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Навчальний посібник “Документаційне забезпечення домогосподарств” 

– це перший в Україні посібник такого роду, який містить комплекс 
теоретичних, методичних і організаційно-практичних питань, що розглянуті з 
точки зору ролі та значення документаційного забезпечення 
домогосподарства (сім'ї). В ньому висвітлюються питання нормативно-
методологічної бази документування правовстановлюючих та договірних 
відносин домогосподарств, які набули в останні роки досить широкого 
розповсюдження і потребують уважного ставлення до їх здійснення з боку 
членів цих домогосподарств, особливо людей старшого віку, для яких ці 
питання стають важливими і гострими в період оформлення прав власності 
на нерухоме майно, землю та інші об’єкти власності. Розглядаються питання 
оформлення та збереження документів, а також документування різних видів 
робіт, надання послуг, взаємодії з комерційними підприємствами та органами 
державної влади.  

Для студентів, слухачів університетів «третього віку», викладачів цих 
навчальних закладів, членів домогосподарств, керівників підприємств та 
організацій, широкого кола читачів. 
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ВСТУП 

 
Кінцевий результат діяльності домогосподарств залежить від значної 

кількості факторів, серед яких не останнє місце займає документаційне 

забезпечення самого існування домогосподарства та організацію його 

діяльності як складової сучасного суспільства. Раціональна побудова 

зазначених суб’єктів господарювання дозволяє забезпечити оперативність та 

гнучкість у прийнятті рішень у цих структурах, забезпеченні їх виконання та 

контролю за всіма сферами діяльності домогосподарства з метою 

своєчасного виконання завдань, швидкого подолання проблем, які виникають 

у домогосподарстві в ході експлуатації матеріальних ресурсів, засобів 

побутового обслуговування, які знаходяться у власності або у користуванні 

як окремих членів домогосподарства, так і господарства в цілому та 

дотримання правил життєдіяльності зазначених суб’єктів господарювання.  

Документаційне забезпечення координує всі етапи життєдіяльності: від 

створення домогосподарства як такого до контролю за його 

функціонуванням, витратами та прибутками, використанням наявних 

ресурсів та прийняттям рішення щодо придбання або використання об’єктів 

власності, засобів та предметів для ведення домашнього господарства й 

задоволення потреб окремих членів цього домогосподарства. 

Сьогодні документована інформація складає основу управління як 

окремими підприємствами та організаціями, так і всією управлінською 

системою країни, забезпечує їх ефективність, яка у значній мірі базується на 

виробництві та споживанні інформації. У сучасному суспільстві інформація 

стала повноцінним ресурсом виробництва, важливим елементом соціального 

та політичного життя суспільства. Відомо, що якість інформації визначає 

якість управління. У сучасних умовах для підвищення ефективності 

управління необхідно приділяти достатньо уваги вдосконаленню роботи з 
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документами, оскільки будь-яке рішення ґрунтується на інформації, на 

документі, або документацій ній системі. 

За даним ISO (International Standards Organization), управління 

документами стає одним з головних факторів конкурентоспроможності будь-

якої організації Воно означає особливу організацію роботи з документами і 

даними, координацію процесів створення, зміни та розповсюдження 

інформації.  

В останні роки поставлені раніше питання стосовно підприємств та 

організацій почали проникати у домогосподарства, що викликало бурхливе 

зростання різного виду документів у забезпеченні їх діяльності. Якщо на 

початковому етапі основними документами домогосподарств були різного 

роду посвідчення та свідоцтва (паспорт особи, свідоцтво про народження, 

про отриману освіту тощо), а також інструкції щодо користування та 

експлуатації приладів та пристроїв, що знаходились у користуванні чи 

власності домогосподарства, то з часом кількість таких документів зросла, 

що пов’язано з багатьма факторами і в тому числі необхідністю 

упорядкувати правовідносини домогосподарств з комерційними 

організаціями, органами влади різних рівнів. Спочатку це були 

правовстановлюючі документи на об’єкти рухомого та нерухомого майна, а з 

часом набувають розповсюдження документи, що посвідчують договірні 

стосунки домогосподарства або окремої особи з господарюючими 

суб’єктами, що надають послуги житлово-комунального характеру.  

Запропонована книга покликана сприяти ліквідації розриву теорії та 

практики інформаційно-документаційного забезпечення життєдіяльності 

домогосподарств, який об’єктивно склався в сучасних умовах середовища, 

яке швидко змінюється. При підготовці даного видання автор мав на меті 

ознайомити членів домогосподарств, особливо старшого віку, фахівців, 

студентів та аспірантів з основними видами документації, з документами, які 

використовуються у життєзабезпеченні домогосподарств. 
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Матеріал в роботі викладено таким чином, щоб сприяти формуванню у 

членів домогосподарств, які будуть займатися питаннями підготовки та 

оформлення документів. Крім того, до цих документів звертається велика 

кількість людей, вони дуже часто носять нормативний, правовий характер, 

складаючи основу документальної комунікації.  

При підготовці цього видання враховані найновіші офіційні, нормативні 

і інструктивно-регламентуючі документи в області документного 

забезпечення домогосподарств, які діють на території України. Автором 

використано значну кількість спеціальних публікацій, які видані як в Україні, 

так і в Росії, Білорусі, найбільш важливі з яких наведені у списку літератури. 
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Тема 1. Домогосподарство як важливий соціально-економічний суб’єкт 

 

План лекції: 

1.1.Сутність домогосподарства 

1.2. Основні ознаки домогосподарства 

1.3.Функції домогосподарств та їх взаємодії 

1.4. Види домогосподарств 

 

1.1. Сутність домогосподарства 

Домогосподарства (домашні господарства), відповідно до сучасних 

теоретичних підходів, що існують у економічній науці, є одними з ключових 

соціально-економічних суб’єктів. Динаміка їхнього формування значною 

мірою визначає ефективність економіки держави, розвитку громадянського 

суспільства. 

Домогосподарство, відповідно до розповсюдженої наукової точки зору, 

- це, інституціональна соціальна одиниця, яка складається з відносно 

невеликої групи громадян, що мешкають разом, у тій чи іншій мірі 

об’єднують власні доходи і ресурси, а також разом споживають низку товарів 

та послуг. З точки зору економістів домогосподарство — це група осіб, яка 

приймає колективні економічні рішення, зокрема, пов’язані з купівлею 

товарів, користуванням сервісами або ж їх виробництвом, якщо учасники 

домашнього господарства здійснюють підприємницьку діяльність. Як 

правило, домашні господарства ведуться сім’ями.  

Таким чином домогосподарство – суб'єкт економіки, який складається 

з одного індивіда, що веде самостійне господарство або, частіше, групи 

людей, що живуть спільно і ведуть загальне господарство. Як правило, така 

група осіб об'єднана спорідненими або сімейними зв'язками. 

Основу домогосподарств зазвичай складають сімейні господарства. 

Проте дані поняття хоч і близькі, але не співпадають. Не випадково в 
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рекомендаціях для статистичного обліку домогосподарств дане таке їх 

визначення: «особа або група осіб, об'єднані з метою забезпечення всім 

необхідним для життя», – в якому сім'я зовсім не згадується [17]. 

 

1.2. Основні ознаки домогосподарства  

Одним з ключових критеріїв відмінності домогосподарства і сім'ї є 

наявність відособлених бюджетів кожного домогосподарства. Наприклад, 

сім'я, що складається з родичів трьох поколінь (дідусь, бабуся, батько, мати і 

онуки) може здійснювати свою діяльність як в рамках одного 

домогосподарства, проживаючи спільно, так і кількох домогосподарств, якщо 

живуть нарізно і мають різні бюджети. У першому випадку сім'я співпадає з 

домогосподарством, в другому – складається з кількох домогосподарств. 

Однак цей критерій відносний. З одного боку, відособленість бюджетів не 

виключає грошових і натуральних «субсидій» від одних членів великої сім'ї 

іншим, навіть якщо вони живуть нарізно. З іншого боку, в сім'ях, що спільно 

живуть, вважаються єдиним домогосподарством, крім внесків до загально 

сімейного бюджету, кожен член сім'ї може мати і особисті кошти для 

існування та власних витрат. 

Необхідно також відрізняти поняття «домогосподарство» і власне 

діяльність з ведення домашнього господарства або іншими словами 

«домашня економіка». «Домашня економіка» включає господарську 

діяльність виключно усередині дому: його прибирання, приготування їжі, 

догляд за дітьми тощо. Поняття «домогосподарство» значно ширше. 

Діяльність домогосподарства включає як позаринкове ведення домашнього 

господарства, так і ринкову взаємодію з іншими суб'єктами ринкового 

господарства. 

Основні ознаки домогосподарства – це: 

1. Спільне проживання і облаштування побуту. 

2. Спільне господарювання. 
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3. Володіння певними ресурсами. 

4. Самостійність в ухваленні господарських рішень. 

5. Прагнення до максимального задоволення потреб [17]. 

Таким чином, домогосподарство як соціальна група, характеризується 

наступними основними ознаками:  

- відокремленість (як юридична, так і фактична); 

- проживання учасників на території одного житлового приміщення або 

групи приміщень, які розташовані поряд; 

- регулярність соціальних комунікацій, що передбачає, спілкування та 

взаємодію учасників домогосподарств між собою з різною мірою 

інтенсивності.  

 

1.2. Функції домогосподарств та їх взаємодії 

Домогосподарство виконує наступні функції: 

1.Формування людського капіталу - забезпечення умов 

дітонародження; первинна соціалізація дітей. 

2.Збереження людського капіталу - ведення домашнього господарства; 

забезпечення умов відпочинку. 

3.Реалізація людського капіталу - забезпечення умов індивідуальної 

участі в економічній діяльності за межами домогосподарства; організація 

сімейного бізнесу. 

Для домогосподарства визначальною є функція відтворення людського 

капіталу. Поняттям «людський капітал» називають сукупність знань, 

навичок, досвіду, що є невіддільними від людини, і реалізовуючи які індивід 

створює матеріальні умови для себе і своїх близьких. 

