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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Розроблений для студентів конспект лекцій з дисципліни  

"Ринок нерухомості" розрахований для студентів напряму підготовки 

6.030508  «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання. 

Дисципліна "Ринок нерухомості", що є невід'ємною складовою 

дисциплін "Економіки нерухомості", "Оцінка землі та  нерухомості", 

"Фінанси", покликані забезпечити підготовку нового покоління 

висококваліфікованих фахівців, які відповідають новим вимогам 

розвитку економіки України і, зокрема, ринку нерухомості. 

 

       Мета вивчення навчальної дисципліни "Ринок нерухомості" − 

сформувати у студентів необхідні теоретичні знання про суть 

ринкових процесів, які відбуваються у процесі куплі-продажу, міни, 

дарування та інших операцій з об'єктами нерухомості, а також освоїти   

практичні навички у сфері здіснення основних операцій з 

нерухомістю. 

 

           Завдання дисципліни  "Ринок нерухомості"- заповнення тих 

прогалин, які мають місце сьогодні у сфері нерухомості; отримання 

студентами необхідних теоретичних знань про суть об'єктів 

нерухомості, їх роль в економіці України та практичних навичок в 

області здійснення основних операцій з нерухомістю. 

     В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

  знати: що нерухомість є базою для господарської діяльності та 

розвитку підприємств і організацій усіх форм власності, а також 

нерухомість житлового, комерційного та некомерційного призначення 

є головним предметом дискусій та суперечок під час приватизації, 

оренди державного майна, купівлі-продажу будівель, споруд і 

приміщень офісного, торговельного, складського і виробничого 

призначення, квартир, будинків тощо; 

вміти:  використовувати та визначати на практиці методологічні 

основи нерухомості; суть і процеси, що відбуваються на ньому; 

показати особливості основних видів підприємницької діяльності на 

ринку нерухомості; викласти суть операцій з нерухомістю; розглянути 

питання, пов'язані з оформленням державної реєстрації прав і 

операцій з нерухомості; розкрити основні аспекти управління 

об'єктами нерухомості та оподаткування об’єктів нерухомості. 
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2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ  

«РИНОК НЕРУХОМОСТІ» 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність та характеристика об’єктів 

нерухомості  

Тема 1. Суть і основні ознаки  об’єктів нерухомості  

Нерухомість - це певне майно. В Законі України "Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" 

сказано, що майном є об'єкти в матеріальній формі, до яких 

відносяться земельні ділянки, будівлі та споруди (включаючи їх 

невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; 

паї, цінні папери; нематеріальні активи, зокрема об'єкти права 

інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм 

власності.  

Об'єкти нерухомості існують не тільки у правовому розумінні, а й у 

єдності фізичних, економічних, соціальних властивостей, кожна із 

яких може у відповідних випадках виступати як основна, визначальна 

залежно від життєвих ситуацій, цілей та стадій аналізу. 

В практиці оцінки, нерухомість — це, перш за все, будови і 

земельні ділянки, розташовані як над, під цими будовами, так і 

окремо. Економіку цікавить цей термін  як ефективний матеріальний 

актив, предмет інвестування і надійний інструмент генерування 

доходу. 

 

§ 1.1. Особливості віднесення матеріальних об'єктів до       

нерухомих 

  До введення в дію чинних законодавчо-нормативних документів у 

вітчизняній економічній теорії та господарській практиці поняття 

«об'єкт нерухомості» було відсутнє, а використовували поняття 

«основні фонди». Основні фонди (без машин і устаткування) - 

складова частина нерухомого майна, але це поняття є більш вузьким, 

оскільки до основних фондів не входить земля. Виведення землі за 

рамки товарно-грошових відносин призвело до трансформації поняття 

«об'єкт нерухомості» в поняття «ринок нерухомості». До них 

належать матеріальні та нематеріальні активи. 

   До матеріальних відносять будівлі, споруди, машини й 

устаткування, житло, транспортні засоби, багаторічні насадження, 

продуктивну худобу і т.д. Не є основними фондами тимчасові 

споруди, пристосування та пристрої, витрати на зведення   яких   

відносять   до   собівартості   будівельно-монтажних   робіт.     
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Суспільні й виробничі будівлі, містобудівні і технологічні споруди  

розрізняють за видами, типами та проектними рішеннями. 

