назва юридичної особи, або фізичної особи-підприємця/фізичної особи прізвище  
та ініціали керівника або уповноваженої ним особи/П.І.Б.)

провели підсумкову перевірку виконання умов договору купівлі-продажу 
__________________________________________________________________________________ .
(назва (найменування об’єкта приватизації)

Перевірці підлягало виконання умов, передбачених договором купівлі-про-
дажу від _______________ № _______________________, укладеним між ________________
___________________________________________________________________________________

(найменування продавця)
і _______________________________________________________________________________,

(найменування покупця)
правонаступником якого при подальшому продажу є* __________________________
________________________________________________________________________________.

(найменування юридичної або фізичної особи-підприємця/фізичної особи,  
№ та дата нотаріально посвідченого договору)

* Реквізити правонаступника вказуються лише в разі подальшого продажу 
об’єкта приватизації.

1. Дані про об’єкт приватизації
1.1. Назва об’єкта: _______________________________________________ _____________ .

(назва (найменування) об’єкта приватизації)
1.2. Місцезнаходження об’єкта: ________________________________ ______________ .
1.3. Спеціалізація об’єкта приватизації:
за договором: ____________________________________________________ ,
фактично: ______________________________________________________ .

2. Дані про власника
2.1. Найменування:______________________________________________________________

(назва юридичної особи або фізичної особи-підприємця/фізичної особи,  
прізвище та ініціали керівника або уповноваженої ним особи/П.І.Б.)

2.2. Код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код: ___________________________________ .
2.3. Місцезнаходження, телефон: ____________________________________________ .

3. Стан виконання умов договору
3.1. Сплата за __________________________________________________________________

(назва (найменування) об’єкта приватизації)
грошовими коштами: згідно з договором ____________, фактично ______________ .
3.2. Збереження робочих місць
Кількість робочих місць (одиниць):
до приватизації: ____________________, на час поточної перевірки: _____________ .
3.3. Виконання заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці 
та відносно охорони навколишнього середовища:
за умовами договору: _______________, фактично: ________________________ .
3.4. Виконання інших умов:
за договором: ___________________________________________________________ ,
фактично: _______________________________________________________________ .

Висновки
1. Умови договору купівлі-продажу ___________________________________________

___________________________________________________________________________________
(назва (найменування) об’єкта приватизації)
від «____» ________20____ року № _____________ виконано в повному обсязі.
            (дата укладання договору)

2. Цей акт є підставою для зняття державним органом приватизації договору 
купівлі-продажу від « __» _________20 __ року № __________ з контролю.

  (дата укладання договору)
3. Цей акт складено в _____ примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

Примірники зберігаються в продавця, покупця та підприємства.
4. До акта додаються матеріали та копії документів, що підтверджують ви-

конання зобов’язань (на _____ арк.).
Підписи

Продавець Покупець
(представник продавця) (представник покупця)
_________________ ___________________
(посада) (посада)
_________________ ___________________
(підпис, печатка) (підпис, печатка)
________________ ___________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)

Додаток 8 до Порядку приватизації об’єктів комунальної
власності міста та незавершеного будівництва

Найменування району
№ приватизаційної справи

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник (або уповноважена посадова 
особа) органу приватизації
________________________________________
(найменування органу приватизації)
________________________________________
(прізвище, ініціали)
________________________________________
(підпис, печатка)
«___» __________ 20____ року

АКТ
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу

об’єкта незавершеного будівництва
________________________________________________________

(назва об’єкта приватизації)
від _________________ № ______

(дата укладання договору купівлі-продажу)
_______________________________________ «___» _______20___ року
(назва населеного пункту, у якому складено цей акт) 

Цей акт складено в результаті підсумкової перевірки виконання умов дого-
вору купівлі-продажу, здійсненої ________________________________________________

(найменування органу приватизації, що уклав договір купівлі-продажу та здійснив підсумкову перевірку)
відповідно до вимог статей 7, 27 Закону України «Про приватизацію державно-
го майна» та статті 23 Закону України «Про приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію)».

Перевірку проведено представником органу приватизації (надалі – продавець) 
________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи)
у присутності покупця – _______________________________________________________.

(прізвище, ім’я, по батькові керівника покупця або прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер  
паспорта, місце проживання особи, уповноваженої покупцем)

У результаті перевірки встановлено таке.
1. Дані про об’єкт незавершеного будівництва

1.1. Назва: ___________________________________________.
1.2. Місцезнаходження об’єкта: _____________________.

2. Дані про покупця
2.1. Найменування (прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб) 
________________________________________________________________________________.
2.2. Код за ЄДРПОУ (серія та номер паспорта для фізичних осіб) 
________________________________________________________________________________.
2.3. Місцезнаходження, телефон, факс (місце проживання, телефон, факс для 
фізичних осіб): ________________________________________________ .

3. Стан виконання умов договору купівлі-продажу
3.1. Сплата за об’єкт незавершеного будівництва:
згідно з договором: _________________________________________________ ;
фактично: _________________________________________________________ .
3.2. Переоформлення права на добудову об’єкта:
згідно з договором: _________________________________________________ ;
фактично: _________________________________________________________ .
3.3. Переоформлення документів на земельну ділянку, відведену під об’єкт не-
завершеного будівництва:
згідно з договором: _________________________________________________ ;
фактично: _________________________________________________________ .
3.4. Завершення будівництва (розбирання) об’єкта незавершеного будівництва:
згідно з договором: _________________________________________________ ;
фактично: _________________________________________________________ .
3.5. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього сере-
довища:
згідно з договором: _________________________________________________ ;
фактично: _________________________________________________________ .
3.6. Виконання інших умов:
згідно з договором: __________________________________________________________;
фактично:______________________________________________________________________.

Висновки
1. Умови договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва 

___________________________________________________________________________________
(назва (найменування) об’єкта незавершеного будівництва)

від __________________ №______ виконано в повному обсязі.
 (дата укладання договору)

2. Цей акт є підставою для зняття державним органом приватизації договору 
купівлі-продажу з контролю.

3. Цей акт складено в ______ примірниках, які мають однакову юридичну силу. 
Примірники зберігаються в продавця та покупця.

4. До акта додаються: __________________________________________________ (пере-
лік документів, що додаються до акта та підтверджують виконання умов до-
говору купівлі-продажу, кількість аркушів зазначених документів, документ, що 
підтверджує повноваження представника покупця у разі здійснення перевірки 
за участю такої особи).

Підписи
Продавець Покупець
(представник продавця) (представник покупця)
_________________ ___________________
(посада) (посада)
_________________ ___________________
(підпис) (підпис, серія та номер паспорта)
________________ ___________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
_________________ ___________________
(печатка) (печатка)

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської 
ради «Про затвердження порядку приватизації об’єктів  

комунальної власності міста та незавершеного будівництва»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 

державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливос-
ті цієї проблеми

Проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку приватизації 
об’єктів комунальної власності міста та незавершеного будівництва» визначає 
механізм і можливість переходу права власності на об’єкти комунальної влас-
ності міста й незавершеного будівництва від комунальної до приватної з ураху-
ванням законодавчих норм. Документ запобігатиме зловживанням і корупцій-
ним діям у питаннях, пов’язаних з приватизацією об’єктів комунальної власності 
міста. Дія рішення розповсюджується на суб’єкти господарювання України, які 
планують взяти участь у приватизації об’єктів комунальної власності 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 ме-
ханізмів і потребує вирішення шляхом затвердження міською радою Порядку 
приватизації об’єктів комунальної власності міста та незавершеного будівництва, 
відповідно до Земельного, Бюджетного та Податкового кодексів України, Законів 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державну програму при-
ватизації», «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації 
щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 ро-
ки», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих дер-
жавних підприємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації об’єктів 
незавершеного будівництва», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення порядку набуття прав на землю», «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця», «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методики оцінки 
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 
року №1891, та інших нормативно-правових актів.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за 
допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього

Приватизація об’єктів комунальної власності міста та незавершеного будів-
ництва відбувалася відповідно до рішень міської ради від 23.06.2010 №3911 
«Про затвердження Порядку приватизації об’єктів комунальної власності міста 
та незавершеного будівництва», 30.03.2011 №280 та 27.07.2011 №497 «Про 
внесення змін до Порядку приватизації об’єктів комунальної власності міста та 
незавершеного будівництва».

Унесення змін до рішення міської ради від 23.06.2010 №3911 «Про за-
твердження Порядку приватизації об’єктів комунальної власності міста та не-
завершеного будівництва» є недоцільним, тому що значні зміни в чинному за-
конодавстві потребуватимуть кардинальної зміни рішення й ускладнять його 
викладання в новій редакції.

У зв’язку з набуттям чинності Законами України «Про Державну програму при-
ватизації», «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації 
щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки», 
якими внесені значні зміни до Законів України «Про приватизацію невеликих дер-
жавних підприємств (малу приватизацію)», «Про приватизацію державного майна», 
«Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», Наказів Фонду 
державного майна України від 2 квітня 2012 року №437 «Про внесення змін до 
Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об’єктів груп А, Д та Ж», 2 квіт-
ня 2012 року №438 «Про внесення змін до Положення про порядок приватизації 
об’єктів незавершеного будівництва», 10 травня 2012 року №631 «Про затвер-
дження Порядку контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів 
приватизації державними органами приватизації», від 3 травня 2012 року №606 
«Про затвердження Порядку надання державними органами приватизації згоди на 
подальше відчуження або передача в заставу об’єктів, обтяжених зобов’язаннями 
їх власниками перед державою» та 9 квітня 2012 року №472 «Про затверджен-
ня форм актів перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу» виникла 
необхідність удосконалення організації порядку здійснення приватизації об’єктів 
комунальної власності міста, правового врегулювання процесу приватизації. Про-
ект нового регуляторного акта розроблено для визначення більш чіткого алгоритму 
переходу права власності згідно з чинним законодавством України.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регу-
ляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та ви-
год суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого 
самоврядування внаслідок дії регуляторного акта

Проведення аналізу вигод та витрат у повному обсязі є складною процеду-
рою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок 
вигод і витрат для значного проміжку часу, застосування різних математичних і 
економічних моделей тощо.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються такі ви-
годи та витрати.