Таким чином, домогосподарства виконуючи низку економічних 

функцій здійснюють:  

- розподіл капіталу; 

- контроль над формуванням індивідуальних споживчих переваг; 
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- інвестування накопиченого капіталу. 

Безумовно, існує низка інших значимих економічних функцій 

домогосподарств. Так, відповідні соціальні групи формують ринковий попит, 

купуючи товари і сервіси, які виробляються іншими економічними 

суб’єктами. Домогосподарства можуть самі виробляти різні продукти та 

послуги.  При цьому слід відмітити, що економічні відносини можуть 

виникати і між окремими домогосподарствами. Це може бути пов’язано з 

різними правовідносинами: борговими, виробничими, трудовими. У 

відповідній соціальній групі можуть формувати локальні економічні ролі, 

пов’язані з управлінням капіталом. Ведеться, таким чином, фінансове 

домогосподарство.  

Разом з тим, соціальна група, яка розглядається як домогосподарство, 

може бути самостійним економічним суб’єктом, який взаємодіє:  

• з іншими домогосподарствами, 

• с окремими громадянами своєї країни,  

• з державними органами,  

• з комерційними банками,  

• з різними видами підприємств,  

• з недержавними структурами,  

• з іноземними громадянами і організаціями.  

 

1.4. Види домогосподарств 

Існує класифікація відповідних соціальних груп виходячи з кількості 

суб’єктів. Так, домогосподарства можуть бути одиничними або груповими. 

Перші утворюються окремими громадянами або сім’ями. Другі - кількома 

групами людей. Інші розповсюджені критерії класифікації домогосподарств: 

- територіальне розташування (передбачає розташування відповідної 

соціальної групи відносно міста, регіону, держави);  
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- платоспроможність (відповідно до цієї категорії домашні 

господарства можуть мати високий, середній або низький дохід); 

- майнові характеристики (визначаються виходячи з типу житла і 

власності, якою володіють учасники домогосподарства).  

Можуть визначатися і інші критерії, пов’язані з соціальним статусом 

учасників домашнього господарства, трудовим потенціалом відповідної 

соціальної групи, рівнем освіти та кваліфікацією громадян, які входять до 

домогосподарства.  

Структура домашнього господарства визначається власне складом 

господарства та розподілом функціональних ролей у відповідній соціальній 

групі. Стосовно складу домашнього господарства: вона може відповідати 

сімейному статусу кожного з його учасників. Це можуть бути батьки та їхні 

діти, інші родичі. Стосовно функціональних ролей у домогосподарстві: вони 

можуть бути представлені учасниками, які формують капітал, працюючи, 

розвиваючи бізнес, розподіляючи доходи і витрати домогосподарств, 

приймають рішення щодо управління ресурсами, які є в домашньому 

господарстві, а саме: нерухомістю, інструментами ведення побуту, грають 

пасивну економічну роль всередині господарства, але активну у взаємодії з 

іншими господарюючими суб’єктами. В залежності від розміру домашнього 

господарства, соціально-економічних характеристик інших соціальних груп 

відповідного типу, які склались у конкретному місті або регіоні, 

функціональні ролі учасників домашніх господарств можуть бути 

представлені у більш широкому спектрі.  

В середовищі дослідників склалась неоднозначна оцінка ролі держави у 

формуванні домашних господарств. С однієї сторони, відповідна соціальна 

група незалежна від діяльності будь-яких держструктур. З іншої, держава 

може грати найважливішу роль з точки зору підтримання стійкості домашніх 

господарств. У даному разі мова може йти і про надання працюючим 

учасникам домогосподарств можливостей заробляти у фінансовій системі 
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держави, наприклад, як за допомогою працевлаштування у бюджетні 

структури, на держслужбу, так і про надання громадянам прямої допомоги у 

вигляді перерахування грошових засобів у вигляді субсидій, допомог, 

адресних засобів підтримки, які розподіляються на користь тих чи інших 

суб’єктів домогосподарств. У свою чергу, і домашнє господарство виконує 

значимі для держави соціально-економічні функції. Як відмічено раніше, 

відповідні об’єднання формуються, як правило, сім’ями, утворення яких є 

важливим фактором розвитку громадянського суспільства. Домашні 

господарства формують попит у багатьох сегментах економіки, що сприяє 

підвищенню господарської стійкості держави, зростанню її ВВП.  

Доходи домашніх господарств формуються за рахунок різних джерел. 

Основними джерелами капіталу, що підлягає розподілу у відповідних 

соціальних групах, є: заробітна плата; компенсації у рамках громадянсько-

правових правовідносин; підприємницька діяльність; здавання тих чи інших 

активів в оренду; отримання дивідендів в результаті вкладення у активи тих 

чи інших підприємств; отримання прибутків за рахунок торгівлі цінними 

паперами; використання природних ресурсів; отримання банківських 

відсотків на депозитах. Окремі учасники домашних господарств можуть мати 

один або кілька з перерахованих видів доходу. Як правило, відповідні 

грошові надходження зменшуються на величину обов’язкових платежів 

(податків, комісій, інших відрахувань, передбачених законодавством і 

умовами контрактів). 

 Витрати домогосподарства, у свою чергу, можуть бути представлені 

витратами, пов’язаними з:  

- утриманням ресурсів, які є у розпорядженні домогосподарства 

(наприклад, оплатою комунальних послуг, якщо мова йде про нерухомість); 

- купівлею базових видів товарів, а саме: продуктів харчування, 

побутової хімії, електроніки;  
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- користуванням повсякденними послугами (транспортними, 

банківськими, комунікаційними);  

- довгостроковими придбаннями - купівлею нової нерухомості, 

автомобілів та іншої техніки.  

Витрати домогосподарств можуть бути доповнені користуванням 

юридичними, медичними, освітніми послугами, виходячи із структури 

потреб, які формуються у конкретній соціальній групі.  

Таким чином домогосподарство - це соціально-економічна одиниця, 

яка виконує важливу роль у розвитку суспільства і держави. Об’єднуючись у 

домашні господарства, люди сприяють посиленню інтенсивності взаємних 

комунікацій, більш ефективному розподілу капіталу, формуванню 

оптимальної структури споживчих переваг з точки зору наявного доходу. 

Суб’єктами домогосподарств, як правило, є сім'ї. Але це можуть бути і 

відповідні соціальні групи і організації. Структура домашнього господарства 

визначається його складом і розподілом функцій серед учасників, залежить 

від економічних і культурних характеристик суспільства, у рамках якого 

формується відповідного типу соціальна група.  

 

Практичні завдання: 

1. Визначте вид та функції Вашого домогосподарства. 

2. Визначте структуру Вашого домогосподарства. 

3. Опишіть джерела доходів та витрат домогосподарства, визначте 

приблизний розмір щомісячних постійних доходів та витрат, оцініть 

їхню співвімірність. 

4.  Визначте розмір незапланованих доходів та витрат, проаналізуйте 

їх необхідність.  
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Тема 2. Класифікація документів, що забезпечують існування та 

функціонування домогосподарств 

 

План лекції: 

2.1. Сутність документного забезпечення домогосподарств 

2.2. Види груп документів домогосподарств та їх коротка характеристика 

 

2.1. Сутність документного забезпечення домогосподарств 

Функціонування домогосподарства як будь-якого соціально-

економічного утворення супроводжується безліччю різних документів та 

документуванням різних видів діяльності, що здійснюється членами 

домогосподарства. Результатом документування є також документ, тобто 

зафіксована на матеріальному носієві інформація з реквізитами, що 

дозволяють її ідентифікувати. Носій - це матеріальний об'єкт, що 

використовується для закріплення і зберігання на ньому мовної, звукової або 

образотворчої інформації, у тому числі в перетвореному вигляді. 

Документи є основними носіями найрізноманітнішої інформації, 

зокрема правоустановчої, управлінської, наукової, технічної, статистичної та 

іншої. Документи є носіями первинної інформації, саме в документах 

інформація фіксується вперше. Ця властивість і дозволяє відрізняти 

документи від інших джерел інформації, а саме: книг, газет, журналів тощо, 

що містять перероблену, тобто вторинну інформацію. 

Будь-який документ є елементом системи документації вищого рівня. 

Під системою документації розуміється сукупність документів, 

взаємозв'язаних за ознаками походження, призначення, вигляду, сфери 

діяльності, єдиних вимог до їх оформлення.  Подібно до того, як літери 

складаються у алфавіт, так і окремі види та різновиди документів 

складаються у систему документації. До сьогоднішнього дня в 
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документуванні, а тим більше документуванні діяльності домогосподарств, 

не існує чіткої класифікації систем документації, видів і різновидів 

документів, а використовується її варіант, що емпірично склався. 

Віднесення документів, що є у домогосподарствах, до тієї або іншої 

системи починається з поділу всіх документів на офіційні та документи 

особистого походження. До останніх належать документи, створені людиною 

поза сферою її службової діяльності або виконання суспільних обов'язків: 

особисте листування, спогади (мемуари), щоденники, зроблені власноруч 

фотографії, відеоролики, аудіо записи та інші документи. До цієї групи 

умовно можна віднести і накопичувані у домогосподарствах документи, які 

створені іншими людьми: книги, журнали, газети, CD-диски, аудіокасети 

тощо. Ці твори можуть формувати фонди домашніх бібліотек з улюблених 

членами господарств творів художньої літератури, професійних бібліотек з 

різних сфер знань, фонотек та відеотек.  

Таким чином, документи особистого походження складають значний 

обсяг у домогосподарствах, представляючи результати діяльності окремих 

членів господарства, формуючи історію родини, засвідчуючи інтереси, 

здібності та уподобання кожного з учасників цієї спільноти, створюючи 

сімейні архіви, які у деяких випадках можуть стати надбанням не тільки 

окремої людини, родини, але і всього суспільства.  