За походженням розрізняють об'єкти нерухомості: 
- створені природою без участі людини; 

- є результатом праці людини; 

- створені працею людини, але пов'язані з природною основою і 

без неї  функціонувати не можуть. 

Відзначимо, що деякі види нерухомого майна можуть юридично 

переходити в рухоме майно. Так, наприклад, ліси та багаторічні 

насадження належать до нерухомого майна, а заготівля деревини - це 

вже рухоме майно. 

Під час здійснення операцій з об'єктами нерухомості може 

передаватися частина прав і інтересів, що не є складовою об'єкта 

нерухомості, наприклад, права оренди, переважного придбання або 

інші інтереси (сервітути). 

Зокрема, сервітут - це «право користування чужою земельною 

ділянкою», яке «може встановлюватися для забезпечення проходу і 

проїзду через сусідню земельну ділянку, експлуатації ліній 

електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопос-

тачання та меліорації, а також інших потреб...» 

Отже, до об'єктів нерухомості слід відносити найцінніші та 

загальнозначущі об'єкти основних засобів і такі об'єкти нерухомості, 

як земля й надра, що мають велике економічне та стратегічне 

значення для будь-якої держави в усі часи. 

Специфічним різновидом об'єктів нерухомості є кондомініум. 

 

§ 1.2. Специфіка різновиду  об’єктів нерухомості –  кондомініум 

Специфічним різновидом об'єктів нерухомості є кондомініум –

єдиний комплекс нерухомого майна, що містить земельну ділянку у 

встановлених межах і розташовані на ній житлові будівлі, інші об'єкти 

нерухомості, в яких окремі частини, призначені для проживання чи 

іншої мети (приміщення) знаходяться у власності громадян, 

юридичних осіб, суб'єктів, муніципальних утворень (домовласників) 

— приватній, державній, муніципальній та іншій формах власності, а 

решта частин (загальне майно) знаходиться в їх загальній пайовій 

власності. 

Загальне майно, без якого не може існувати, або використо-

вуватися за призначенням відособлене (особисте) майно, — квартира 

(приміщення) складає приблизно 85-90% від вартості будівлі. Це 
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майно є неподільним. Це означає, що будь-який власник приміщення - 

«житла» має володіти одночасно правами особистої власності на 

«житло» й правом пайової власності на загальне майно. 

Збереження за власниками приміщень у будь-якій будівлі чи 

споруді права власності на загальне, неподільне майно, є чинником 

об'єднання власників житла в єдиний соціальний організм з метою 

експлуатації загального майна. 

Отже, кондомініум – це форма права власності або володіння на 

правах власності. Найважливішою особливістю кондомінімума є 

індивідуальне володіння окремими площами на правах власності, тоді 

як місця загального користування і устаткування, необхідне для 

обслуговування площ, що побудовані для індивідуальної власності, 

знаходяться в спільному володінні. 

 

§ 1.3.  Структура кондомініума  

Кондомініум - організація «самоуправлінська», а діяльність у 

досягненні спільної мети - є самоврядуванням. Реалізація прав на 

багатоквартирний будинок здійснюється через самоврядування. 

Кожний власник квартири не мас право, а зобов'язаний самостійно 

нести тягар своєї власності, зокрема брати участь у спільному 

управлінні експлуатацією. 

Кондомініум є вимушеною та обов'язковою організацією власників 

квартир (а не суспільно-добровільною).  Організаційно-правова форма 

може бути різною. Найпоширенішими формами прояву її є «житлові 

кооперативи»,  «товариства власників житла». 

Житловий кооператив - організація, в якій власники житла 

об'єднують свої частки загального майна та вносять їх як пайовий 

внесок у статутний капітал кооперативу. За такої форми організації 

виникають два власники майна: власники житла і формальний 

власник загального майна у вигляді кооперативу. Розподіл майна між 

різними власниками не є антагонізмом, оскільки кооператив є 

об'єднанням тих самих власників житла. Кооператив є найпростішою 

системою об'єднаного володіння власників природної (локальної) 

монополії та своєрідною моделлю «муніципальних і державних 

систем». 