Сфера інтересів 
впливу регуля-
торного акта

Очікувані
Вигоди Витрати

Територіальна 
громада

Розвиток соціальної інфра-
структури міста, поява ново-
створених робочих місць

Відсутні.
У разі приватизації 

об’єкта фізичною особою 
– виконання правоуста-
новчих документів, прове-
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УВАГА!
На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення міської ради «Про внесення змін до Тимчасового порядку розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування» та аналіз його 

регуляторного впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-середовище. Пропозиції та зауваження до нього будуть прийматися від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорад-
чих органів у здійсненні державної регуляторної політики протягом місяця по 05.04.2013 розробниками проекту рішення – управліннями містобудування і архітектури та земельних ресурсів виконкому міської ради (50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 520, 529, тел. 92-13-81, 74-45-47, пр. Металургів, 36-б, каб. 216, 74-24-33) та на електронні адреси виконкому міської ради та розробників – управлінь містобудування і архітектури та земельних ресурсів: 
radakr@ukrpost.ua, u.architecture@kryvyirih.dp.ua, v.ground@kryvyirig.dp.ua в мережі Інтернет.

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровська область

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін до Тимчасового порядку розміщення об’єктів 
містобудування та надання вихідних даних для їх проектування

З метою врегулювання питань планування та забудови території міста, у 
зв’язку з ліквідацією та реорганізацією установ, керуючись Законами України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Унести зміни до Тимчасового порядку розміщення об’єктів містобудування 
та надання вихідних даних для їх проектування, затвердженого рішенням місь-
кої ради від 22.02.2012 №978, зі змінами, а саме:

1.1.  поновити дію розділу 3.3;
 1.2 доповнити розділ 3.3 пунктом 3.3.1 такого змісту:
«3.3.1. Передача (надання) земельних ділянок із земель комунальної влас-

ності у власність чи користування фізичним особам і суб’єктам господарювання 
виконується лише за наявності затвердженого детального плану території.»;

1.3 вважати пункти 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 пунктами 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 відповідно;
1.4 замінити в тексті у відповідних відмінках назви установ:
1.4.1  з «ДЗ «Криворізька міська санітарно-епідеміологічна станція» на 

«Криворізьке міське управління Головного управління Держсанепідслужби»;
 1.4.2 з «управління Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської облас-

ті» на «управління Держземагентства у Криворізькому районі Дніпропетров-
ської області»;

1.4.3  з «управління Держкомзему» на «управління Держземагентства».
2. Управлінням містобудування і архітектури, земельних ресурсів, розвитку 

підприємництва виконкому міської ради, відділу преси та інформації апарату 
міської ради і виконкому (Гнатовський П.П., Бризецький О.Ф., Рижкова І.О., Косяк 
Н.М.) забезпечити інформування населення міста про зміст рішення у визна-
чений чинним законодавством України термін.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, 
міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), координацію роботи – на першого 
заступника міського голови Гальченка А.В.

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Тимчасового 

порядку розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних 
для їх проектування»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 
державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливос-
ті цієї проблеми.

На сьогодні  в місті існує Тимчасовий порядок розміщення об’єктів містобуду-
вання та надання вихідних даних для їх проектування, затверджений рішенням 
міської ради від 22.02.2012 №978, зі змінами (надалі – Тимчасовий порядок).

Регуляторний акт є обов’язковим для виконання розташованими на території 
міста органами виконавчої влади, посадовими особами, суб’єктами господарю-
вання та громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території 
міста Кривого Рогу, при здійсненні ними містобудівної діяльності.

У зв’язку з набуттям чинності з 1 січня 2013 року чч. 3, 4 ст. 24 Закону Укра-
їни «Про регулювання містобудівної діяльності» установлено пряму заборону 
на передачу земельних ділянок із земель комунальної власності у власність чи 
користування фізичним особам і суб’єктам господарювання у разі відсутності 
плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до 
діючого законодавства. Ураховуючи зазначене, призупинено дію розділу 3.3 
«Порядок отримання дозволу на розроблення проекту відведення земельної 
ділянки» Тимчасового порядку.

Проблема, яку планується розв’язати за допомогою введення в дію рішення 
міської ради «Про внесення змін до Тимчасового порядку розміщення об’єктів 
містобудування та надання вихідних даних для їх проектування», полягає в то-
му, що на цей час не визначено порядку отримання дозволу на розроблення 
проекту відведення земельної ділянки в межах кварталів, де раніше було за-
тверджено детальний план території.

Важливість проблеми полягає в тому, що діючим Тимчасовим порядком чітко 
регламентовано механізм розробки та погодження детальних планів території, 
а саме:

– надання згоди міської ради на розробку детального плану території;
– розробка проекту детального плану території;
– погодження детального плану території з управліннями містобудування і 

архітектури виконкому міської ради, Держземагентства у Криворізькому 
районі Дніпропетровської області, Криворізьким відділом охорони навко-
лишнього природного середовища, Криворізьким міським управлінням 
Головного управління Держсанепідслужби, Дніпропетровським обласним 
центром з охорони історико-культурних цінностей, Криворізьким міськра-
йонним відділом головного управління Держтехногенбезпеки у Дніпропе-
тровській області;

– громадське обговорення детального плану території;
– затвердження детального плану міською радою.
Відповідно до викладеного, для визначення меж і площі земельної ділян-

ки існуючих об’єктів нерухомості, навіть при наявності раніше затвердженого 
детального плану території, виникає необхідність його повторної розробки та 
погодження.

Неврегульованість питання негативно впливає на всіх суб’єктів містобуду-
вання:

1. Громадян. Витрачаються кошти та час на розробку детального плану те-
риторії, його погодження, проведення процедури громадських обговорень де-
тальних планів територій, у тому числі публікації повідомлень у засобах масової 
інформації, документообіг тощо.

2. Суб’єктів господарювання. Витрачаються кошти та час на розробку деталь-
ного плану території, його погодження, проведення процедури громадських 
обговорень детальних планів територій, у тому числі публікації повідомлень у 
засобах масової інформації, документообіг тощо.

3. Органи місцевого самоврядування. При розробці детальних планів тери-
торій витрачаються ресурси на проведення процедури їх громадських обгово-
рень, публікацію повідомлень у засобах масової інформації, документообіг. У 
слуханнях задіяна велика кількість посадових осіб.

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за 
допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових ме-
ханізмів у зв’язку з набуттям чинності з 1 січня 2013 року чч. 3, 4 ст. 24 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Зазначені положення Закону України містять пряму заборону на передачу 
земельних ділянок із земель комунальної власності у власність чи користування 
фізичним особам і суб’єктам господарювання у разі відсутності плану зонування 

або детального плану території, затвердженого відповідно до діючого законо-
давства.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема може бути розв’язана за до-
помогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього.

Проблема відсутності порядку отримання дозволу на розроблення проекту 
відведення земельної ділянки в межах кварталів, де раніше було затверджено 
детальний план території, може бути вирішена шляхом унесення змін до ді-
ючого Тимчасового порядку.

Змінами до регуляторного акта запропоновано поновити дію розділу 3.3 
«Порядок отримання дозволу на розроблення проекту відведення земельної 
ділянки» Тимчасового порядку та доповнити його пунктом 3.3.1 такого змісту:

«3.3.1. Передача (надання) земельних ділянок із земель комунальної влас-
ності у власність чи користування фізичним особам і суб’єктам господарювання 
виконується лише за наявності затвердженого детального плану території.».

Вищевказані зміни дозволять надавати дозвіл на розробку проекту відве-
дення земельної ділянки на територіях із затвердженими детальними планами 
шляхом розробки містобудівного розрахунку без підготовки нового детального 
плану.

У такому випадку вимоги чч. 3, 4 ст. 24 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» дотримуються в повному обсязі за рахунок раніше 
розробленого детального плану території без розробки та затвердження нової 
містобудівної документації.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регу-
ляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та ви-
год суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого 
самоврядування внаслідок дії регуляторного акта.

Результатами внесення змін до діючого Тимчасового порядку буде можли-
вість надавати дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки 
на територіях із затвердженими детальними планами шляхом розробки місто-
будівного розрахунку без підготовки нового детального плану.