Серед офіційних документів, що забезпечують функціонування 

домогосподарства, залежно від обслуговуваної ними сфери людської 

діяльності, можна виділити кілька груп, які хоч і не повторюють групи 

документів, що виділяються нормативно-правовими документами (Законами 

України, Державними стандартами, наказами відповідних міністерств і 

відомств, інструкціями тощо), однак їх умовно можна віднести до тієї чи 

іншої групи. При цьому слід відзначити, що у міру того, як домогосподарство 

як господарюючий суб’єкт включається у соціально-економічну сферу 
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життєдіяльності країни, значення цих документів, їх обсяги та кількість груп 

будуть лише зростати.  

Шляхом опитування експертів, нами пропонується виділити наступні 

групи документів, які забезпечують життєдіяльність домогосподарств: 

• правоустановчі документи; 

• технічні документи; 

• господарсько-правові документи; 

• обліково-фінансові документи; 

• довідково-інформаційні документи; 

• особисті офіційні документи; 

• інші документи. 
 

2.2. Види груп документів домогосподарств та їх коротка характеристика 

Розглянемо детальніше визначені групи документів, їх характеристику 

та склад. 

Правоустановчі документи, тобто документи, у яких визначається 

власник рухомого та нерухомого майна, яке знаходиться у користуванні 

членів домогосподарства, складають ядро документації домогосподарства. 

Саме вони забезпечують існування домогосподарств в правовому полі 

держави з одного боку, а з іншого - свідчать про економічний стан громадян 

країни, показуючи, яка саме власність, у якій кількості є у розпорядженні 

населення і яка її грошова оцінка. Тобто оформлення правовстановлюючих 

документів дозволяє оцінити накопичені у домогосподарствах країни 

матеріальні ресурси, визначити їх вартість, посилити відповідальність 

громадян за об’єкти нерухомого майна, що знаходяться у їхній власності. З 

часом грошова оцінка майна, зазначена у првоустановчих документах має 

стати об’єктом для оподаткування нерухомості, як це прийнято у провідних 

країнах світу. 
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Технічні документи відповідно до визначення у вікіпедії - це система 

графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для 

безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції 

(конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при 

проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці 

технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні 

програмного забезпечення [25]. До цієї групи документів, що є у 

домогосподарствах належать технічні паспорти на об’єкти нерухомого та 

рухомого майна, а також інструкції та правила щодо користування різними 

видами технічних засобів, які знаходяться у користуванні домогосподарств. 

Господарсько-правові акти домогосподарств. Відповідно до 

прийнятої класифікації правових актів до цієї групи документів відносимо 

документи, що складають вид правореалізаційних документів, а саме: різного 

роду договори щодо використання власності, коштів, отримання 

комунальних послуг, нотаріально завірені довіреності, заповіти, розписки, 

векселі, гроші, цінні папери, тощо). 

Обліково-фінансові документи. Фінансово-розрахункові операції у 

домогосподарствах проводять при підтвердженні їх відповідними 

документами, призначення яких забезпечувати: 

- схоронність грошових коштів та інших цінностей; 

- виконання фінансових, банківських та інших операцій; 

- відображення розрахункових операцій; 

- можливість документального обґрунтування відповідальності 

службових або посадових осіб перед домогосподарствами або окремими їх 

членами; 

- складання декларацій про доходи та видатки членів 

домогосподарства; 

Фінансово-розрахункова та облікова документація має високий рівень 

стандартизації. До її складання та оформлення необхідно підходити з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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відповідальністю, бо саме ці документи перевіряють під час контрольно-

ревізійних та інших перевірок, за порушення, допущені при їх складанні, 

відповідальні особи несуть адміністративно-фінансові покарання. 

До фінансово-облікових документів домогосподарств  належать: 

• декларації про доходи та витрати членів домогосподарства; 

• квитанції та інші документи, що засвідчують розрахунки 

домогосподарства за спожиті житлово-комунальні послуги; 

• товарні чеки на придбані товари та послуги на період дії гарантії 

або інших умов, що вимагають зберігання цього типу документа. 

Довідково-інформаційні документи [16] - це документи, що містять 

інформацію про фактичний стан справ у структурі, який є підставою для 

прийняття рішень щодо певних фактів, подій, явищ, що пов’язані з 

життєдіяльністю домогосподарств. Вони мають допоміжний характер, не є 

обов'язкові для виконання. Інформація, що в них міститься, може спонукати 

до дії або бути лише доведена до відома. У домогосподарствах до таких 

документів відносять акти обстеження помешкання, акти заміни лічильників, 

заяви тощо. 

Особисті офіційні документи (Паспорт особи внутрішній та 

закордонний, свідоцтва про народження, про шлюб, про смерть, 

ідентифікаційні коди, документи про освіту, документи на домашніх тварин 

тощо). 

Інші документи: звернення до органів державного управління, 

місцевого самоврядування, підприємств та організацій, страхові свідоцтва, 

медичні картки і тому подібне. 
 

Практичні завдання 

 

1. Зберіть всі документи, що є у Вашому домогосподарстві та 

проаналізуйте їх. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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2. Поділіть документи на групи, як це зазначено у навчальному 

посібнику або у будь-який зручний для Вас спосіб. 

3. Перевірте правильність оформлення кожного документа, особливо 

офіційного, звірте дати, правильність написання прізвищ, родинні 

стосунки, адреси реєстрації та проживання, ідентифікаційні коди, 

інші важливі дані у документах.  

4. Завжди вичитуйте документи, які Ви отримуєте в ході здійснення 

будь-яких дій, звіряйте внесені до  них дані з аналогічними даними у 

інших документах Вашого домогосподарства. 

5. Домагайтесь негайного виправлення допущених помилок.   

6.  Визначте місця зберігання документів залежно від їх важливості і 

значення у життєдіяльності домогосподарства. 
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Тема 3. Правовстановлюючі документи домогосподарств 

 

План лекції: 

3.1. Сутність правовстановлюючих документів та їх значення  

3.2. Документи на нерухоме майно(будинок, квартиру, гараж ) 

3.3. Документування права власності на земельну ділянку 

3.4. Інші правовстановлюючі документи 
 

3.1. Сутність правовстановлюючих документів та їх значення  

За Законом України "Про власність" власник на свій розсуд володіє, 

користується і розпоряджається належним йому майном (ст. 4). Однак у 

цьому законі нічого не говориться про те, якими доказами власник повинен 

підтверджувати належність йому майна на праві власності. Водночас у ст. 49 

закону зазначається, що володіння майном вважається правомірним, якщо 

інше не буде встановлено судом, арбітражним судом, третейським судом [1]. 

Як відомо, володіння майном може ґрунтуватися на праві власності на 

нього або на іншому титульному праві, зокрема на договорах майнового 

найму, збереження, довірчого управління. Тому можна вважати, що наведене 

положення ст. 49 Закону "Про власність" стосується будь-якого титульного 

володіння, у тому числі і того, яке здійснює особа щодо майна, яке належить 

їй на праві власності. Таким чином, власник не зобов'язаний у кожному 

випадку доводити іншим особам правомірність володіння належним майном. 

Однак у деяких випадках здійснення власником своїх правомочностей може 

ставитися в залежність від доведеності факту належності майна на праві 

власності даній особі. Більше того, здійснення окремих правомочностей, 

особливо розпорядження, можливе лише за умови наявності у власника 

відповідних документів (правовстановлюючих), що підтверджують 

належність конкретного майна на праві власності даній особі. 
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Правовстановлюючий документ - документ, який підтверджує 

права певного суб'єкта на нерухоме майно та складений у 

порядку,передбаченому законодавством. 

На жаль, у Законі України "Про власність" відсутній перелік 

правовстановлюючих документів на власність. В той же час, в інструкції про 

порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженій 

наказом Міністерства юстиції України наводиться такий перелік. До 

документів, що встановлюють право на володіння, розпорядження власністю 

належить 17 видів (див. Додаток №1 до "Інструкції про порядок державної 

реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, які перебувають у 

власності юридичних та фізичних осіб", затвердженою Наказом Держбуду 

України № 12). Реєструють, засвідчують і видають ці документи різні 

відомства і організації, але у всіх документів, що встановлюють право 

власності, є одна загальна риса - вони повинні пройти державну реєстрацію. 

До документів, що встановлюють право (правовстановлюючі 

документи), на нерухоме майно відносяться: 

1. Договори купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, 

засвідчені державними нотаріальними конторами і приватними нотаріусами.  

2. Свідоцтва про право власності на частину в спільному майні 

подружжя, яке видається державними нотаріальними конторами і 

приватними нотаріусами.  

3. Свідоцтва про право на спадок, видані державними нотаріальними 

конторами. 

4. Свідоцтво про придбання об'єктів нерухомого майна на аукціонах по 

реалізації закладеного майна, видані державними нотаріальними конторами і 

приватними нотаріусами.  

5. Свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомого майна, видані 

органами місцевої виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.  



21 

 

6. Свідоцтва про право власності, видані органами приватизації 

орендарям квартир в державному житловому фонді. 

7. Свідоцтва про право власності на спадщину та свідоцтва про право 

власності на частку в спільному майні подружжя, оформлені консульськими 

установами України. 

8. Договори купівлі продажу, міни, зареєстровані біржею. 

9. Договору відчуження між юридичними особами недержавної форми 

власності. 

10. Рішення судів, арбітражних судів про визнання права власності на 

об'єкти нерухомого майна. 

11. Виписка з нотаріально посвідченого договору, складеного між 

житлово-будівельним колективом або членом цього колективу і виконкомом 

(районного) ради депутатів, про безстрокове користування відведеною 

земельною ділянкою і про будівництво багатоквартирного будинку з правом 

власності на окрему квартиру, за наявності акта про прийняття будинку в 

експлуатацію. 

12. Мирова угода, затверджена ухвалою суду. 

13. Накази органів Фонду державного майна з додатком - переліком 

об'єктів нерухомого майна про передачу у власність цих об'єктів акціонерним 

товариствам.  

14. Копія виконавчого листа про конфіскацію об'єкта нерухомого 

майна та копія опису нерухомого майна, затверджена суддею. 