Товариство власників житла (квартир) (ТВЖ) - це об'єднання 

власників житла, за умови утворення якого всі учасники зберігають за 

собою обидва види майнової власності (індивідуальну власність на 

квартиру та частку класності на загальне майно). Вони вносять в 
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організацію свою частку в управлінні загальним майном. У такій 

організації кожен власник має число голосів, пропорційне площі його 

відособленого житла або вартості внеску в будівництво загального 

майна. Структура  кондомініума  приведена на рис. 1.3. 

Рис.1.3. Структура кондомініума 

 

Концепція кондомініума визначає не лише форми власності, але й 

права власників (умови й обмеження для них). По суті, кондомініум як 

форма власності, обмежує права користування і володіння 

нерухомістю, щоб виключити використання одними особами своїх 

прав власників за рахунок права інших. Така форма власності  

встановлює обмеження на порядок розпорядження майном. 
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Нерухомість, що знаходиться у власності кондомініуме, стає 

джерелом виникнення певної взаємозалежності її співвласників у 

питаннях експлуатації їх власності. Це, зокрема, відноситься до 

загального майна, місць загального користування і інженерно-

технічного устаткування.  

В українському законодавстві право власності володіння спільними 

об'єктами користування нерухомістю обумовлене ЦКУ (глава 26,28) 

та Житловим кодексом України. 

 

§ 1.4.Суттеві характеристики об’єктів нерухомості 
В економічній теорії поняття «благо» означає будь-який об'єкт 

споживацького вибору, здатний дати певне задоволення споживачу 

(підвищити рівень його добробуту). Благами можуть виступати, як 

предмети, так і дії (в цьому випадку об'єкти нерухомості та послуги, 

що надаються на ринку нерухомості), при цьому не має різниці між 

благами матеріального й нематеріального характеру. 

Характеристики, які визначають суть об'єктів нерухомості, можна 

розподілити на загальні та ті, що належать до певного об'єкта.  

  З погляду економіки об'єкт можна розглядати: як благо і як 

джерело доходу (рис. 1.4). 

 

 
 

Рис.1.4.  Суттєві характеристики об’єктів нерухомості 
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 «Благо» володіння об'єктом нерухомості та отримання доходів від 

його використання невід'ємне від пов'язаних з цим витрат і ризику. На 

власника покладено обов'язок утримання об'єкта нерухомості в 

належному стані (охорона, ремонт тощо), за умов, що цей «тягар» не 

покладений на іншу особу (наприклад, охорона об'єкта нерухомості - 

на спеціально найнятих осіб або організацію, управління нерухомим 

майном банкрута - на конкурсного керівника і т.д.). 

Власник також ризикує у випадку зникнення або псування об'єкта 

нерухомості, тобто його втрати або пошкодження.  

Маючи за складову земельну ділянку, всі штучні споруди як 

об'єкти нерухомості характеризуються родовими ознаками, які 

дозволяють відрізнити їх від не пов'язаних із землею об’єктів. 

1. Стаціонарність,   нерухомість  – характеризує  міцний,  

фізичний  зв'язок об'єкта нерухомості із земною поверхнею і 

неможливість його переміщення в просторі без фізичного руйнування 

і нанесення збитків, що зробить його не придатним для подальшого 

використання. 

2. Матеріальність  —  об'єкт  нерухомості   завжди   функціонує   

в натурально-речовинній і вартісній формах. Сукупність цих 

характеристик визначає корисність фізичного об'єкта, яка і складає 

основу вартості об'єкта нерухомості. Проте сама по собі корисність не 

визначає вартість. Будь-який фізичний об'єкт має вартість, маючи 

певною мірою  такі характеристики як придатність  і   обмежений   

характер   пропозиції.    

3.  Довговічність  об'єктів нерухомості  практично вище 

довговічності  усіх відомих інших товарів, окрім окремих видів 

коштовного каміння й виробів з рідкісних металів.  