При внесенні змін до діючого Тимчасового порядку, за рахунок зменшення 
витрат суб’єктів містобудування на розробку та погодження детальних планів 
території, очікується:
Сфера інтересів Вигоди Витрати

1 2 3
Те р и т о р і а л ь н а 
громада міста

Спрощується порядок оформ
лення документів на право 
користування земельними ді
лянками

Відсутні, за винятком витрат грома
дян, які здійснюють розроблення, 
погодження проектної та земле
впорядної документації, відповідно 
до вимог чинного законодавства 
України

Суб’єкти господа
рювання та гро
мадяни

Прискорення оформлення пра
ва користування земельними 
ділянками, зменшення витрат 
на розроблення та погодження 
містобудівної документації

Пов’язані з розробленням, пого
дженням проектної та землевпоряд
ної документації, відповідно до ви
мог чинного законодавства України

Органи місцевого 
самоврядування

Прискорення оформлення пра
ва користування земельними 
ділянками, зменшення витрат 
на розроблення та погодження 
містобудівної документації. 
Приведення місцевих норматив
ноправових актів у сфері міс
тобудування у відповідність до 
чинного законодавства України

Відсутні

дення незалежної оцінки 
об’єктів приватизації при 
визначенні способу прода-
жу через викуп, відшкоду-
вання коштів на підготовку 
об’єкта приватизації до 
продажу на аукціоні (у разі 
його продажу)

Суб’єкти  
господарювання:
– суб’єкти оціноч-
ної діяльності

– покупці

Отримання доходу від здій-
снення оціночної діяльності

Можливість прогнозуван-
ня подальшого розвитку 
господарської діяльності за 
рахунок чітко обумовленого 
механізму переходу права 
власності на об’єкти кому-
нальної власності міста та 
незавершеного будівництва 
від комунальної до приватної 
з урахуванням вимог, перед-
бачених чинним законодав-
ством України, поява ново-
створених робочих місць

Опрацювання вихідних 
даних, обстеження, прове-
дення незалежної оцінки 
об’єктів приватизації

Виконання правоуста-
новчих документів, не-
залежної оцінки об’єктів 
приватизації при визна-
ченні способу продажу 
через викуп, відшкодуван-
ня коштів на підготовку 
об’єкта приватизації до 
продажу на аукціоні, у разі 
його продажу

Органи  
місцевого 

самоврядування

Подальший соціально-
економічний розвиток міста, 
стабільність надходжень ко-
штів до бюджету за рахунок 
прозорості проведення при-
ватизації 

Виконання правоуста-
новчих документів, не-
залежної оцінки об’єктів 
приватизації при визна-
ченні способу продажу 
через аукціон

5. Визначення цілей державного регулювання
Метою зазначеного регуляторного акта є подальше вдосконалення орга-

нізації порядку здійснення приватизації об’єктів комунальної власності міста, 
правового врегулювання процесу приватизації.

6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досяг-
нення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосеред-
нього державного регулювання господарських відносин

Альтернативними способами при досягненні визначених цілей є:
– залишення без змін рішення міської ради від 23.06.2010 №3911 «Про 

затвердження Порядку приватизації об’єктів комунальної власності міста та 
незавершеного будівництва» – відхилено тому, що не буде враховано ново-
введених змін у чинному законодавстві при здійсненні приватизації об’єктів 
комунальної власності міста;

– унесення змін до рішення міської ради від 23.06.2010 №3911 «Про за-
твердження Порядку приватизації об’єктів комунальної власності міста та неза-
вершеного будівництва» – відхилено тому, що документ фактично втратив свою 
актуальність у зв’язку зі значними змінами в чинному законодавстві України;

– залишення ринкових механізмів – визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує вирішення шляхом 
затвердження міською радою Порядку приватизації об’єктів комунальної влас-
ності міста та незавершеного будівництва.

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених 
цілей

Досягнення визначених цілей можливе лише завдяки дії цього рішення, 
оскільки воно передбачає подальше стимулювання, розвиток підприємницької 
діяльності та чітко обумовлений механізм переходу права власності на об’єкти 
комунальної власності міста та незавершеного будівництва від комунальної 
до приватної, права користування земельною ділянкою, на якій розташовані 
об’єкти приватизації, з урахуванням вимог, передбачених законодавством Укра-
їни. Це дасть змогу суб’єктам господарювання чітко планувати та розширяти 
сферу подальшої господарської діяльності, отримувати прибуток.

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

шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Розв’язання визначених проблем забезпечать такі механізми та заходи:
– прогнозування суб’єктами господарювання подальшого розвитку їх госпо-

дарської діяльності;
– створення додаткових робочих місць для здійснення підприємницької ді-

яльності;
– наповнення бюджету розвитку міста коштами від приватизації об’єктів ко-

мунальної власності міста та незавершеного будівництва;
– розвиток соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу;
– упорядкування механізму переходу права власності на об’єкти комунальної 

власності міста та незавершеного будівництва від комунальної до приватної.
9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі при-

йняття запропонованого регуляторного акта
У разі прийняття проекту регуляторного акта буде можливо урахувати всі 

зміни, що відбулися в чинному законодавстві України, установити єдиний прозо-
рий механізм правового врегулювання відносин щодо здійснення приватизації 
об’єктів комунальної власності міста та незавершеного будівництва, урахувати 
збалансовані інтереси держави, громадян і суб’єктів господарювання. Це спри-
ятиме стабілізації надходжень коштів від приватизації до міського бюджету, що 
будуть спрямовані на виконання соціально-економічних програм розвитку міста.

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменши-
ми витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади, орга-
нів місцевого самоврядування

Унаслідок прийняття регуляторного акта учасники цього процесу несуть 
витрати: суб’єкти оціночної діяльності – на опрацювання вихідних даних, об-
стеження, проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації, фізичні особи 
та суб’єкти господарювання – на виконання правоустановчих документів, не-
залежної оцінки об’єктів приватизації при визначенні способу продажу через 
викуп, відшкодування коштів на підготовку об’єкта приватизації до продажу на 
аукціоні (у разі його продажу); виконання правоустановчих документів, неза-
лежної оцінки об’єктів приватизації при визначенні способу продажу через аук-
ціон (для органів місцевого самоврядування). Досягнення цим регуляторним 
актом установлених цілей для територіальної громади, держави та суб’єктів гос-
подарювання буде приведене до економічно обґрунтованих розмірів витрат.

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

Не всі вигоди, які виникають унаслідок дії запропонованого регуляторного 
акта, можуть бути кількісно визначені, а саме:

– підвищення попиту серед суб’єктів господарювання на об’єкти комунальної 
власності міста;

– сприяння розвитку підприємництва в місті;
– покращення інфраструктури міста завдяки додатковим інвестиціям;
– поліпшення стану комунального майна;
– удосконалення процесу приватизації на міському рівні.
У разі прийняття проекту регуляторного акта буде можливо встановити єди-

ний прозорий механізм правового врегулювання відносин щодо здійснення 
приватизації об’єктів комунальної власності міста та незавершеного будівни-
цтва, а також урахувати збалансовані інтереси держави, громадян і суб’єктів 
господарювання. Це сприятиме стабілізації надходжень коштів від приватиза-
ції до міського бюджету, що будуть спрямовані на виконання соціально-еконо-
мічних програм розвитку міста.

Крім кількісних показників до вигод належать:
– стабільний клімат для підприємницької діяльності, формування прозорих 

правил гри у сфері господарювання;
– досягнення значних темпів соціально-економічного розвитку та вирішен-

ня проблем благоустрою міста, всебічного забезпечення прав членів територі-
альної громади;

– дотримання принципу верховенства закону та врахування особливостей 
соціально-економічного розвитку міста органами місцевого самоврядування;

– застосування нормативного акта Криворізької міської ради, який відповіда-
тиме вимогам чинного законодавства України, фізичними особами та суб’єктами 
господарювання, що планують приватизувати об’єкти комунальної власності міста, 
суб’єктами оціночної діяльності для здійснення оціночної діяльності.

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного 
акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної вла-
ди, місцевого самоврядування, фізичні особи та суб’єкти господарювання, які 

повинні впроваджувати та виконувати їх
При упровадженні та виконанні вимог регуляторного акта для територіаль-

ної громади будуть мати місце витрати, пов’язані з виконанням правоустанов-
чих документів, незалежної оцінки об’єктів приватизації при визначенні спосо-
бу продажу через аукціон.

Фізичні особи та суб’єкти господарювання беруть участь у процесі прива-
тизації об’єктів комунальної власності міста та незавершеного будівництва. 
При цьому вони сплачують суму за подання заяви про включення до переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, яка встановлена згідно з чинним законо-
давством України, за виготовлення правоустановчих документів, за проведен-
ня незалежної оцінки та вартість об’єкта. Суб’єкти оціночної діяльності несуть 
витрати на опрацювання вихідних даних, обстеження, проведення незалежної 
оцінки об’єктів приватизації.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого ре-
гуляторного акта

Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуля-
торного акта, є зміна законодавства у сфері приватизації.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 
цього регуляторного акта, до нього будуть уноситися відповідні коригування та 
доповнення, у т.ч. на підставі наслідків відстежень дії рішення.

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта
Запропонований проект регуляторного акта запроваджується на довгостро-

ковий термін або до прийняття нових нормативних актів.
У разі потреби до нього вноситимуться відповідні зміни за підсумками ана-

лізу відстеження результативності та досягнення визначеної мети регулювання.
15. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.
Показниками результативності дії регуляторного акта є:
– надання інформаційних повідомлень у місцевій пресі та на офіційні веб-

сторінці виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет щодо підго-
товки та проведення приватизації об’єктів комунальної власності міста;

– фактичні надходження до міського бюджету від приватизації з метою їх 
використання для здійснення структурної перебудови економіки міста.

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень проінформо-
ваності суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається 
чисельністю осіб, які ознайомляться з ним. Для мешканців Кривого Рогу такими 
джерелами інформації є:

– Криворізька міська комунальна газета «Червоний гірник»;
– офіційні веб-сторінки виконкому Криворізької міської ради в мережі Ін-

тернет у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» www.
kryvyirih.dp.ua та виконкомів районних у місті рад (Дзержинської, Довгинців-
ської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: 
www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.zhrrkrog.dp.ua, http://ing-org.dp.ua, http://
svk.org.ua, www. trnvk.dp.ua, http:/vykonkom-tsmkr.gov.ua).

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відсте-
ження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття

Управлінням комунальної власності міста, в зв’язку з тим, що для визначення 
рівня результативності дії регуляторного акта необхідно використовувати ви-
ключно статистичні дані, базове відстеження буде здійснено через шість міся-
ців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік. За результатами буде 
можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі ви-
явлення неврегульованих і проблемних питань, вони будуть усунені шляхом 
внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні 
три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження 
результативності дії регуляторного акта.