Слід бути уважними при купівлі нерухомості після смерті власника. 

Іноді на ринок житла надходять об’єкти, чиї власники померли, і 

передбачувані спадкоємці починають продавати майно, не чекаючи 

закінчення шести місяців з дня смерті спадкодавця і оформлення своїх прав 

на спадщину. Купівля-продаж такого майна не може бути нотаріально 

посвідчена до оформлення свідоцтва про право на спадщину [29]. 
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У даних документах необхідно звернути увагу на : 

1. Хто ще є власником (у випадку, якщо вказана частка квартири, будинку).  

2. Зверніть увагу на вік власників (чи є серед них неповнолітні ). 

3. Перегляньте дату оформлення (для оподаткування). 

4. Звірте адресу квартири, про яку йде мова з адресою в документі. 

5. Перевірте відповідність площі квартири зазначеної в документі, фактичній 

площі або площі заявленій господарем квартири. 

 

3.2. Документи на нерухоме майно(будинок, квартиру, гараж ) 

До документів, що встановлює право, належать:  

• договори, в яких фіксується передача права та її умови (дар, 

купівля, приватизація, продаж і так далі);  

• свідоцтва, отримані після прийняття спадщини;  

• вступили в силу рішення судів і мирові угоди (як результат 

поділу прав на нерухомість);  

• акти введення в експлуатацію (для будинків-новобудов);  

• для споруджуваних об’єктів – папери, що підтверджують повні 

виплати паїв (для ГСК, ЖБК та ДСК). 

Свідоцтва безстрокового права користування землею або власності 

розглядаються тільки в сукупності з відповідними рішеннями або 

постановами.  

Список таких документів визначається Законом про державну 

реєстрацію прав. Досить часто правовстановлюючі документи можуть 

оформлятися у вільній формі. Дійсно, затверджених форм багатьох 

документів не існує (наприклад, договорів). З іншого боку, вимоги до них 

більш ніж прозорі: вони не повинні суперечити законодавству, мати 

докладний опис об’єкта угоди та виду права на нього, а також повні дані її 

учасників.  

http://bazaplus.com/page/ua/nalog_pri_prodage_nedvigimosti
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Документи, отримані з Бюро технічної інвентаризації (БТІ), різних 

фондів та управлінь майном, не можуть бути правовстановлюючими, а 

служать доповненням до них.  

Якщо папери написані від руки, почерк повинен бути розбірливим, а 

текст слід писати ручкою. Листи багатосторінкового документа нумеруються 

і прошиваються. Тексти, в яких неможливе однозначне тлумачення 

викладеного в них (правки, приписки, підчищення тощо), краще не 

підписувати, оскільки це може призвести в майбутньому до проблем з 

органами, які реєструють такі документи.  

Зазвичай правильно складені документи є безстроковими (за винятком 

тих випадків, коли термін встановлений в самому документі). Міняти їх 

доведеться тільки у випадку, якщо знову прийнятий закон суперечить 

старому, відповідно з яким вони були складені.  

Правовстановлюючі документи, по-перше, потрібні у першу чергу для 

реєстрації своїх прав на майно, які будуть результатом угоди. Якщо мова йде 

про власність, папери на яку оформлені давно, то їх можна не міняти до тих 

пір, поки не потрібно буде проводити будь-яких операцій. По-друге, вони 

потрібні при відстоюванні своїх прав (у випадку чиїхось домагань на них). 

Іноді трапляється, що людина отримувала свідоцтво в органі реєстрації, а 

через якийсь час – судовий позов, а справа була в нечистій історії квартири, 

яку вона придбала. Отже, перед угодою необхідно перевірити 

правовстановлюючі документи на нерухомість, причому варто відстежити 

весь ланцюжок (коли і кому даний об’єкт передавався протягом всієї історії 

існування).  

6 вересня 2016 року вступив у силу новий Порядок реєстрації речових 

прав на нерухоме майно і їх обтяжень, затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.08.2016 року №553. З особливостями нової 

процедури знайомить Prostopravo [27]. 
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Відповідно до нового порядку,  державна реєстрація прав проводиться 

за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкту державної реєстрації прав 

або нотаріуса. Також можна подати документи на реєстрацію нерухомості 

через фронт-офіси (центри надання адміністративних послуг або 

акредитованих суб’єктів). При цьому співробітники фронт-офісів здійснюють 

виключно прийом і видачу документів, державну реєстрацію прав проводять 

реєстратори або нотаріуси. 

У випадку набуття права власності на житловий будинок, будову або 

споруду з одночасним придбанням прав на земельну ділянку, на якій вони 

розташовані, а також у випадку державної реєстрації прав, які випливають із 

права власності, одночасно з державною реєстрацією права власності на таке 

майно, заявником подається одна заява. 

Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або 

його помічник за допомогою програмних засобів ведення Державного 

реєстру прав формує і роздруковує заяву, яку заявник (при умові відсутності 

зауважень до відомостей, вказаних у ній) підписує. Така заява прикладається 

до документів, що подані для державної реєстрації прав. За бажанням 

заявника відповідна заява може бути сформована і роздрукована у двох 

примірника, один з яких після підписання заявником і особою, яка 

сформувала таку заяву, надається заявнику. 

Після підписання заявником заяви уповноважена особа суб’єкта  

державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник реєструє заяву у базі 

даних заяв. Заява не реєструється у базі даних заяв лише у випадках, які 

передбачені Законом України "Про державну реєстрацію прав на нерухоме 

майно і їх обтяжень". Моментом прийняття заяви вважається дата і час її 

реєстрації у базі даних заяв. 

При формуванні і реєстрації заяв у базі даних заяв уповноважена особа 

суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник встановлює 

особу заявника документом, який посвідчує таку особу. 
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Разом із заявою заявник подає оригінали документів, які необхідні для 

державної реєстрації прав, і документи, що підтверджують сплату 

адміністративного збору і / або внесення плати за надання інформації з 

Державного реєстру прав. 

У випадку якщо оригінали документів, які необхідні для державної 

реєстрації прав відповідно до законодавства залишаються у справах 

державних органів, органів місцевого самоврядування, заявник подає копії 

документів, що оформлені такими органами відповідно до законодавства. 

З наданих оригіналів або копій документів, які необхідні для державної 

реєстрації прав, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, 

нотаріус або його помічник формує електроні копії шляхом сканування, які 

додаються до заяви, зареєстрованій у базі даних заяв. 

За результатами розгляду заяв і документів, наданих для державної 

реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення про державну 

реєстрації прав або про відмову у такій реєстрації. 

У випадку проведення державної реєстрації права власності на жилий 

дім, будову або споруду одночасно  державною реєстрацією прав на 

земельну ділянку, на якій вони розташовані, а також у випадку проведення 

державної реєстрації прав, які є похідними від права власності, одночасно з 

проведенням державної реєстрації права власності на таке майно, державним 

реєстратором приймається одне рішення про державну реєстрацію прав або 

про відмову у такій реєстрації. 

Особливості проведення державної реєстрації прав через фронт-

офіси. Державна реєстрація прав може відбуватися за заявою заявника 

шляхом звернення у фронт-офіси, що забезпечують прийняття та видачу 

документів при державній реєстрації прав. 

У випадку подачі заяви і документів, необхідних для державної 

реєстрації прав, у фронт-офісі, уповноважена особа такого фронт-офісу 

здійснює всі дії з прийняття і видачі документів для державної реєстрації 
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прав, здійснення яких покладається на уповноважену особу суб’єкта 

державної реєстрації прав, нотаріуса або його помічника. 

Заява, зареєстрована у базі даних заяв, і електронні копії оригіналів або 

копії документів, які необхідні для державної реєстрації, виготовляються 

шляхом сканування і додавання до такої заяви, за допомогою програмних 

засобів ведення Державного реєстру прав передаються на розгляд суб’єкту 

державної реєстрації прав або нотаріусу. 

Особливості проведення державної реєстрації прав за заявами у 

електронній формі. Державна реєстрація прав може здійснюватися за 

заявою, яка подається у електронній формі суб’єкту державної реєстрації 

прав або нотаріусу через веб-портал Міністерства юстиції, у випадку: 

• державної реєстрації припинення іпотеки у зв’язку з набуттям 

(передачею) за результатами публічних торгів (аукціонів) нерухомого майна, 

яке є предметом іпотеки (за заявою державного виконавця); 

• державної реєстрації обтяження (за заявою органа державної 

влади, його посадової особи, якими встановлено, змінено або припинено 

обтяження); 

• державної реєстрації прав, похідних від права власності за 

виключенням іпотеки, (за заявою власника, другого право набуття, сторони 

угоди, у яких виникло речове право); 

• державної реєстрації права власності на окремий індивідуально 

визначений об’єкт нерухомого майна (квартира, житлове, нежитлове 

приміщення тощо), будівництво якого здійснювалось із залученням засобів 

фізичних і юридичних осіб (за заявою особи, яка залучала засоби фізичних і 

юридичних осіб). 

Заява формується заявником в електронній формі з обов’язковим 

додаванням до нього електронних копій оригіналів або копій документів, 

необхідних для відповідної реєстрації, виготовленим шляхом сканування 

оригіналів або таких електронних документів, а також документів, що 
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підтверджують сплату адміністративного збору і / або внесення плати за 

надання інформації з Державного реєстру прав або електронну копію 

документа, яка підтверджує право на звільнення від їхньої сплати.  

Заява і документи, необхідні для державної реєстрації прав, у 

електронній формі подаються з обов’язковим накладанням заявником 

власного електронного цифрового підпису. 

Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або 

його помічник в день формування заяви в електронній формі за допомогою 

програмних засобів ведення Державного реєстру прав реєструє його у базі 

даних заяв і після проставлення власного електронного цифрового підпису 

надає таку заяву заявнику шляхом направлення його на вказану ним 

електронну адресу.  

Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна, 

будівництво якого здійснювалось із залученням засобів фізичних і 

юридичних осіб або в результаті діяльності житлового, житлово-

будівельного, дачного, гаражного або іншого кооперативу, відбувається за 

заявою власника такого майна або уповноваженого власником такого майна 

на основі угоди особи, що залучала засоби фізичних і юридичних осіб. 

У випадку, якщо державна реєстрація права власності здійснюється на 

окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, 

нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, 

будівництво якого завершено і який прийнято в експлуатацію після 1 січня 

2013, особою, що залучала засоби фізичних і юридичних осіб, відповідним 

кооперативом з метою забезпечення державної реєстрації права власності 

кожного окремого власника нерухомого майна можуть бути надані для 

внесення в Державний реєстр прав: 

• документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна 

адреси (крім випадків державної реєстрації права власності на 

реконструйований об’єкт нерухомого майна); 
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• затверджений особою, яка залучає засоби фізичних і юридичних осіб, 

перелік фізичних і юридичних осіб, засоби яких залучались для будівництва 

об’єкта нерухомого майна або затверджений загальними зборами кооператив 

у список членів кооперативу; 

• документ, який засвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна 

до його реконструкції (у випадку державної реєстрації права власності на 

об’єкт нерухомого майна, який реконструйовано, за виключенням випадків, 

коли право власності на такий об’єкт уже зареєстровано в Державному 

реєстрі прав або коли законодавством не передбачено оформлення і видачу 

документа на такий об’єкт нерухомого майна. 

Для державної реєстрації права власності на окреме індивідуально 

визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення 

тощо), що розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого 

здійснювалось із залученням засобів фізичних і юридичних осіб, власником 

такого  майна подаються: 

• Документ, що підтверджує набуття у власність закріпленого за 

особою об’єкта інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний 

договір, договір про дольову участь, договір купівлі-продажу майнових прав 

тощо). У випадку участі особи у фонді фінансування будівництва 

документом, який підтверджує набуття у власність закріпленого  про право 

довірителя на набуття у власність об’єкта інвестування. У випадку набуття 

особою безвідсоткових (цільових) облігацій, відповідно до яких базовим 

товаром є одиниця нерухомості, документами, які підтверджують набуття у 

власність закріпленого за особою об’єкта будівництва, є договір купівлі-

продажу облігацій і при наявності документ, відповідно до якого 

виконувалось закріплення відповідного об’єкта інвестування за власником 

облігацій (договір резервування, бронювання тощо). У випадку набуття 

майнових прав на об’єкт нерухомості документом, який підтверджує набуття 
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у власність закріпленого за особою об’єкта будівництва, є договір купівлі-

продажу майнових прав; 

• Технічний паспорт на окреме індивідуально визначене нерухоме 

майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо). 

У випадку, якщо державна реєстрація права власності здійснюється на 

окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, 

нежитлове приміщення тощо), розташоване в об’єкті нерухомого майна, 

будівництво якого завершено і який прийнято у експлуатацію після 1 січня 

2013, також обов’язково вказуються у заяві дані про реєстраційний номер 

документа, який підтверджує прийняття в експлуатацію завершеного 

будівництвом об’єкта, і подаються завірені особою, яка залучала засоби 

фізичних і юридичних осіб, копії: 

• документа, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого  

майна адреси (окрім випадків державної реєстрації права власності на 

реконструйований об’єкт нерухомого майна); 

• документа, що засвідчує право власності на об’єкт нерухомого 

майна до його реконструкції, - у випадку державної реєстрації права 

власності на об’єкт нерухомого майна, який реконструюється (крім випадків, 

коли право власності на такий об’єкт уже зареєстровано у Державному 

реєстрі прав або коли законодавством не передбачено оформлення і видача 

документа на такий об’єкт нерухомого майна). 

При цьому слід зазначити, що різні документи видаються різними 

інституціями, зокрема: 

1. Свідоцтво про право власності (приватизація) Технічний паспорт. 

Видається Органом приватизації державного житлового фонду.  

2. Свідоцтво про право власності на житло (після інвестиційного 

договору). Технічний паспорт. Видається Головним управлінням житлового 

забезпечення населеного пункту. 

3. Свідоцтво про право власності на квартиру (кооператив) 
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Інвентаризаційна справа. Видається Головним управлінням житлового 

забезпечення населеного пункту.  

4. Реєстраційне посвідчення і довідка про повну виплату ЖСК 

Інвентаризаційна справа. Видається кооперативом та Бюро технічної 

інвентаризації (БТІ).  

5. Договір купівлі-продажу. Засвідчується нотаріально. Договір 

купівлі-продажу (з відстрочкою платежу). Засвідчується нотаріально.  

6. Договір міни. Засвідчується нотаріально.  

7. Договір дарування. Засвідчується нотаріально.  

8. Свідоцтво про право на спадок за законом або за заповітом.  

Видається державним нотаріусом за місцем проживання померлого чи за 

місцем знаходження нерухомості.  

9. Свідоцтво про право власності на частину в спільній власності 

подружжя. Видається нотаріусом при обопільній згоді подружжя чи після 

смерті одного з них.  

10. Свідоцтво про придбання квартири з публічних торгів.  

Видається нотаріусом , присутнім на торгах.  

11. Рішення суду. Видається судом.  

12. Договір пожиттєвого утримання. Видається нотаріусом. 
 

3.3. Документування права власності на земельну ділянку 

З 1 січня 2013 року введено нові правила та процедури оформлення 

прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно. З цієї дати набувають 

чинності два законодавчі акти, що впроваджують істотні нововведення у 

правове регулювання відносин щодо земельної та неземельної нерухомості. 

Мова йде про Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» та Закон України «Про Державний 

земельний кадастр». 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041952.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041952.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113613.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113613.html
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Суть нововведень полягає у тому, що якщо до 1 січня 2013 р. в Україні 

формування земельних ділянок та оформлення прав на них здійснювалось 

шляхом ведення одного реєстру — Державного реєстру земель (який вело 

Державне агентство земельних ресурсів України та його територіальні 

органи), то після 1 січня 2013 р. таких реєстрів два, а саме: формування 

земельних ділянок фіксується в Державному земельному кадастрі, а 

оформлення прав на земельні ділянки — у Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Згідно зі ст. 1 Закону «Про Державний земельний кадастр» він являє 

собою державну геоінформаційну систему відомостей про землі, розташовані 

в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у 

їх використанні, а також дані про кількісну та якісну характеристику земель, 

їх оцінку, про розподіл земель між власниками й користувачами. Відповідно, 

державна реєстрація земельної ділянки являє собою внесення до Державного 

земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про формування 

земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера. 

Окрім того, з 1 січня 2013 року набула чинності стаття 79 1 Земельного 

кодексу України (Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав), 

якою вперше на законодавчому рівні визначене поняття формування 

земельної ділянки. Згідно з цією статтею формування земельної ділянки 

полягає у визначенні земельної ділянки як об’єкта цивільних прав. 

Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж і 

внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. 

Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй 

кадастрового номера. Крім того, всі сформовані земельні ділянки підлягають 

державній реєстрації у Державному земельному кадастрі. 

Положення закону дають право власникам суміжних земельних 

ділянок, отриманих у власність до 2004 р., ініціювати уточнення ліній 

проходження меж таких ділянок без проведення їх нового формування, у 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html
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спрощеному порядку на підставі проектів землеустрою із впорядкування 

існуючих землеволодінь відповідно до Закону України «Про землеустрій». 

Земельна ділянка може бути об’єктом цивільних правочинів лише після 

внесення відомостей про неї до обох інформаційних баз даних, а саме: 

Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

З іншого боку, проведення державної реєстрації земельної ділянки у 

Державному земельному кадастрі не надає ділянці юридичної властивості 

обігоздатності, тобто властивості бути об’єктом цивільних прав (права 

власності, оренди тощо), що визначається Земельним кодексом України, де 

встановлено, що земельна ділянка може бути об’єктом цивільних прав 

виключно з моменту її формування та державної реєстрації права власності 

на неї. Тобто земельна ділянка може бути об’єктом цивільних правочинів 

лише після внесення відомостей про неї до обох інформаційних баз даних — 

Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. Причому державна реєстрація речових прав 

на земельні ділянки може здійснюватися після державної реєстрації 

земельних ділянок у державному земельному кадастрі. 

Важливою особливістю оформлення прав на земельні ділянки після 1 

січня 2013 р. є також встановлення нового порядку оформлення земельних 

прав. Якщо згідно з чинною редакцією ст. 126 Земельного кодексу України 

право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, а також 

цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеної в 

порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну 

ділянку за такою угодою або за свідоцтвом про право спадщину (у випадку 

спадкування ділянки), то з 1 січня 2013 р. стаття 126 Кодексу діє у такій 

редакції: «Право власності, користування земельною ділянкою 

оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030858.html
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До того ж названим Законом істотно змінюється зміст підтвердження 

виникнення у особи земельних прав. Так, згідно зі ст. 1 Закону «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно являє собою офіційне 

визнання та підтвердження державою фактів виникнення, переходу або 

припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом 

внесення відповідного запису до державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. Отже, наявність у особи права на земельну ділянку 

підтверджується з 1 січня 2013 р. фактом проведення державної реєстрації 

такого права у Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Однак при 

вчиненні правочинів та інших дій щодо земельних ділянок їх власники та 

користувачі мають подати документ, який підтверджує наявність у них 

відповідного права. Таким документом, як передбачено ст. 28 Закону «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», є 

витяг з Державного реєстру прав, який надається власникам земельних 

ділянок на підставі поданої заяви. Законом також встановлено, що державна 

реєстрація прав є обов’язковою. Більше того, права земельні ділянки та інше 

нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього 

Закону, виникають саме з моменту реєстрації.  

Закон «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» визнає всі права на земельні ділянки, які були зареєстровані до 1 

січня 2013. Однак у власників земельних ділянок можуть виникнути 

непоодинокі проблеми у разі, якщо така ділянка не має кадастрового номера. 