Окрім основних родових ознак об'єктів нерухомості, можна 

виділити їх власні ознаки, які визначаються конкретними показниками 

залежно від виду об'єктів нерухомості. Практично неможливо вести 

мову про дві однакові земельні ділянки, квартири, будови, оскільки у 

них обов'язково будуть відмінності в розташуванні відносно до інших 

об'єктів нерухомості, до інфраструктури і навіть до сторін світу, що 

вказує на різнорідність, унікальність і неповторність кожного 

об'єкта нерухомості 

Об'єкти нерухомості мають високу економічну цінність, оскільки 

призначені для тривалого користування та не зникають в процесі 

використання.  
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Суть об'єктів нерухомості полягає в триєдності категорій: 

матеріальна (фізична), правова і економічна (рис. 1.5.) 

 
Рис.1.5  Триєдина основа об’єктів нерухомості 

 

§ 1. 5.  Життєвий цикл об'єктів нерухомості 
  Життєвий цикл об'єкта нерухомості як фізичного об'єкта - це 

послідовність процесів існування об'єкта нерухомості від задуму до 

ліквідації (утилізації). Життєвий цикл такого об'єкта прийнято 

встановлювати в такому порядку: задум - народження - зрілість - 

старіння і смерть. Кожній стадії життєвого циклу об'єкта нерухомості 

властиві низка етапів, заходів, дій: 

1. Передпроектна (початкова) стадія містить: аналіз ринку 

нерухомості, вибір об'єкта нерухомості, формування стратегії проекта, 
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інвестиційний аналіз, оформлення відповідної документації, 

залучення кредитних інвестиційних засобів. 

2. Стадія проектування містить: розробку   фінансової схеми, 

організацію фінансування, вибір архітектурно-інженерної групи, 

керівництво проектуванням. 

3. Стадія будівництва полягає у виборі підрядника:  

координації ведення будівельних робіт і контролі якості будівництва, 

кошторисів надходжень та витрат.   

4. Стадія експлуатації об'єкта нерухомості охоплює 

експлуатацію об'єктів, їх обслуговування і ремонт. 

Обслуговування - роботи, виконані для забезпечення первинного 

оцінного терміну   корисної   експлуатації   об'єктів    нерухомості,   

які  не  ведуть   до збільшення його вартості, але запобігають старінню 

й виходу з ладу окремих елементів. Мета обслуговування – 

попередження передчасного старіння об'єкта нерухомості. 

Ремонт - роботи з відновлення пошкоджень або зносу об'єкта 

нерухомості до нормального експлуатаційного стану. Мета ремонту – 

відновлення об'єкта нерухомості. 

Заміна - це процес заміщення старих фондів, що входять, до складу 

об'єкта нерухомості на аналогічну одиницю. Предметом заміни є 

основні фонди, які стали непридатними або морально застаріли. 

5. Стадія закриття об'єкта - повна ліквідація його первинних і 

набутих функцій, - у результаті або знос, або якісно новий розвиток. 

Ця стадія життєвого циклу об'єкта нерухомості також вимагає значних 

витрат на ліквідацію. Ці виграти є наслідком факту володіння об'єктом 

нерухомості.  

 

Тема 2. Характеристика і класифікації об'єктів  нерухомості 

§  2.1 Система класифікацій об'єктів нерухомості 
Визначення об'єктів нерухомості припускає виділення в їх 

структурі двох складових: 

1.Природні об'єкти — земельна ділянка, ліс й багаторічні 

насадження, відособлені водні об'єкти та ділянки надр. 

2.Штучні об'єкти (споруди): 

житлові – де об'єктами житлової нерухомості можуть бути 

кондомініум, кімната, квартира, секція (під'їзд), поверх у під'їзді, 

дачний будинок; 

комерційні – офіси, ресторани, магазини, готелі, гаражі, що 

орендуються, склади, будівлі та споруди, цілісні майнові комплекси; 
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громадські будівлі й споруди: 

– лікувально-оздоровчі (лікарні, поліклініки, будинки   престарілих 

і будинки дитини, санаторії, спортивні комплекси і т.д.); 

– навчально-виховні (дитячі сади і ясла, школи, училища, 

технікуми, інститути тощо); 

     –  культурно-просвітницькі (музеї, виставкові комплекси, парки 

культури і відпочинку, будинки культури, театри, цирки, планетарії, 

зоопарки, ботанічні сади); 

      –  спеціальні   будівлі   та   споруди   –  адміністративні   (міліція,  

суд, прокуратура, органи влади), пам'ятники, меморіальні споруди, 

вокзали,  порти і т.д.; 

інженерні споруди – меліоративні споруди й дренаж і т.д. 