Проект рішення «Про затвердження Порядку приватизації об’єктів кому-
нальної власності міста та незавершеного будівництва» та аналіз його регуля-
торного впливу розроблені згідно з вимогами статей 4 та 8 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зворотний зв’язок:
Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 246,
управління комунальної власності міста,
начальник управління: Федоренко Людмила Василівна,
тел. 493-04-14, 74-75-79, 74-16-30,
електрона адреса: ukvm.krrih@pochta.ru

(Закінчення 10 стор.)
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 5. Визначення цілей державного регулювання
Метою прийняття регуляторного акта є:
– удосконалення процедури розробки та погодження містобудівного роз-

рахунку з техніко-економічними показниками, визначеної розділом 3.2 
Тимчасового порядку розміщення об’єктів містобудування та надання ви-
хідних даних для їх проектування, затвердженого рішенням міської ради 
від 22.02.2012 №978;

– на місцевому рівні впорядкування шляхів набуття громадянами права ви-
користання земельних ділянок для розміщення індивідуальної садибної 
забудови в м. Кривому Розі.

6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досяг-
нення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосеред-
нього державного регулювання господарських відносин.

Альтернативами запропонованому регуляторному акту є:
– збереження без змін діючого регуляторного акта;
– відмова від прийняття місцевих нормативно-правових актів та скасування 

діючого регуляторного акта.
У першому випадку збереження діючого регуляторного акта призводить до 

необхідності повторно розробляти та затверджувати детальні плани територій 
м. Кривого Рогу. При цьому витрачається велика сума коштів та час для по-
годження документації.

У другому випадку, при відмові від прийняття місцевих нормативно-право-
вих актів та скасуванні діючого регуляторного акта:

– не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства 
України;

– створиться ситуація, за якої в місті буде відсутній порядок здійснення 
процедур оформлення документів на нове будівництво чи реконструкцію 
об’єктів. Вона негативно вплине на соціально-економічний розвиток міста 
та будівельної галузі в цілому.

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених 
цілей.

Уведення в дію запропонованих змін до регуляторного акта на теперішній 
час є єдиним шляхом досягнення визначених цілей. Безумовність обраного виду 
правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) 
рішень міської ради для виконання на території міста, що передбачено Кон-
ституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доціль-
ним з огляду на можливість ефективної реалізації регуляторного акта, який по-
вністю відповідає повноваженням міської ради (відповідно до Законів України 
«Про дозвільну систему в господарській діяльності», «Про основи містобуду-
вання», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяль-
ності», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій 
за правопорушення у сфері містобудування»). Лише в такий спосіб можна вирі-
шити зазначені проблеми найкращим чином та враховуючи інтереси громадян, 
суб’єктів господарювання й органів місцевого самоврядування.

8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем 
шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Вищезазначені проблеми планується розв’язати шляхом прийняття змін до 
Тимчасового порядку. Вони підлягають оприлюдненню в Криворізькій міській 
комунальній газеті «Червоний гірник» та на веб-сторінці виконкому Криворізь-
кої міської ради в мережі Інтернет (www.kryvyirih.dp.ua), у підрозділі «Регуля-
торна політика» розділу «Інформаційна база».

Цим регуляторним актом передбачається затвердження порядку, що визна-
чає механізм надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної 
ділянки в межах кварталів, де раніше було затверджено детальний план те-
риторії.

9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі при-
йняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття рішення міської ради «Про внесення змін до Тимчасового поряд-
ку розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх про-
ектування» надасть можливість органам місцевої влади покращити ситуацію у 
сфері містобудування, збільшити надходження до бюджету, підвищити зацікав-
леність суб’єктів господарювання цим видом господарської діяльності, сприяти 
вирішенню завдань з покращення можливостей суб’єктів підприємницької ді-
яльності в забезпеченні потреб у створенні нових об’єктів містобудування шля-
хом реконструкції або нового будівництва в межах кварталів, де раніше було 
затверджено детальний план території.

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменши-
ми витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади, орга-
нів місцевого самоврядування.

Досягнення запропонованим регуляторним актом визначених цілей не 
впливає на витрати органів місцевого самоврядування. Витрати суб’єктів гос-
подарювання, територіальної громади пов’язані з оплатою послуг за розробку, 
погодження передпроектної документації.

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

Не всі вигоди, які виникнуть унаслідок дії регуляторного акта, можуть бути 
визначені кількісно, серед них:

– дотримання принципу верховенства закону;
– дотримання суб’єктами господарювання вимог містобудівного законодавства;
– забезпечення права власників нерухомості на зміну цільового призначен-

ня шляхом реконструкції об’єктів та розташування на раніше відведених 
земельних ділянках нових об’єктів нерухомості;

– підвищення рівня інформованості суб’єктів господарювання щодо осно-
вних положень регуляторного акта.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політи-
ки» основним положенням регуляторної політики є вимоги до рівня інформо-
ваності суб’єктів господарювання та громадян щодо прийнятих міською радою 
рішень. Джерелами інформації є:

– Криворізька міська комунальна газета «Червоний гірник»;
– офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтер-

нет, підрозділ «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база».
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного 

акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної вла-
ди, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впрова-
джувати та виконувати їх.

Прийняття рішення міської ради «Про внесення змін до Тимчасового по-
рядку розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх 
проектування» дозволить підтримувати сприятливі умови для розвитку місто-
будівної діяльності, здійснювати оформлення документів на право користу-
вання земельними ділянками під існуючими будинками та спорудами в межах 
кварталів, де раніше було затверджено детальний план території.

Виконання вимог рішення не потребує додаткових витрат коштів місцевого 
бюджету та витрат на контроль за його виконанням.

Упровадження проекту рішення дасть можливість без додаткових часових і 
фінансових витрат:

– суб’єктам господарювання – створити більш сприятливі умови для розви-
тку будівельної галузі в місті;

– територіальній громаді – спростити порядок оформлення документів на 
право користування земельними ділянками;

– органам місцевого самоврядування – сприяти розвитку діяльності суб’єктів 

містобудування відповідно до вимог чинного законодавства України.
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого ре-

гуляторного акта.
Найбільш вагомим зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторно-

го акта, буде зміна чинного законодавства у сфері містобудування та земельних 
відносин.

Зазначений чинник матиме значний вплив на результативність запропо-
нованого регуляторного акта. Тому буде впроваджено постійний моніторинг 
щодо його оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного 
акта будуть уноситися відповідні зміни з метою усунення впливу зазначеного 
зовнішнього чинника.

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений, за умови від-

сутності кардинальних змін законодавства у сфері містобудування та земель-
них відносин. Протягом його дії передбачається створити належні умови для 
подальшого розвитку будівельної галузі, сприятливий інвестиційний клімат.

15. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.
З метою відстеження результативності дії регуляторного акта визначено та-

кий показник, як кількість:
– нових об’єктів містобудування (за рахунок як нового будівництва, так і ре-

конструкції існуючих будівель та споруд);
– суб’єктів господарювання, що є замовниками створення нових об’єктів міс-

тобудування;
– земельних ділянок, відносно яких оформлено документи на право корис-

тування.
 16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відсте-

ження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття.
Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися 

управліннями містобудування і архітектури та земельних ресурсів виконкому 
міської ради на підставі статистичних даних щодо кількості нових об’єктів міс-
тобудування (за рахунок як нового будівництва, так і реконструкції існуючих 
будівель і споруд), суб’єктів господарювання, що є замовниками створення 
нових об’єктів містобудування, земельних ділянок, відносно яких оформлено 
документи на право користування.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через шість 
місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження буде проводитися через рік після ухвалення регу-
ляторного акта. За результатами з’явиться можливість порівняти показники 
базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та про-
блемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до 
регуляторного акта.

Періодичне відстеження, з метою дотримання законодавства України в галу-
зі будівництва, планується проводити раз на кожні наступні три роки, почина-
ючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності 
дії регуляторного акта.

Зворотний зв’язок:
Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 36-б, каб. 216
Бризецький Олександр Федорович – начальник управління земельних ре-

сурсів виконкому міськради. Телефон: (0564) 74-24-33
Електронна адреса: v.ground@kryvyirig.dp.ua
пл. Радянська, 1, каб. 520
Гнатовський Петро Петрович – начальник управління містобудування і архі-

тектури виконкому міськради. Телефон: (0564)-92-13-81 
Електронна адреса: u.architecture@kryvyirig.dp.ua

Шановні мешканці м. Кривого Рогу!
На даний час найбільш актуальною проблемою при використанні по-

бутового газу залишається отруєння чадним газом від побутових газових 
приладів з відводом продуктів згоряння у димохід.

Основними причинами подібних випадків є грубі порушення корис-
тувачами правил безпечного користування газовими приладами, серед 
яких: самовільне втручання абонентів у систему газопостачання, пере-
облаштування системи витяжної вентиляції, робота якої призводить до 
порушення тяги від опалювальних приладів і проточних водонагрівачів, 
несправність системи димових та вентиляційних каналів.

Для запобігання нещасних випадків при користуванні газовими во-
донагрівачами і опалювальними приладами

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
– користуватися газовими водонагрівачами і опалювальними прила-

дами при відсутності тяги й при зворотній тязі, тому що можливе 
отруєння чадним газом;

– користуватися несправними газовими приладами;
– включати газові прилади дітьми, а також особами, що не пройшли 

спеціального інструктажу;
– прикріплювати до водонагрівача, опалювального приладу та газо-

проводів сторонні предмети;
– вмикати газові прилади при несправній автоматиці безпеки.
НЕОБХІДНО:
– тримати водонагрівачі та опалювальні прилади в чистоті і справ-

ному стані;
– систематично перевіряти тягу в димоході перед вмиканням і під час 

роботи газового приладу та не включати його при відсутності тяги;
– слідкувати за своєчасною періодичною перевіркою і прочисткою 

димоходу та вентиляційних каналів;
– при несправності водонагрівача чи опалювального приладу відклю-

чити газ і викликати робітника газового господарства.
При виявленні запаху газу
НЕОБХІДНО:
– закрити кран перед газовими приладами і на приладах;
– відкрити двері і вікна, зробити протяг, щоб провітрити приміщення;
– не допускати в приміщенні відкритого вогню, паління, не вмикати і 

не вимикати електричні прилади та освітлення для запобігання по-
яви іскри;

– покинути приміщення та не дозволяти вхід іншим людям.
При появі запаху газу у квартирі, на вулиці, в під'їзді, підвалі чи інших 

місцях необхідно негайно повідомити в аварійно-диспетчерську службу 
ПАТ «Криворіжгаз» за телефоном 104 і ОБОВ'ЯЗКОВО виконати вказані дії.