Водночас права на земельні ділянки та інше нерухоме майно, що 

виникли до набрання чинності цим Законом, тобто до 1 січня 2013 р., 

визнаються дійсними навіть у разі відсутності їх державної реєстрації, 

передбаченої цим Законом, якщо реєстрація прав була проведена відповідно 

до законодавства, що діяло на момент їх виникнення. Або якщо на момент 

виникнення прав діяло законодавство, що не передбачало обов’язкової 
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реєстрації таких прав. Це, зокрема, означає, що видані до 1 січня 2013 р. 

державні акти на право власності на земельні ділянки зберігають свою 

чинність і після 1 січня 2013 р. до тих пір, доки існуватиме відповідна 

земельна ділянка як об’єкт цивільних прав. 

При цьому варто звернути увагу на те, що незважаючи на визнання 

державою прав власності на такі земельні ділянки, у їх власників при 

здійсненні прав можуть виникнути непоодинокі проблеми у випадку, якщо 

така ділянка не має кадастрового номера. Згідно із Законом України «Про 

Державний земельний кадастр» земельні ділянки, право власності 

(користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими 

незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. Отже, такі ділянки можна 

використовувати відповідно до їх цільового призначення. Однак ними не 

можна розпоряджатися, поки не буде отриманий кадастровий номер. 

Відсутність у земельної ділянки кадастрового номера свідчить ще про 

один істотний недолік її правового режиму. Він полягає у тому, що відомості 

про таку ділянку не внесені до Державного реєстру земель. Це означає, що на 

картографічних документах Державного реєстру земель (кадастровому плані) 

відсутнє позначення наявності такої ділянки на відповідній території. У 

зв’язку з цим пунктом 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону «Про Державний земельний кадастр» визначено правовий режим 

усунення вищезазначеного недоліку правового режиму земельної ділянки. 

Зокрема, ним визначено порядок внесення відомостей про такі земельні 

ділянки до Державного реєстру земель. Так, цим пунктом встановлено, що у 

разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного 

реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється у спрощеному порядку 

на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх 

власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної 



35 

 

власності). А внесення інших відомостей про ці земельні ділянки 

здійснюється вже після державної реєстрації земельних ділянок. 

Окрім того, з початком дії Державного реєстру земель, його 

наповненням, відкритим способом отримання інформації з нього значна 

частина власників земельних ділянок постає перед фактом, що звичні площа 

та межі їх земельних ділянок є недійсними, оскільки не співпадають із 

задекларованими в наявних у них правовстановлюючих документах. З більш 

складними проблемами зтикаються ті власники земельних ділянок, щодо 

яких у процесі виконання землевпорядних робіт буде з’ясовано, що належні 

їм ділянки значною мірою накладені на суміжні ділянки або повністю чи 

частково розташовані на водних об’єктах, лісових ділянках, в охоронних 

зонах та інших територіях, які згідно з чинним законодавством не підлягають 

приватизації. Що, у свою чергу, тягне значну кількість земельних спорів і 

судових проваджень [28]. 

Таким чином, Свідоцтво про право власності на земельну ділянку, з 

01.01.2013 року являється документом, що підтверджує право власності на 

земельні ділянки, та видається органами Укрдержреєстру при проведенні 

держаної реєстрації права власності. 

Свідоцтво про право власності виготовляється лише у випадках 

набуття права власності на новосформовану або новостворену земельну 

ділянку, а саме: 

- відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної 

власності; 

- формування земельної ділянки шляхом поділу/об`єднання раніше 

сформованих земельних ділянок. 

Тобто, оформлення права власності на земельні ділянки з 2013 року 

складається з двох основних етапів: 

- реєстрація земельної ділянки (Держземагенство України); 

http://bti-kiev.com.ua/ua/services/land/gosregistracia-dzk-ua/
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- реєстрація права власності на земельну ділянку (Державна 

реєстраційна служба України). 

При цьому слід зазначити, що раніше видані Державні акти на земельні 

ділянки не втрачають своєї юридичної сили, тобто є чинними. 

При відчуженні земельної ділянки (продаж, дарування тощо) нотаріус, 

як державний реєстратор, в додаток до договору оформлює витяг з реєстру 

права власності. 

Документи, необхідні для виготовлення свідоцтва про право власності: 

- витяг з Державного земельного кадастру; 

- рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та надання її у власність ( у разі відведення земельної ділянки із земель 

державної та комунальної власності); 

- документ, що підтверджує виникнення права власності на раніше 

сформовану земельну ділянку ( у разі формування земельної ділянки шляхом 

поділу / об`єднання земельних ділянок) [29]. 
 

3.4. Інші правовстановлюючі документи 

До інших правовстановлюючих документів слід віднести документи 

права власності на рухоме майно, а також майнові права  та обов’язки.     

Рухоме майно — майно, відмінне від нерухомого майна; яке можна 

вільно переміщувати в просторі без заподіяння йому шкоди [30]. До 

рухомого майна належать також гроші, валютні цінності, цінні папери, 

майнові права та обов'язки. Рухомими речами згідно зі ст. 181 Цивільного 

кодексу визнаються речі, які можна вільно переміщувати у просторі. 

Правовий режим таких речей спрощений, оскільки вони зазвичай вважаються 

товаром, призначеним для відчуження. Відтак їх обіг не потребує реєстрації, 

за деякими винятками. Проте щодо деяких рухомих речей законом може бути 

http://bti-kiev.com.ua/ua/services/land/gosregistracia-ua/
http://bti-kiev.com.ua/ua/services/land/base/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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встановлено правовий режим нерухомої речі. До таких речей, наприклад, 

належать повітряні, морські судна, космічні станції тощо. 

До безтілесного майна належать нематеріальні активи, корпоративні 

права, цінні папери. 

Нематеріальними активами відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

оподаткування прибутку підприємств» належать: 

• об'єкти інтелектуальної (в т. ч. промислової) власності (винаходи та 

корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин та породи тварин; 

торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) 

найменування; географічне зазначення; комерційна таємниця; комп'ютерні 

програми); 

• науково-технічна інформація; 

• права користування землею, водою, надрами, іншими ресурсами 

навколишнього природного середовища тощо. 

Правовий режим об'єктів інтелектуальної власності регулюється гл. 16 

ГК України (статті 154-162), ЦК України (глави 35-46) з врахуванням їх 

видів. 

Вартість нематеріальних активів визначається сумою витрат на їх 

придбання і доведення відповідних об'єктів до стану, придатного для 

використання.  

Цінним папером (відповідно до ст. 161 ГК та ст. 194 ЦК України) є 

документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує 

грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб'єктом 

господарювання, який його випустив (видав), і власником та передбачає 

виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість 

передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам. Правовий 

режим цінних паперів визначається ГК (гл. 17, статті 161-166), ЦК (гл. 14, 

статті 194-198), Законом від 18.06.1991 р. «Про цінні папери і фондову 

біржу». 
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Корпоративними правами (відповідно до ст. 167 ГК України) є права 

особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської 

організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні 

господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) 

даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а 

також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. 

Правовий режим корпоративних прав регулюється ГК (гл. 18, статті 167-169, 

гл. 9 «Господарські товариства», гл. 10 «Підприємства колективної 

власності»), ЦК (гл. 8 «Підприємницькі товариства»), Законом «Про цінні 

папери і фондову біржу», Законом «Про господарські товариства», Законом 

«Про кооперацію». 

Законодавство не дає визначення "рухомого майна, яке має значну 

цінність", а також не встановлює вартісного вираження значної цінності 

такого майна, критеріїв її визначення або приблизного переліку таких речей. 

Можна припустити, що таким рухомим майном можуть бути речі значної 

вартості, яка не зменшується у часі, наприклад: антикварні речі, твори 

мистецтва, культурні цінності, коштовності, колекції з перелічених 

предметів, а також транспортні засоби, машини, обладнання, паї, цінні 

папери, нематеріальні активи, у тому числі об'єкти права інтелектуальної 

власності тощо. 

У договорі утримання з відчуженням рухомого майна обов'язково 

зазначається вартісна оцінка таких предметів, що встановлюється за 

домовленістю сторін. Для встановлення вартісної оцінки предмета договору 

сторони можуть виходити з оцінки, що здійснюється відповідно до Закону 

України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні" від 12 липня 2001 р. 

Такий договір посвідчується нотаріусом після перевірки відсутності 

податкової застави та заставної за даними Державного реєстру застав 

рухомого майна. У разі, якщо відчужувач є платником податків, активи якого 
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перебувають у податковій заставі, договір посвідчується за умови письмової 

згоди відповідного податкового органу. 

Нотаріус також вчинює дії щодо обтяження відчуження рухомого 

майна, про що повідомляє сторони та робить відповідний напис на всіх 

примірниках договору. 

 

Практичне завдання 

 

1. Визначте, чи всі право установчі документи має Ваше 

домогосподарство: Документ про право власності на квартиру, будинок, у 

тому числі дачний, гараж, іншу нерухомість, земельну ділянку. 

2. Визначте, на які об’єкти Ви ще не встигли оформити правоустановчі 

документи. У разі необхідності, активізуйте цей процес.  

3. Уважно перечитайте ці документи та звірте всі дані, які у них 

представлені.  

4. Перевірте правильність написанні прізвищ, дат, площ, адрес тощо. 

5. Перевірте наявність на Актах на земельну ділянку кадастрового 

номеру. У разі відсутності, займіться його отриманням. 
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Тема 4. Документне оформлення договірних відносин домогосподарств 

 

План лекції: 

4.1.Документування договірних відносин з підприємствами житлово-

комунального господарства 

4.2. Оформлення документів про виявлені факти порушень цілісності майна 
 

4.1.Документування договірних відносин з підприємствами житлово-

комунального господарства 

Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" [3] і 

залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги 

поділяються на: 

1. комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої 

води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване 

опалення, а також вивезення побутових відходів тощо); 

2. послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

(прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової 

території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування 

внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць 

загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових 

відходів тощо); 

3. послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків 

(балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, 

контроль виконання умов договору тощо); 

4. послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення 

елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої 

спроможності несучих елементів конструкцій тощо). 
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Примірні переліки житлово-комунальних послуг та їх склад залежно 

від функціонального призначення визначаються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

житлово-комунального господарства. 