Кожну з цих груп можна розбити на підгрупи на основі дезагрегації 

на базі різних типологічних критеріїв. 

 

§ 2.2 Класифікації житлових об'єктів нерухомості 
Стосовно житлових об'єктів нерухомості виділяє кілька 

типологічних побудов: 

1. Залежно від переваг цільових груп споживачів житла та 

рівня їх платоспроможності (маркетинговий підхід) прийнято 

виділяти: 

   Житло високого ступеня комфортності (елітне). В наш час рівень 

елітності житла в різних містах різний. Існують загальні вимоги до 

житла цього типу.  Місце розташування, основний критерій елітності 

— є основним чинником ціноутворення. Ціна однакових будинків у 

різних районах міста, буде різною. Крім розташування будинку на 

ціну впливають проект і розвинутість інфраструктури. 

    Житло підвищеної комфортності, що відповідає запитам і 

доходам громадян, яких прийнято називати «середнім класом». 

Споживацький попит на житло цього типу припускає наявність таких 

основних характеристик  

 − можливість розміщення в різних районах міста, крім місць 

масового будівництва дешевого панельного житла; 

     –  гарний вид з вікон; 

     –  індивідуальне планування; 

     – мінімальний   розмір   квартир   50-60   м
2
,   а   максимальний   

визначає замовник; 

    –  розподіл на житлову й нежитлову (гостьову) зони; 

    –  кілька санвузлів; 
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    –  високий ступінь звуко - та теплоізоляції; 

    –  ефективна   припливно-витяжна   вентиляція,   кондиціонери, 

телекомунікаційні сіті, швидкісний ліфт, регульоване опалювання; 

    – наявність двох і більш ізольованих кімнат за конфігурацією 

наближених до квадрата, і великої кухні . 

    –   цілодобова   охорона.     

Типове житло. Цей клас житла ще називають житлом економ-

класу, для нього характерне: 

–   розміщення в будь-якому районі міста; 

    – відповідність архітектурно-планувальних параметрів сучасним 

будівельним нормам і правилам; 

    –  за конструктивно-технологічними параметрами – це панельні та 

цегляно-монолітні будинки. 

Сучасні панельні будинки за своїми характеристиками не лише не 

поступаються цегляним або монолітним, але й перевершують їх.  

Сучасні технології утеплення зовнішніх стін і міжповерхових, 

перекриттів дозволяють усувати всі «типові недоліки» панельних 

будинків: звукопровідність, погану теплопровідність, низькі стелі, 

незручне планування. 

Житло низьких споживчих якостей (низький економ-клас).     

Вимоги до житла цього типу вельми невисокі, бо воно призначено для 

населення з низькою платоспроможністю: 

– розміщене в непрестижних районах; 

– віддалене від основних транспортних комунікацій; 

– належить  до   будівель   «старої  фундації»,   капітальних   і   

ремонтно – будівельних    робіт,    будинків    першого    покоління    

індустріального житлового будівництва; 

 – квартири розміщені на перших поверхах будинків інших типів; 

 – занижені архітектурно – планувальні характеристики. 

2. На підставі містобудівних орієнтирів виділяють: 

 –     будинки «старої фундації», збудовані в дореволюційний період; 

– будинки, споруджені в період 1917 - кінця 30-х рр.;  

−  «сталінські будинки», розташовані переважно у престижних, 

віддалених від промислових зон районах; 

 –  будинки  першого покоління – індустріального житлового 

будівництва («хрущовки  60-х  рр.»),  із  заниженими   архітектурно-

технологічними параметрами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14

   – будинки другого  покоління  індустріального житлового  

будівництва, збудовані    в   70-80-х    рр.,   коли    в  містобудівному    

проектуванні використовувалися більш високі норми і стандарти; 

  – сучасні житлові будинки, що відрізняються великою 

різноманітністю характеристик. 