Для запобігання нещасних випадків при користуванні газовими 
плитами

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
– самовільно встановлювати та переносити газові плити;
– самовільно підключати газові плити за допомогою гнучких шлангів;
– самостійно усувати несправності;
– користуватися плитою дітям, а також особам, що не пройшли спеці-

ального інструктажу;
– встановлювати на плити посуд з широким дном без спеціальної під-

ставки.
НЕОБХІДНО:
– тримати газову плиту в чистоті та справному стані;
– дотримуватись правил запалювання горілок;
– провітрювати духові шафи перед запалюванням горілок;
– відкривати кватирку на весь час роботи газових приладів;
– не закривати решітку вентиляційного каналу;
– при несправності плити відключити газ і викликати працівника газо-

вого господарства за телефоном 104.
Не залишайте без догляду запалені газові горілки! При раптовому 

затуханні полум'я негайно закрити усі газові крани, добре провітрити 
приміщення.

Зачиняйте кран на стійці перед плитою після кожного користування 
газом! 

Дотримання цих правил – запорука вашої безпеки!
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення  виконкому міськради

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради надає уточнення максимально можливого строку оренди об’єкта нерухомості, зазначеного в 
оголошенні  про наміри  передати в оренду об’єкти комунальної власності, щодо яких надійшли заяви, яке опубліковане в міській комунальній газеті «Червоний 
гірник» від 14.02.2013 №12 (21337), а саме:

№
з/п Балансоутримувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування Місцезнаходження Загальна 
площа, м2 

Вартість  майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

Максимально 
можливий 

строк оренди
Мета використання

1 КП «Міжнародний аеропорт 
Кривий Ріг»

Нежилі окремо розташовані 
будівлі та перон Міжнародний аеропорт 

Кривий Ріг
536,8
96,0

7500,0
1165598,0

Станом на 21.01.2013 1 рік
Під розміщення авіацій
нотехнічної бази

Довідки можна отримати  в  управлінні комунальної власності міста виконкому міської ради (пл. Радянська, 1, кімн. 361, 360,  тел. 74-49-29, 74-43-97). 

Оголошення

Вода – це життя!
Щоб зрозуміти справжню ціну воді, давайте проникнемося ще раз словами великого 

французького письменника – Антуана де Сент-Екзюпері: «Вода! Ти не маєш ні смаку, ні 
запаху, тебе не опишеш, тобою насолоджуються, не знаючи тебе. Ти не просто необхідна 
для життя, ти і є життя…».

Можна сказати коротко: життя неможли-
ве без води. Це одна з найбільших в житті 
цінностей. Вона – єство і здоров’я, енергія 
– Бог, до якого всі тягнуться наші вуста, як 
до святині. Вода являється одним з найваж-
ливіших факторів зовнішнього середовища, 
від яких залежить здоров’я мільйонних мас 
населення. Лише людина, яка не відчула 
спраги, не зрозуміє справжнього смаку пит-
ної води.

Істинна ж ціна води досконально відома 
людині – працівнику підприємства «Крив-
баспромводопостачання», людині, яка що-
денно працює над виробництвом води для 
мешканців великого Кривбасу, людині, яка 
робить велике чудо – перетворення прісної 
води водоймищ на питну воду.

Основна задача нашого підприємства 
– виробництво питної води та подача її по 
магістральним водогонам споживачеві.

 Джерелом питного водопостачання 
Криворізького басейну є Карачунівське та 
Південне водосховища. При цьому Півден-
не водосховище забезпечує Криворізький 
регіон (м. Кривий Ріг та 4 сільськогосподар-
ських райони) на 80% загального обсягу ви-
робництва питної води Кривбасу.

Відповідно якість питної води напряму 
залежить від якості води в цих джерелах.

 З метою санітарно-епідеміологічної без-
пеки та надійності, Рішенням Дніпропетров-
ської облдержадміністрації від 26.06.01р. 
були затверджені зони санітарної охорони 
(ЗСО) Південного водосховища:

1-й пояс – акваторія водосховища зі сму-

гою по периметру шириною 100 м від урізу 
води;

2-й пояс – акваторія водосховища зі сму-
гою шириною 750 м від урізу води;

3-й пояс – акваторія водосховища зі сму-
гою шириною 3000 м від урізу води.

Згідно Закону України «Про питну воду та 
питне водопостачання» ст.36, вимогам СНіП 
2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения» п.10.26, Постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.12.1998 р. №2024 
«Про правовий режим зон санітарної охоро-
ни водних об’єктів», в межах 1-го поясу ЗСО 
забороняється перебування сторонніх осіб, 
застосування пестицидів, купання, прання 
білизни, вилов риби, водопій худоби та інші 
види водокористування, що впливають на  
якість води, в 2-му та 3-му поясах забороня-
ється забруднення територій сміттям, гноєм, 
відходами промислового виробництва та 
іншими відходами. Порушення санітарного 
режиму в них може призвести до забруд-
нення води в Південному водосховищі, і як 
наслідок цього – до погіршення якості води 
в джерелі питного водопостачання та епіде-
мічних ускладнень.

 Нам, працівникам «Кривбаспромводо-
постачання» боляче спостерігати за спотво-
реним станом наших річок, водоймищ, які 
є джерелом виготовлення питної води. Ці 
джерела неймовірної краси у будь-яку пору 
року. Та, на жаль, на їх фоні все частіше ста-
ли мати місце випадки безвідповідального 
ставлення людей до природи, ми бачимо на 
берегах купи побутового сміття, випас та во-

допій худоби, вилов риби та купання, натов-
пи відпочиваючих, які залишають за собою 
звалища відходів і т. д.

Разом з надходженням забруднювачів 
в водосховища, основною проблемою во-
доймищ є масштаби продукування синьо-
зелених водоростей, а також вищої водної 
рослинності (очерету, рогозу та ін.), які із за-
кінченням вегетаційного сезону відмирають 
і їхнє наступне розкладання вкрай негативно 
впливає на всі характеристики води. В бороть-
бі з цим явищем доведено, що найефективні-
шим є вилучення надлишків рослинних мас за 
допомогою їх природних споживачів, тобто 
рослиноїдних риб. Товстолобики споживають 
планктон, а також його відмерлі залишки – 
детрит, а груба рослинність ( комиш, очерет) 
утилізується білим амуром.

Ось тепер – РИБАЛКИ, УВАГА! Припиніть 
займатися виловом риби, яка приносить ко-
ристь. Схаменіться і не винищуйте природу!!!

Все вищевикладене – це прояви нашої 
байдужості, невихованості та протигоспо-
дарський підхід до того, що нас оточує. Коли 
ж ми, нарешті, прозріємо, полюбимо рідну 
природу і, власне, себе в ній. Адже, забруд-
нюючи водоймища, ми отруюємо воду, яка і 
є джерелом нашого життя.

Ми, працівники «Кривбаспромводопос-
тачання», закликаємо всіх бережно відно-
ситися до навколишнього середовища, при-
бережним зонам річок та водосховищ. Чисті 
береги без сміття та звалищ відходів – це 
епідеміологічно чиста, не шкідлива вода, це 
відмінне здоров’я сьогоднішнього та май-
бутнього поколінь.

Тому, сподіваємося на ваше розуміння 
важливості піднятого питання. Адже лише 
від наших сумісних зусиль залежить, яку 
воду будемо пити ми і наші діти.

(Закінчення. Початок на 9 стор.)

ДПП «Кривбаспромводопостачання»
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Шкіряне взуття
вул. Дніпропетровське шосе, 30, 

зуп. «Взуттєва фабрика». Телефон 067-9512805.

Весняна колекція – 
більше 200 моделей


ПАТ  «ДТЕК Дніпрообленерго»  звертається 
до усіх жителів міста   Кривого Рогу!

Якщо ви помітили обірвані дроти на лініях електропередач або відчинену трансфор-
маторну підстанцію, побачили роботи з демонтажу ліній електропередач або обладнання 
трансформаторної підстанції людьми, що не є працівниками Дніпрообл енерго (це легко 
розпізнати за спецодягом), – негайно повідомте про це міліцію (102), МНС (101), район-
ний виконком, міськвиконком, район електричних мереж (РЕМ) або диспетчерську служ-
бу Криворізьких міських електричних мереж за телефонами, які наведені нижче.

ЩОБ УНИКНУТИ СМЕРТЕЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТРАВМ, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬ-
СЯ: наближатись до обірваних проводів ближче 8 метрів. Залазити на опори повітряних 
ліній електропередач, тим більше намагатись зняти електропровід.  Відчиняти двері та 
проникати в трансформаторні підстанції.  Дозволяти дітям залазити на дерева, що ростуть 
під проводами ліній електропередач. Зводити будь-які будови, складати дрова, солому тощо, 
розпалювати багаття під проводами електроліній  і повітряними вводами будинків. Кидати 
дріт або будь-які інші предмети на проводи повітряних ліній електропередач. Встановлювати 
металеві стояки для телевізійних антен поблизу ліній електропередач. Розташовувати ігрові 
майданчики, а також проводити ігри під повітряними лініями, запускати повітряних зміїв по-
близу повітряних ліній та гратися біля електричних установок.