Порядок надання житлово-комунальних послуг, їх якісні та кількісні 

показники мають відповідати умовам договору та вимогам законодавства. 

Відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-

комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. 

Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, 

споживач, виконавець, виробник. Виробник послуг може бути їх виконавцем. 

Особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є 

балансоутримувач та управитель, які залежно від цивільно-правових угод 

можуть бути споживачем, виконавцем або виробником. 

Відтак, в текст договору про надання житлово-комунальних послуг 

вносяться істотні умови між виконавцем/виробником та споживачем. 

Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є: 

найменування сторін; предмет договору; вичерпний перелік житлово-

комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна 

вартість послуг; порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги; 

порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх 

ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості; права та 

обов'язки сторін; порядок контролю та звіту сторін; порядок вимірювання 

обсягів та визначення якості наданих послуг; визначення точок розподілу, в 

яких відбувається передача послуг від виконавця/виробника споживачу; 

порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх 

експлуатації та відновлення (ремонту); умови доступу в квартиру, будинок, 

приміщення, на земельну ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду 

мереж, зняття контрольних показників засобів обліку; порядок здійснення 

ремонту; відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов 
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договору; порядок вирішення спорів; перелік форс-мажорних обставин; 

строк дії договору; умови зміни, пролонгації, припинення дії договору; дата і 

місце укладення договору. 

Крім істотних договір може містити інші умови за згодою сторін. 

Договір не може містити умов, що вводять додаткові види оплати послуг, не 

передбачені типовими договорами на надання житлово-комунальних послуг, 

затвердженими Кабінетом Міністрів України. 

Договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинність з 

моменту його укладення. 

У разі якщо виконавець не є виробником, відносини між ним та 

виробником регулюються окремим договором, який укладається відповідно 

до вимог законодавства. 

Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця 

з дня внесення проекту договору однією із сторін. 

У разі зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача 

від користування послугою виконавця/виробника споживач має право 

розірвати договір у порядку, встановленому законом. 

Перелік житлово-комунальних послуг, що надаються споживачу, 

залежить від рівня благоустрою відповідного будинку (споруди). 

Комунальні послуги надаються споживачам безперебійно, виключно за 

винятком часу перерв на: проведення ремонтних і профілактичних робіт 

виконавцем/виробником за графіком, погодженим з виконавчими органами 

місцевих рад або місцевими державними адміністраціями згідно з 

нормативними документами. Допустима тривалість перерв у наданні послуг, 

їх періодичність встановлюються Кабінетом Міністрів України на підставі 

стандартів, нормативів, норм, порядків та правил експлуатації, проведення 

випробувань теплових мереж, поточного і капітального ремонтів, 

реконструкції об'єктів житлового фонду; міжопалювальний період для 

систем опалення, рішення про початок та закінчення якого приймається 



43 

 

виконавчими органами відповідних місцевих рад або місцевими державними 

адміністраціями виходячи з кліматичних умов згідно з правилами та іншими 

нормативними документами; ліквідацію наслідків аварій або дії обставин 

непереборної сили. Перерва у наданні комунальних послуг, яка виникла 

внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, має бути ліквідована у 

найкоротші терміни, що визначаються нормативними документами. Якщо 

ліквідація наслідків аварії або дії обставин непереборної сили потребує 

більше однієї доби, виконавець/виробник спільно з органами місцевого 

самоврядування здійснює заходи щодо зменшення її негативного впливу на 

споживачів. У разі застосування перерви в наданні послуг 

виконавець/виробник зобов'язаний повідомити через засоби масової 

інформації про таку перерву споживача не пізніш як за 10 днів (за винятком 

перерви, що виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили). У 

повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні 

відповідних послуг. 

Виконавець/виробник зобов'язаний проводити перерахунок розміру 

плати за житлово-комунальні послуги у разі перерви в їх наданні, ненаданні 

або наданні не в повному обсязі у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. У разі перевищення нормативно встановлених термінів, 

за винятком настання форс-мажорних обставин, виконавець/виробник несе 

відповідальність згідно із законом. 

Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування 

в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, мають право 

тимчасово визначати інші норми споживання, якості та режими надання 

житлово-комунальних послуг з урахуванням технічних можливостей 

підприємств, кліматичних та інших місцевих умов. 

Термін дії рішення щодо обмеження інших параметрів та нормативів 

споживчих властивостей, режимів надання житлово-комунальних послуг не 

може перевищувати один рік. 
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В текст договору про надання послуг можуть бути внесені наступні 

права і обов’язки. Зокрема, права та обов'язки споживача можуть містити 

наступні положення: споживач має право: одержувати вчасно та відповідної 

якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами 

договору на надання житлово-комунальних послуг; одержувати в 

установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік 

житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного 

платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання 

житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо; на 

відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, 

заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або 

ненадання житлово-комунальних послуг; на усунення протягом строку, 

встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні 

житлово-комунальних послуг; на зменшення розміру плати за надані послуги 

в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в 

порядку, визначеному договором або законодавством; на несплату вартості 

житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача 

та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а 

також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, 

визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному 

договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних 

термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт; на перевірку 

кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних 

послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-

технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з 

ладу.  
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Споживач зобов'язаний: укласти договір на надання житлово-

комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового 

договору; своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, 

пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної 

вини; забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не 

втручатися в їх роботу; за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-

технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини; 

оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором 

або законом; дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних 

норм; допускати у приміщення, будинки і споруди представників 

виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для 

ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного 

обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і 

профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку; 

дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо 

здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати 

порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері 

житлово-комунальних послуг; своєчасно проводити підготовку жилого 

будинку, помешкання (в якому він проживає або яке належить йому на праві 

власності) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий 

період; у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні 

послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах. 

Права та обов'язки виконавця. Виконавець має право: розробляти і 

подавати на затвердження розрахунки щодо рівня цін/тарифів на житлово-

комунальні послуги першої і другої групи в порядку, встановленому 

законодавством; пропонувати при укладенні договору ціни/тарифи на 

житлово-комунальні послуги третьої групи; брати участь у конкурсах на 

набуття права виконувати житлово-комунальні послуги на певній території 

відповідно до Закону; вимагати від споживача дотримання вимог правил 
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експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-

гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у 

сфері житлово-комунальних послуг; вимагати від споживача своєчасного 

проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з 

отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача, 

або відшкодування вартості цих робіт; отримувати компенсацію за надані 

відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані 

субсидії з оплати житлово-комунальних послуг і повертати їх у разі 

ненадання таких послуг чи пільг; на відшкодування втрат у разі 

затвердження відповідним органом місцевого самоврядування цін/тарифів 

нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво; 

доступу в приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, усунення 

неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його 

встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і 

перевірки показань засобів обліку в порядку, визначеному законом і 

договором. 

Виконавець зобов'язаний: забезпечувати своєчасність та відповідну 

якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами 

договору, в тому числі шляхом створення систем управління якістю 

відповідно до національних або міжнародних стандартів; здійснювати 

контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, 

приміщень; підготувати та укласти із споживачем договір на надання 

житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання 

умов його виконання згідно з типовим договором; надавати в установленому 

законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-

комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, 

структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-

комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо; своєчасно проводити 

підготовку жилого будинку і його технічного обладнання до експлуатації в 
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осінньо-зимовий період; розглядати у визначений законодавством термін 

претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру 

плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в 

повному обсязі, зниження їх якості; утримувати в належному технічному 

стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт 

внутрішньобудинкових мереж, вживати заходів щодо ліквідації аварійних 

ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені договором 

та/або законодавством; сплачувати споживачу компенсацію за перевищення 

встановлених термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт у розмірі, 

визначеному договором або законодавством; вести облік вимог (претензій) 

споживачів у зв'язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних 

послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термінів 

проведення аварійно-відновлювальних робіт; своєчасно за власний рахунок 

проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням 

житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини.  

Права та обов'язки виробника Виробник має право: розробляти і 

подавати на затвердження уповноваженим органам ціни/тарифи на житлово-

комунальні послуги першої та другої груп; пропонувати при укладенні 

договору ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги третьої групи; 

укладати договори з органами місцевого самоврядування на виробництво та 

створення житлово-комунальних послуг; вимагати своєчасної і в повному 

обсязі оплати наданих послуг від виконавців; брати участь у конкурсах на 

набуття права виробництва житлово-комунальних послуг на певній території; 

видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до 

відповідних централізованих інженерних мереж у встановленому 

законодавством порядку; отримувати інформацію про місцеві програми 

розвитку житлово-комунального господарства та інші галузеві програми для 

відповідних територій; на відшкодування втрат у разі затвердження 
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відповідним органом місцевого самоврядування цін/тарифів нижчими від 

розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.  

Виробник зобов'язаний: укласти договір з виконавцем (споживачем) 

про умови надання житлово-комунальних послуг; виробити житлово-

комунальні послуги відповідно до умов договору, стандартів, нормативів, 

норм і правил; проводити в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України, відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні 

послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх 

якості; впроваджувати ресурсозберігаючі та новітні технології виробництва 

житлово-комунальних послуг; здійснювати технологічний облік 

матеріальних та енергетичних ресурсів; надавати в установленому порядку 

необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, 

загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, 

режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо.  

Права власника. Власник має право тримати на балансі та управляти 

належним йому майном. Власник має право доручати повністю або частково 

розпоряджатися та управляти належним йому майном відповідно до закону 

та договору балансоутримувачу або управителю. У разі спільної власності 

кількох співвласників рішення щодо утримання на балансі та/або управління 

майном приймається відповідно до закону.  