3.  Залежно від матеріалу зовнішніх стін будівлі розрізняють 

як: будинки з цегляними стінами, панельні, монолітні, дерев'яні та 

будинки змішаного типу. 

4. Залежно від тривалості та характеру використання 

виділяють житло: первинне – місце   постійного   мешкання; 

вторинне – заміське   житло, що використовують   протягом 

обмеженого   періоду;   третинне –  призначене  для короткочасного 

мешкання (готелі, мотелі тощо). 

Нині, в період третього тисячоліття, друге народження знайшла 

мансарда. 

 

 § 2.3. Характеристика  комерційних об'єктів нерухомості 
Комерційні об'єкти нерухомості можна розподілити на ті, що 

приносять дохід, комерційні та ті, що створюють умови для його 

отримання - промислові (індустріальні). 

До об'єктів, що приносять дохід, відносять: магазини та торгові 

комплекси; готелі й розважальні центри, офіси, гаражі тощо. Об'єкти 

нерухомості, які створюють умови для отримання прибутку, - це 

складські та логістичні комплекси, об'єкти промислового 

призначення, індустріальні парки й ін. 

1. Магазини та торгові комплекси. Нині торгівля і громадське 

харчування сфера економіки, що інтенсивно розвивається. Об'єкти цієї 

сфери першими пройшли роздержавлення й приватизацію, що 

стимулювало їх активний розвиток. 

2. Готельні та розважальні об'єкти нерухомості. Класифікація 

об'єктів нерухомості готельного типу будь-якої країни заснована на 

комплексі вимог до: матеріально-технічного забезпечення; 

номенклатури та якості послуг, що надаються; рівня обслуговування. 

Рівень комфорту – це найголовніший та вирішальний чинник, що 

впливає на визначення класу готеля. Існує більше тридцяти систем 

класифікацій рівня готелів за ступенем комфорту  

   3. Офісні приміщення. Міжнародна класифікація виділяє такі 

фактори, що визначають привабливість офісних приміщень: 
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     – центральне місцезнаходження, зручний доступ, повністю 

збудована будівля, наявність підземного паркінгу, сучасні системи 

безпеки будівлі; 

     –   професійний орендодавець, правильно оформлена документація, 

автономне теплопостачання, планування поверхів у вигляді офісних 

блоків, сучасні ліфти, цілодобова охорона та ін. 

 4. Гаражі-стоянки (автопаркінги) як комерційні об'єкти нерухомості 

підрозділяють на індивідуальні типові (ІТГ) та вбудовано-прибудовані 

(ВПГ), а також паркінги. 

 5 Складські та логістичні комплекси є невід'ємною частиною» 

інфраструктури переробки вантажів. Без складів не обходиться жодна 

комерційна організація. Економічне зростання, що триває, породжує 

підвищений попит на складські приміщення у підприємців. 

 6. Промислові    (індустріальні)    об'єкти    нерухомості. 

Відбувається визначення власника основної маси об'єктів 

приватизації. Перш ніж укладати угоду, необхідно провести всебічний 

аналіз,щоб переконатись у вірно оформлених документах, та в 

незаперечності прав продавця на пропонований об'єкт, можливості 

його законного відчуження. 3 розвитком формування реального 

власника обсяг операцій у цій сфері збільшуватиметься.  

 7. Технопарки - своєрідні промислові зони, в яких зосереджено 

промислові підприємства та різноманітні об'єкти інфраструктури, що 

забезпечують нормальний бізнес-процес (готелі, офісні центри, митні 

термінали, логістичні центри),   з   обов'язковою   охороною   й   

єдиними   інформаційними   мережами. 

Організація технопарку містить також забезпечення бізнесу 

консультантами різного профілю: юристами, фахівцями з фінансових 

питань.   

 

Тема 3. Земельна ділянка – основа нерухомості 

§ 3.1.  Суть земельної ділянки як об'єкта нерухомості 
Земля як частина природи є основою життєдіяльності людини. 

Об’єкт нерухомості земля – це і засіб виробництва, і предмет праці, 

оскільки в будь-якій сфері діяльності людина невинним чином 

впливає на неї. 