Будьте уважні – БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ!
Диспетчерська служба (Центрально-Міський, Дзержинський райони) – тел. 92-31-19. 

Диспетчерська служба (Саксаганський район) – тел. 440-28-57. Диспетчерська служба 
(Жовтневий, Тернівський райони) – тел. 66-12-09.

ООО «ЭТЕЛЬ-БУД»

Утепление стен
Ремонт межпанельных швов

Тел. (056) 443-03-53, 096-2166025.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» 
повідомляють, що для проведення ремонтних робіт в період з 
11.03.2013 р. по 15.03.2013 р.   можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) 
відключення ел. енергії на вулицях:
Ольмінського, 251; Василенка, 212; 1; 5; 21; Богомольця, 19;21; пр.К.Маркса, 112а, 114132; 117, 
119; 129143, 143а; 153а, 136164, 170а; 143165, 19, аптека «Медсервис», відеопрокат, 19а кондитер
ський цех «Арлекіно», 19/34, ПП Резун Є.О. кафе «Прадо», магн «Юлія», 110; вул.Обухової, 2; Врубеля, 
3852; 3549 пров. Флоксів, 220; 113; вул.Гулака Артемовського, 4858: 5565, пров.Путилівський, 
2749; 822, вул.Жовтнева, 1, 4, кабельне телебачення, театр ім.Т.Г.Шевченка, вул.Балхаська, 51107; 
72132, 81, Дачі, вул.Декабристів, 2973; 5082, 12; 2446; 1727; 137б, Ольмінського, 3034; 1327; 
39; 424; 24а; Вершиніна, 313; 1927; 218; 2226; Кобилянського, 89; 93; 99; 56; 62, Богомольця, 
210; 14; 20; 1721а, вул. К.Лібкнехта, 1 маг. «Техношара», вул.Жовтнева, 3 магн «Молоко», магн 
«Овочі», Жовтнева, 5 майстерні, токарний цех, Жовтнева, 5 котельня, Анненка, 4а , К.Лібкнехта, 14; 
Жовтнева, 12 ОВІР, кафе «Норд» ; Жовтнева, 29 Аварійна служба тепломережі, Добровільне пожеж
не товариство, Жовтнева, 3, Анненка, 2 ТРК «Рудана», Кафе «Бочка» вул. К.Лібкнехта, 3, ПП Біт М.Т. 
вул.К.Лібкнехта, 1 /28, Нагорна, 81155, 88156, Інгулецька, 114178, 107131, Паганіні, 820, Мамі
наСибіряка, 124, 531, Польська, 1, 28, Маршова, 7, 8, Шкільна, 42102, 2991, Паганіні, 2531, 
26, Маршова, 15, Штрауса, 218, 4357, Шубіна, 115, 210, Лазо, 220, 21, 114а, 19, Полтавська, 
117а, 216, Рязанська, 2541, 3040, пров. Дорожний, 28а38а, 4050, вул.Якіра, 810, Волзька, 129, 
232а, Якіра, 26, Рязанська, 1, 646, 46б, Бехтерева, 218, 18а, 117, Іллічівська, 10а20а, Наружне 
освітлення, Отто Брозовського, 34, 35, 37, 39, 41, Отто Брозовського, мн «Балу» (сервіс автозапчас
тин), Дніпровська, 610, 59, Волгоградська, 1018, Свєтлова, 1, Отто Брозовського Грязелікуваль
ня, Профілакторій (кухня), Профілакторій, «Київстар» офіс, магазин «777», Димитрова, «Київстар», 
спортзал, Пожежне депо, Мухіної 7, 9, 11, 13, 15, Дитячий садочок № 46 вул. Кириленка, Котельня, 
Овочева база, Поліклініка № 13 вул. Колійна 26, Водолікарня вул. Колійна 26, Ульянівська, 1;2;3;4; 
Обнорського, 19;652; К.Карого, 1527;1232;113;210, Живописна, 17;9/1;9/2;214, Молодіжна, 
234;4а;1а, Буніна, 19;410, Попова, 139;258, Славянська, 123;230, Потєряєва, 15;13;28;14;16, 
Горбаченко, 26;19, Басова, 17;212;11;19, Буніна, 2, Кацалапа, 113;1а;212, Клімова, 121;224, 
Безсонова, 123;214, Кокотіна, 115;19;220, Городна, 2531, Цандера, 19;1016, І.Сірка, 70, 72, 74, 
Вартаняна, 10.

ПРОСИМО  ВИБАЧЕННЯ  ЗА ВИКЛИКАНІ НЕЗРУЧНОСТІ.4-13-23

Â ÷åñòü äíÿ ðîæäåíèÿ
Андрущенко 

Валентины Ивановны!

Медичні працівники 5 міськлікарні та ветерани війни відділення 
для інвалідів Великої Вітчизняної війни дякують директору ПП «Гален» 

Денисову Олегу Олександровичу 
за чуйне відношення, турботливе ставлення та постійну допомогу ветеранам 

Великої Вітчизняної війни. Переймаючись потребами при лікуванні хворих да-
ної категорії, а також до Дня визволення Кривого Рогу, Олег Олександрович 
подарував відділенню інвалідів війни новий електрокардіограф.

Таких, как ты, на свете больше нет,
Завидую я иногда сама себе,
Ты – лучшая из лучших матерей,
За все я благодарна, мамочка, тебе!
Мы не властны за временем угнаться,
А с годами ты становишься нужнее,
В день рождения хочу тебе признаться:
С каждым годом я люблю тебя сильнее.
Я готова променять свои земные блага
На продление твоих не юных лет,
Чтоб всегда могла сказать я: «Здравствуй, мама»,
И услышать «Здравствуй, доченька» в ответ.

Дочь.

Вітаємо!

УВАГА!
На публічне ознайомлення виноситься звіт про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради від 24.12.2008 №2926 «Про Порядок переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у 

нежилі в м. Кривому Розі», який ухвалено комісією міської ради з питань комунального господарства.

Звіт
про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради від 24.12.2008 

№2926 «Про Порядок переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі в м. Кривому Розі»
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення міської ради від 24.12.2008 

№2926 «Про Порядок переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі в м. Кривому Розі».
2. Виконавець заходів відстеження: управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради.
3. Цілі прийняття акта: врегулювання правовідносин між суб’єктами господарювання та органами місцевого само-

врядування в процесі переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежитловий фонд з урахуванням одержаних 
зауважень та пропозицій від суб’єктів господарювання.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 27.01.2013 по 27.02.2013.
5. Тип відстеження: періодичне.
6. Методи одержання результатів відстеження: результативність регуляторного акта відстежувалась один раз на пів-

річчя виконкомами районних у місті рад спільно з управлінням благоустрою та житлової політики виконкому міської ра-
ди (за статистичними даними) шляхом визначення кількості переведених із житлового у нежитловий фонд жилих будин-
ків і приміщень (квартир), отриманих звернень громадян стосовно порушення їх житлових прав та інтересів і коштів, які 
надійшли до міського бюджету від сплати суб’єктами господарювання грошової компенсації (10% від загальної вартості 
нерухомого майна (квартири), визначеної суб’єктом оціночної діяльності, суб’єктом господарювання, що має сертифікат 
суб’єкта оціночної діяльності).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Результативність дії регуляторного акта відстежувалась 1 раз на півріччя управлінням благоустрою та житлової по-

літики виконкому міської ради спільно з виконкомами районних у місті рад шляхом аналізу:
– кількості переведених із житлового у нежитловий фонд жилих будинків і приміщень (квартир);
– отриманих звернень громадян стосовно порушення їх житлових прав та інтересів;
– обсягу коштів, які надійшли до міського бюджету від сплати суб’єктами господарювання грошової компенсації, що 

спрямовується на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду, розташованого на території міста (10% 
від загальної вартості нерухомого майна (квартири), визначеної суб’єктом оціночної діяльності, суб’єктом господарю-
вання, що має сертифікат суб’єкта оціночної діяльності);

– упорядкування процедури та чіткого визначення послідовних етапів щодо вирішення питань стосовно переведення 
жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі під подальше розташування об’єктів бізнесу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

№
п/п

Найменування показника резуль-
тативності

Одиниця 
виміру

Терміни

Відхилен-
ня

Повторного 
відстеження

Порівняльного періоду періодич-
ного відстеження

27.06.2009
27.12.2009

27.06.2010
27.12.2010

27.06.2011
27.12.2011

27.06.2012
27.12.2012

Кількісні показники
1 Кількість переведених із житлового у 

нежитловий фонд жилих будинків і при
міщень

квар. 39 13 21 16  26/18/23

2 Звернення громадян, стосовно пору
шення їх житлових прав звер. 4 6 3 2 2/1/2

3 Обсяг коштів, які надійшли до міського 
бюджету від сплати власниками при
міщень грошової компенсації (10% від 
загальної вартості жилого приміщення)

тис. грн. 160,1 88,9 135,9 80,1 71,2
24,2/
80,0

Якісні показники**
Упорядкування процедури та чітке ви
значення послідовних етапів щодо ви
рішення стосовно переведення жилих 
будинків і приміщень (квартир) у нежи
лі під подальше розташування об’єктів 
бізнесу

бали 4* 4 4 4 

Примітка: * – переформатовано за 6-бальною системою  
** – оцінка якісних показників результативності дії регуляторного акта здійснена за 6-бальною системою, за якою:  6 

балів – досягнуто у вищій мірі результат якісного показника; 5 балів – досягнуто на 100% результат якісного показника; 
4 бали – досягнуто на 75% результат якісного показника; 3 бали – досягнуто на 50% результату якісного показника; 2 
бали – досягнуто на 25% результату якісного показника; 1 бал – практично не досягнуто результату.