Права та обов'язки балансоутримувача. Балансоутримувач має право: 

здійснювати функції утримання на балансі переданого йому за договором з 

власником майна та управляти їм чи передавати за договором повністю або 

частково функції управління управителю; визначати порядок утримання, 

експлуатації та ремонту майна; укладати договори на надання житлово-

комунальних послуг; приймати рішення щодо використання коштів на 

виконання капітального та поточного ремонтів; здійснювати господарську 

діяльність у порядку, визначеному законом; звертатися до суду про 

звернення стягнення на майно осіб, які відмовляються оплачувати рахунки за 
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споживання житлово-комунальних послуг або відшкодовувати завдані 

збитки майну, що перебуває в нього на балансі.  

Балансоутримувач зобов'язаний: укладати договір з власником 

(співвласниками) на утримання на балансі відповідного майна; утримувати 

на балансі майно, визначене договором з власником (співвласниками); вести 

бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність 

відповідно до законодавства; забезпечувати управління майном власними 

силами або укладати договір з юридичною особою на управління майном; 

забезпечити умови для своєчасного проведення капітального і поточного 

ремонтів відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил; 

забезпечити належні експлуатацію та утримання майна, що перебуває на 

його балансі.   

Права та обов'язки управителя. Управитель має право: здійснювати 

управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом 

будинків і споруд та забезпечувати їх належну експлуатацію; укладати 

договори з виробниками, виконавцями, споживачами в порядку, 

встановленому законом; контролювати виконання умов договорів на надання 

житлово-комунальних послуг; отримувати плату за виконання власних 

функцій; доступу в приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, 

усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його 

встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів 

тощо в порядку, визначеному законом і договором; звертатися до органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та до суду в межах 

повноважень, визначених законом та договором, для забезпечення належного 

виконання умов договору виробниками, виконавцями та споживачами.  

Управитель зобов'язаний: забезпечувати експлуатацію будинку, 

споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд та об'єктів 

благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях, згідно з умовами 

укладених договорів, стандартами, нормативами, нормами і правилами; 
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дотримуватись умов договорів з учасниками відносин у сфері житлово-

комунальних послуг; вимагати беззастережного виконання умов договору, 

стандартів, нормативів, норм і правил від виконавців послуг; вимагати 

своєчасної і в повному обсязі оплати наданих житлово-комунальних послуг 

від споживачів;  надавати необхідну інформацію споживачам та реєструвати 

звернення споживачів у встановленому законодавством порядку в разі 

виникнення аварій або тимчасового припинення виконання будь-якої 

послуги, передбаченої договором; контролювати стан забезпечення 

споживачів житлово-комунальними послугами, проведення перерахунків 

розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або 

надання не в повному обсязі, зниження їх якості; здійснювати огляд 

основних конструктивних елементів, огороджуючих конструкцій будинків і 

споруд, інженерних мереж, об'єктів благоустрою, розташованих на 

прибудинкових територіях (зовнішніх та внутрішньобудинкових систем, 

під'їзних шляхів і тротуарів), і складати відповідні акти; забезпечувати 

здійснення профілактичних, поточних, капітальних та аварійних ремонтів 

відповідно до встановлених стандартами, нормативами, нормами і правилами 

вимог щодо строків та регламентів; надавати в установленому 

законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-

комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, 

структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання послуг, їх 

споживчі властивості тощо. 

Договір на надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному 

будинку укладається між власником квартири, орендарем чи 

квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою. 

У разі якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на 

надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем. Процедура 

погодження умов договору відбувається протягом одного місяця з дня 

внесення проекту договору однією із сторін. 
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Розмір плати за комунальні послуги розраховується виходячи з розміру 

затверджених цін/тарифів та показань засобів обліку або за нормами, 

затвердженими в установленому порядку. Розмір плати за утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій встановлюється залежно від 

капітальності, рівня облаштування та благоустрою. У платіжному документі 

мають бути передбачені графи для зазначення поточних та попередніх 

показань засобів обліку споживання комунальних послуг, різниці цих 

показань або затверджених норм, ціни/тарифу на даний вид комунальних 

послуг і суми, яка належить до сплати за надану послугу.  

У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги 

виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію 

повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів.  

Платіжний документ може містити графи, в яких зазначаються суми 

до сплати за надані послуги, не проплачені повністю споживачем у 

попередній розрахунковий період. Платіжний документ не може містити 

графи, в яких зазначаються суми за оплату послуг, не передбачених 

договором, або суми доплат за надані послуги понад ті, що передбачені 

діючими тарифами. 
 

4.2.Оформлення документів про виявлені факти порушень цілісності 

майна 

У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право 

викликати його представника для складення та підписання акта-претензії 

споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. 

Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача не 

пізніше строку, визначеного договором. Акт-претензія складається 

споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У 

разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору 
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строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він 

вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі. 

Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох 

робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово 

споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій. 

Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. 

Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення 

пред'явленої претензії. 

У разі встановлення за результатами аналізу факту погіршення 

нормованих показників якості води, витрати споживача, які він здійснив при 

оплаті вартості проведення аналізу води, підлягають компенсації за рахунок 

виконавця/виробика. 

Акт - це документ, який містить рішення щодо законів, указів, 

постанов і складається на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов'язаних з 

діяльністю установ та окремих осіб. Як правило, це документація постійних 

експертних комісій, спеціально уповноважених осіб або представників 

організацій, що перевіряють. 

Акт складається кількома особами з метою об'єктивного фіксування 

подій, фактів або певної ситуації. Виклад і форма тексту актів 

регламентовані. Текст акта має дві частини:  

— вступну (вказуються підстави для складання акта, перелічуються 

особи, що складали акт, а також присутні під час його складання); 

— констатуючу (викладаються мета й завдання акта, xaрактер 

проведеної роботи, перелічуються виявлені факти, даються висновки). 

Після слова Підстава вказується документ чи усне розпорядження 

службової особи щодо необхідності та юридичної, ваги певного акта. Після 

слова Складено перераховуються особи, які склали акт або були присутні під 

час його складання, і обов'язково зазначаються їхні посади, ініціали й 

прізвища. Якщо акт готувався комісією, то першим друкується прізвище 
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голови; прізвища інших членів комісії розташовуються в алфавітному 

порядку. У кінці акта (перед підписами) зазначається кількість примірників і 

вказується місце їх зберігання. 

Наведемо приклад покрокової інструкції для тих, хто хоче захистити 

свої права, запропоновані газетою «КП в Україні». 

Тепло включили, але в квартирі холодно. З’ясуємо, як примусити 

компанію, що поставляє тепло в будинок, провести перерахунок вартості 

послуги, а в яких випадках можна взагалі не платити. Відповідно до 

постанови Кабміну, температура в житловій кімнаті під час опалювального 

сезону повинна бути не нижча за +18°C, температура у кутовій - не менше 

+20°C. В кухні повинно бути +18°C, у ванній кімнаті +25°C, у вестибюлі і на 

сходових площадках +16°C, у ліфтовому приміщенні +5°C, а на чердаку і в 

підвалі +4°C. (Про те, як робиться перерахунок, див. таблицю.) 

Але є одне "але" - перерахунок можливий при дотриманні двох умов: 

споживач повинен утеплити свою квартиру, а балансоутримувач будинку – 

застосувати засоби з утеплення місць загального користування. Якщо одна 

або обидві умови не виконуються, на перерахунок не варто розраховувати. 

При цьому виникає питання - де гарантія, що енергетики, даючи 

будинку ледве теплу воду, не спишуть свої "проколи" на міфічні щілини у 

квартирі і не утеплений будинок? Чи є чіткий норматив кип’ятку, який 

подається трубою до вашого будинку? Чи має загально будинковий 

лічильник припинити крутитися, якщо замість гарячої по трубах йде ледве 

тепленька водичка? 

Нажаль, але загальнобудинковий лічильник на тепло, як повідомляють 

у диспетчерській службі ЖКГ, на низьку температуру не реагує і продовжує 

рахувати гігакалорії як і раніше, крадучи ваші гроші. 
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Далі. Як повідомили "КП" в Украине" в одній з київських ЖЕКів, 

температура води у системі опалення будинку залежить від зовнішніх 

факторів і може коливатись від 30-40 до 85-90 градусів тепла. І щоб 

зафіксувати температуру гарячої води на вході в систему, необхідно зібрати 

комісію з представників домового комітету і головного інженера ЖЕКу. 

Зате відносно нормативів гарячої води все відносно чітко: температура 

має бути в межах +50°C ... +75°C у крані. (Про те, як відбувається 

перерахунок, див. таблицю). 

Щоб не сплачувати на законних підставах, складаємо акт-претензію. 
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Якщо у квартирі батареї і вода умовно гарячі, складаємо заявку 

диспетчеру компанії, яка надає послуги, щоб вони знайшли причину і 

ліквідували її. 

А якщо компанія не відреагує на заявку, можна сміливо складати акт-

претензію про неналежне надання або ненадання послуг. 

1. Документ складається  у двох примірниках. 

2.  Його підписує споживач і представник компанії-постачальника 

послуги. Якщо представник не прибув для перевірки опалення або 

відмовився підписувати складений акт, документ буде дійсним у випадку 

його підписання не менш як двома споживачами. 

3. Акт-претензію слід також зареєструвати в журналі реєстрацій 

компанії-постачальника послуги. 

4. Протягом  трьох днів виконавець повинен розглянути акт-претензію і 

відправити споживачеві відповідь про рішення проблеми або відмові з 

поясненням причин. 

5. Якщо протягом зазначеного терміну компанія не дала відповідь, то 

вважається, що постачальник признав факти, які були викладені в претензії. 

6. На основі другого примірника акта, що залишився у споживача, 

можна звернутися в суд і вимагати, щоб опалення включили і виконали 

перерахунок за послугу. 

Зареєструвати скаргу про надання неякісних житлово-комунальних 

послуг можна, звернувшись у кол-центри [21]. 
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