Реалізація положень рішення має позитивну динаміку та є актуальною, але за окремими показниками, такими як 
кількість переведених із житлового у нежитловий фонд жилих будинків і приміщень (квартир), тенденція до їх зниження, 
що пояснюється певними об’єктивними причинами (більшість квартир, розташованих на перших поверхах по «червоній 
лінії», вже використано під певні об’єкти бізнесу, що призвело до певної насиченості територій районів об’єктами по всіх 
видах господарської діяльності; загальна ситуація, що склалася на ринку нерухомості).

Суб’єктивною причиною є те, що у зв’язку зі збільшенням у місті кількості окремо розташованих нежитлових при-
міщень, які відповідають санітарним та протипожежним нормам для розміщення об’єктів бізнесу, у суб’єктів господарю-
вання з’являється можливість здійснювати підприємницьку діяльність, використовуючи їх на праві власності або оренди.

У зв’язку зі змінами у чинному законодавстві проведено регуляторну процедуру щодо внесення змін до Порядку пере-
ведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі в м. Кривому Розі, а саме – врегулювання механізму отримання 
суб’єктами господарювання оцінки вартості нерухомого майна (рішення міської ради від 24.10.2012 №1446 «Про вне-
сення змін до Порядку переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі в м. Кривому Розі»), що вплинуло на 
процес переведення жилих приміщень у нежилі.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Проаналізувавши дані, необхідні для оцінки періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта – рі-

шення міської ради від 24.12.2008 №2926 «Про Порядок переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у не-
жилі в м. Кривому Розі», спостерігається досягнення визначених ним цілей, а саме – врегульовано правовідносини між 
суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування в процесі переведення жилих будинків і приміщень 
(квартир) у нежитловий фонд.

Рішення міської ради від 24.12.2008 №2926 «Про Порядок переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у не-
жилі в м. Кривому Розі» підготовлено з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних осіб та суб’єктів господарю-
вання з питань переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі, переобладнання жилих будинків і жилих приміщень 
та використання їх в інших цілях, забезпечення сталого функціонування та розвитку підприємництва в місті.

Прийняття регуляторного акта дозволило впровадити в місті Кривому Розі єдину концепцію щодо механізму переведення жилих 
будинків і приміщень (квартир) у нежилі, створити умови для сприяння розвитку підприємництва, нових робочих місць, умов для розви-
тку сфери торгівлі, побутового обслуговування, інших сфер бізнесу, поліпшити естетичний стан міста та його благоустрій.

У зв’язку із змінами в чинному законодавстві, а саме з прийняттям Законів України «Про захист персональних даних» 
та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення спрощення процедури державної 
реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно» за результатами періодичного відстеження резуль-
тативності дії регуляторного акта заплановано внести зміни до діючого регуляторного акта – рішення міської ради від 
24.12.2008 №2926 «Про Порядок переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі в м. Кривому Розі».

Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради

• РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 • REKLAMA@RMINER.DP.UA • 

Оголошення

Шановні мешканці міста!
На підприємстві 

«Криворіжтепломережа» 
склалася критична 

ситуація по розрахунках за 
спожиті енергоносії.

Переконливо просимо 
всіх споживачів, які мають борги 

перед підприємством,  в найближ-
чий термін їх сплатити, а також своє-
часно вносити платежі за поточні на-
рахування, та, по можливості, вико-

нувати оплату наперед.
Тільки від вас залежить наявність тепла 

та гарячої води в будинках нашого міста!



Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua
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Різне

Куплю

Продаю

Послуги

Виконком Інгулецької районної 
у місті ради висловлює щире спів-
чуття Совенку Сергію Миколайо-
вичу, начальнику служби у спра-
вах дітей виконкому, з приводу 
тяжкої втрати – смерті його батька 

СОВЕНКА 
Миколи Петровича

Оголошення

№ 228. Дом на Карачунах в живо-
писном месте возле реки и водопада. 
Тел. 067-1219609.

№ 226. 2-комн. квартиру со «све-
жим» евроремонтом и мебелью по 
ул. Буденного, 13: 3/5, рядом парк, 
напротив магазина «Мир кафеля», не 
над дорогой, магазины, садик, школа, 
остановки рядом. Тел. 097-1880439, 
096-4723677.

№ 169. Дачу в р-не Марьяновки, 
пос. Авангард: 6 сот., 2-эт. домик, хоз-
постройки, деревья, кустарник, вода 
по графику. Тел. 067-2802868, 26-67-
72.

№ 215. Или сдаю в аренду дачу по 
Николаевскому шоссе: 6 сот., домик, 
полив по графику, ухоженная. Тел. 
097-5940760, 64-32-22.

№ 229. Срочно дачу в с. Новоива-
новка, 4 сот., домик металлический. 
Тел. 097-2594025.

№ 250. Дачу пл. 7,33 сотки в р-не 
пивзавода. Есть деревья, кустарники, 
клубника, вода круглосуточно, свет. 
Тел. 65-27-02, 063-6910839.

№ 138. Помещение общ. пл. 69 кв.м 
под магазин, офис в центре Соцгоро-
да, выведенное с жилого фонда. Тел. 
401-04-17, 050-3213250.

№ 171. КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ на 
НКГОКе (ПОД ТРУБОЙ). ЕСТЬ СВЕТ, 
ЯМА, ЭСТАКАДА В КООПЕРАТИВЕ. 
Тел. 098-5642732.

№ 188. «Волгу-31029», один хозяин. 
Тел. 096-7697610.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 
067-5581550.

№ 230. Для пасечников: медогон-
ку на 4 рамки – 700 грн.; доску (липа) 
необрезную; машинку швейную нож-
ную – 400 грн. Тел. 067-1219609.

№ 231. Или сдаю в аренду помеще-
ние на ЮГОКе под парикмахерскую 
Тел. 067-1836742.

№ 247. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объ-
ективы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, люстры, 
бивни мамонта, моржа, кашало-
та (изделия), ТВ, радио до 1955 
г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-17-
42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 248. Фотоаппараты: «Нар-
цисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн., «Киев-88» 
– 300 грн., «Лейка» – от 1000 грн., 
«Друг» – 200 грн., «Искра» – 200 
грн., «ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» – 
100 грн., «Киев-5» и «Алмаз» – 200 
грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 
грн., «Руссар» – 250 грн., «Калей-
нар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 300 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», 
«Пан Колор», «Волна» и «Мир» – 
350 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 232. Атестат, виданий у 1997 році 
СШ № 14 на ім’я Рощіна Максима Ана-
толійовича, вважати недійсним.

№ 233. Свідоцтво № 373841, вида-
не КПТМ у 2007 році на ім’я Рощіна 
Максима Анатолійовича, вважати не-
дійсним.

№ 246. Диплом ДТ № 518736, ви-
даний 1.07.1982 р. Жовтоводським 
педагогічним училищем на ім’я Зра-
жевської Тетяни Василівни, вважати 
недійсним.

№ 234. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 20, буд. № 5 на вул. Кот-
ляревського на ім’я Кравчук Олени 
Петрівни, Кравчука Федора Георгійо-
вича, Кравчук Оксани Федорівни, ви-
дане згідно з розпорядженням УЖКГ 
№ Д 861 від 16.10.1995 р., вважати не-
дійсним.

№ 235. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. 
Лермонтова, 11-21, видане згідно з 
розпорядженням УЖКГ у 2011 р. на 
ім’я Булаєва Віктора Володимирови-
ча, Булаєвої Наталії Петрівни, вважа-
ти недійсним.

№ 236. Ліквідатор ТОВ 
«Стройсервіс-КР» Марченко Яна Ва-
силівна повідомляє, що втрачено 
установчі документи (свідоцтво про 
державну реєстрацію, свідоцтво про 
реєстрацію платника податку, ста-
тут), а також печатку та штамп това-
риства з обмеженою відповідальніс-
тю «Стройсервіс-КР» (код ЄДРПОУ: 
33452718, юридична адреса: Дні-
пропетровська область, м. Кривий 
Ріг, вул. Волгоградська, 13). Втраче-
ні документи, печатку та штамп ТОВ 
«Стройсервіс-КР» вважати недійсни-
ми.

№ 249. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 
067-3165901, 050-5614766. Ремонт 
пральних машин. Тел. 440-38-10, 
401-57-12. Майстерня – вул. Крем-
лівська, 28.

№ 13. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-
63, 067-3981097.

№ 251. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН с ГА-
РАНТИЕЙ. Тел. 36-45-65, 067-5827721.

№ 109. Металеві двері та грати 
за 1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 
098-3871377.

№ 139. Изготовим ворота 
въездные (в т.ч. откатные), огражде-
ния, решетки, двери с накладками 
МДФ, предметы интерьера (крова-
ти, каминные наборы и др.). Горячая 
ковка. Арки и двери межкомнатные 
под любой размер. Тел. 401-04-17, 
050-3213250.

№ 237. Перевезу мебель и др. Ус-
луги грузчиков. Недорого. Тел. 401-
31-05, 067-5671948.

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОР-
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; 
ДЕТСКИЕ; ПРИХОЖИЕ и МНОГО 
ДРУГОЙ ИНТЕРЕСНОЙ МЕБЕЛИ. 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ! ЗВО-
НИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Тел. 096-
8296577, 410-04-00.

№ 238. Ремонт и установка бой-
леров, колонок, котлов, стиральных 
машин, счетчиков тепла, воды, гос. 
поверка теплосчетчиков; замена 
труб. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 18. Врезка замков, утепление, 
обшивка дверей, балконов, лод-
жий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 38. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН без мусора на дому. Новые 
технологии. Договор, гарантия, ка-
чество! Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 19. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 239. РУЧНАЯ ЧИСТКА СЛИВ-
НЫХ ЯМ и КАНАЛИЗАЦИИ. Тел. 
097-3406107.

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставоч-
ный зал (более 80 образцов). Про-
фессиональное художественное 
оформление. Беспроцентная рас-
срочка. Срочные заказы от трех 
дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. 
Пенсионерам скидки с 1.01.2013 
по 31.12.2013. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 
401-26-28, 098-0421494.

№ 208. Школ0а кроя и шитья. По-
иск: kroyka.nabis.info

№ 254. СНИМУ или КУПЛЮ ПО-
МЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, МАГАЗИН, 
СКЛАД и т.д. Тел. 098-54669967.

Срочно требуется на работу мас-
тер (инвалид) по крою и шитью. Глу-
боко порядочная, со стажем работы 
8 лет. Ул. Тухачевского, 63-3. Тел. 65-
34-25, 096-4973273.

№ 240. Снимем квартиру. Тел. 
410-01-77, 097-4810162.

№ 241. Куплю гараж. Тел. 401-39-
19, 067-7659992.

№ 2. Радиошкола ОСОУ прово-
дит набор на платные курсы: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. 
Секретарь руководителя (дело-
произв., ПК). 4. Радиомеханик по 
ремонту цвет. ТВ. 5. Электрогазо-
сварщик. 6. Электромонтер. 7. Ма-
шинист холодильного оборудова-
ния. Адреса: ул. Телевизионная, 10 
(ост. «Автовокзал»), тел. 71-23-84, 
067-6386564. Филиал: ул. Щорса, 35 
(ост. «Пл. Толстого»), тел. 36-33-10. 
Лиц. МО Украины № 582911.

№ 244. Утерянные документы на 
квартиру по ул. Димитрова, 83 на имя 
Шевченко Н.И. просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 050-4884440.

№ 245. 5.03.2013 р. о 15.30 в Єди-
ному дозвільному центрі м. Кривого 
Рогу (пл. Радянська, 1) відбудуться 
чергові збори міської галузевої ради 
підприємців з питань промисловості 
та будівництва. До участі запрошу-
ються члени галузевої ради та всі за-
цікавлені підприємці.

№ 216. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 
067-5865108.

№ 181. Работа для активных пен-
сионеров. Оплата еженедельно. Тел. 
067-1552226.

№ 147. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-
КОНСУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-
1169608.

№ 154. Помощь в трудоустройстве. 
Тел. 067-7835074.

№ 185. СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПО-
МОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Тел. 098-
7894818.

 № 194. Требуется диспетчер, 
охранник-администратор, пн.-пт. Тел. 
096-6153620.

№ 212. Энергичные пенсионеры, 
безработные! Работа в офи-
се, дружный коллектив. Доход 
постоянный. Тел. 067-5693287.

№ 242. Приглашаю на работу на 
ЮГОКе парикмахеров широкого 
профиля, маникюрщицу. Тел. 067-
1836742.

№ 243. Частичная занятость, пн.-пт. 
Тел. 096-6153620.

№ 221. Требуется оператор-кон-
сультант. Возможно без о/р. Тел. 096-
7714297.

№ 252. Стабильная работа. Тел. 
067-9341691.

№ 253. Требуется консультант-дис-
петчер. Тел. 096-4128990.

До уваги суб'єктів господарювання, найманих працівників та мешканців!
Шановні працівники, пам'ятайте! Оформлен-

ня трудових відносин згідно з діючим законодав-
ством, легальне отримання заробітної плати – це 
ваш захист від незаконного звільнення, гарантова-
не право на відпустку, пенсію, соціальний захист.

У районі продовжує працювати робоча група 
з питань легалізації найманих працівників, недо-
пущення заборгованості із заробітної плати, ко-
ординації дій органів контролю (нагляду) щодо 
дотримання суб'єктами господарювання вимог 

трудового законодавства.
Районною робочою групою з початку 2013 року 

проведено 15 рейдів, обстежено 80 суб'єктів гос-
подарювання у сфері малого і середнього бізнесу 
та ринкової торгівлі, внаслідок проведеної роботи 
легалізовано понад 20 найманих працівників.

У разі виникнення у вас питань щодо порушень 
суб'єктами господарювання – роботодавцями тру-
дового законодавства, просимо вас невідкладно 
звертатися за «телефоном довіри»:

– управління праці та соціального захисту насе-
лення виконкому Жовтневої районної у місті ради 
53-50-09 (вул. Ватутіна, 37в).

Шановні підприємці! Нагадуємо вам, що пору-
шення трудового законодавства передбачає ад-
міністративну та кримінальну відповідальність. 
Кожен ваш працівник повинен мати гарантії соці-
ального захисту та бути впевненим у своєму май-
бутньому.

Виконком Жовтневої районної у місті ради

Оголошення

Загублене

Годовщина светлой 
памяти

ПИЧУГИНА 
Валерия 

Дмитриевича
19.01.1938 – 

6.03.2012
Года идут, 
жизнь 
проходит, а 
сердце плачет, 
не молчит.

Любящие и скорбящие жена, 
дочь, зять, внуки Валерий, 

Егор, родственники

Колектив 
МЦППВ глибоко 
сумує з приводу 

річниці зі дня 
трагічної 

смерті 
викладача хімії

КОКУЛ 
Тетяни Дмитрівни

(11.11.1976 – 2.03.2012)
Світла пам’ять про Тетяну Дми-

трівну – красиву жінку, люблячу 
доньку, талановитого педагога за-
лишиться в серцях тих, хто її знав.

Колеги

Памяти
Коллектив медработников, ве-

теранов труда 5-ой горбольницы 
глубоко скорбят по поводу смер-
ти, на 84-ом году жизни, бессмен-
ного главного бухгалтера больни-
цы (свыше 50 лет, ветерана ВОВ)

КАЛЕННИКОВОЙ 
Надежды Григорьевны

Светлая память о мудром, от-
ветственном профессионале, от-
зывчивом, справедливом челове-
ке, женщине–жизнелюбе навсегда 
останется в памяти коллег и её 
друзей. Выражаем искреннее со-
болезнование родным и близким 
покойной.

Пусть земля ей будет пухом, 
вечная, светлая память.

26.01.2013 г. на 60-м году жизни 
после продолжительной болезни 

скончалась

ПЕЧКИНА Ольга Васильевна
Печкина О.В. прошла славный 

жизненный путь от цехового вра-
ча-терапевта до председателя 
Дзержинской МСЭК г. Кривого 
Рога. Она оставила светлую па-
мять о себе в сердцах родных и 
коллег, была заботливой доче-
рью, мамой и бабушкой, мудрым 
и справедливым руководителем.

Областной центр медико-со-
циальной экспертизы, коллектив 
Дзержинской МСЭК, коллеги по 
работе скорбят в связи с безвре-
менной кончиной Печкиной О.В. 
и выражают соболезнование род-
ственникам и близким.

станом на 04.03.2013 р. 
(грн. за 100 од.)

Курси валют

ÑÏ²ÂÏÀËÈ ÑÒÀÂÊÈ ÑÓÌÀ

6 0 0.00
5 0 0.00
4 136 219.00
3 2947 17.00
2 24370 6.00

номер розіграшу 1242
виграшні номери 02.03.2013

джек-пот 10 600 000.00

ДЖЕК ПОТ
наступного
розіграшу
11 000 000 гривень

Лотерея

1. Нема помітних збурень. 
2. Невеликі збурення. 
3. Слабка геомагнітна буря. 
4. Мала геомагнітна буря. 
5. Помірна геомагнітна буря. 
6. Сильна геомагнітна буря. 
7. Жорсткий геомагнітний шторм. 
8. Екстремальний шторм.

05.03.2013 06.03.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ
ПРОГНОЗ
по Кривому Рогу
5-6 березня

Магнітні бурі

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 26,088 1039,09

УкрСиббанк
810,00 25,90 1046,00
815,50 26,80 1074,00

ПриватБанк
811,00 26,00 1045,00
816,00 26,70 1075,00

Промін вест-
банк

811,30 26,00 1048,00
815,90 26,70 1071,00

Райффайзен 
Банк Аваль

811,00 25,90 1040,00
816,00 26,90 1085,00

Форум
810,00 26,10 1039,00
815,20 27,00 1068,00

Південком  -
банк

811,50 25,80 1050,00
815,00 26,50 1070,00

Укрексімбанк
812,50 26,00 1050,00
815,50 26,50 1065,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

13 14 15 20 38 41

11:00 2 1
14:00 2 2
17:00 1 2
20:00 2 2
23:00 2 2

Погода
Чт. 7.03

 -1…+2°С +12°С

Південий, 4-7 м/сек

№ 73. Товарна біржа «Базис» ого-
лошує про повторне проведення 
аукціону з продажу майна, що знахо-
диться на балансі управління кому-
нальної власності міста Кривого Рогу, 
а саме: верстат токарно-гвинторізний 
моделі ТВ-7. Початкова ціна становить 
4161,00 грн. в т.ч. ПДВ 693,50 грн. Аук-
ціон відбудеться 27 березня 2013 року 
о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 
Ватутіна, 33. Усі бажаючі взяти участь 
в аукціоні зобов’язані не пізніше ніж 
за три дні до його проведення пода-
ти до біржового комітету заяву та до-
кументи, які передбачені п.3.4 Правил 
біржової торгівлі ТБ «Базис»; оплатити 
реєстраційний внесок у розмірі 17,00 
грн. та гарантійний внесок у розмірі 
10% від початкової вартості майна на 
розрахунковий рахунок ТБ «Базис» – 
р/р 26001060432600 в КФ ПАТ «При-
ватБанк», МФО 305750, код ЄДРПОУ 
31736375. Телефони для ознайомлен-
ня з майном та умовами проведення 
аукціону: (056) 401-42-09, 096-2488831.

Оголошення
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