Як засіб виробництва земля: 

• не є результатом попередньої праці; 

• просторово обмежена; 

• незамінна іншими засобами виробництва; 
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• має постійне місце розташування; 

• не зношується у разі правильного користування; 

• територіально різноякісна; 

• характеризується специфічною корисністю кожної конкретної 

земельної ділянки; 

• має  родючість  та  в  сільському  господарстві   найбільш   

ефективно використовуються всі її корисні якості; 

• практично у всіх сферах діяльності людини (крім сільського та 

лісового господарства) виступає. як просторовий операційний базис, 

тому нерозривно пов'язана з розташованими на ній фізичними 

об'єктами: будівлями, спорудами, дорогами, меліоративними 

спорудами, іншими матеріальними елементами, створеними працею 

людини. 

У практиці застосовують терміни «земля» і «земельна ділянка». 

Так, термін «земля» може використовуватися в тому випадку, коли 

йдеться про неосвоєну власність, а «земельна ділянка» означає 

частину території, на якій виконані якісь роботи (поліпшення), що 

дозволяють використовувати певну ділянку за цільовим 

призначенням. 

Земельний кодекс визначає земельну ділянку як об'єкт земельних 

відносин - частину земної поверхні (зокрема ґрунтовий шар) з 

установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними 

щодо неї правами. Земельне законодавство складається із Земельного 

кодексу, Цивільного кодексу та інших законів, що приймаються 

відповідно до діючих відносин між суб'єктами ринку нерухомості. 

     Отже, загальне положення про право власності та інші майнові 

права на земельні ділянки встановлені Цивільним кодексом, а 

відносини щодо використання й охорони земель регулює Земельний 

кодекс. 

Земельну ділянку характеризують такі показники: 

1. Найменування суб'єкта земельного права - юридичної або 

фізичної особи з вказівкою точної адреси, документів, що засвідчують 

особу, фінансових реквізитів. 

2. Адресні орієнтири - район (житловий масив, промзона), селище, 

вулиця, номер будинку та будови (в містах і селищах). 

3. Документи, що встановлюють й засвідчують право 

землекористування (ухвала, рішення, розпорядження, державний акт, 

свідоцтво, договір оренди і т. д.) 

4.  Категорія земель, цільове призначення та фактичне їх 
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використання. 

5. Код класифікатора земель. 

6. Площа за документами, що засвідчують право на ділянку; площа 

фактична, зокрема глибина, ширина, форма. 

7.Площа санітарно-захисної зони чи то зони з особливим режимом 

використання в межах земельної ділянки. 

8. Вид земельного права (власність - приватна, державна, 

колективна). 

9. Поверхневий чи підґрунтовий шар, ландшафт, контури і 

топографія. 

10. Поліпшення та інженерне облаштування (підведення 

електроенергії, води тощо). 

Обіг земельних ділянок - перехід від однієї особи до іншої через 

підписання договорів - здійснюють відповідно до Цивільного та 

Земельного кодексів. 

 

§ 3. 2.  Категорії земель 

Цільове призначення земель в Україні визначає Земельний кодекс, 

згідно з яким земля поділяється на "дев'ять категорій" (рис. 3.1). Ви-

користовують ці землі відповідно до встановленого для них цільового 

призначення: 

 
Рис.3.1 Склад земель в Україні 
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1.Землями сільськогосподарського призначення визнають землі, 

надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення 

сільськогосподарської, науково-дослідної та навчальної діяльності, 

розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені 

для цієї мети. 

До земель сільськогосподарського призначення належать: 

а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, 

сіножаті, пасовища та перелоги); 

б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, 

полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що 

віднесені до земель лісового фонду, землі під господарськими 

будівлями і дворами, землі тимчасової консервації тощо). 

2.Землі житлової та громадської забудови. 

До цих земель належать земельні ділянки в межах населених 

пунктів, які використовують для розміщення житлової забудови,  

будівель і споруд, інших об'єктів загального користування. 

Використання   земель   житлової  та   громадської   забудови   

здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, 

іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського 

устрою з дотриманням державних стандартів і норм, регіональних та 

місцевих правил забудови. 

3.Землі   природно-заповідного   фонду   та   іншого   

природоохоронного призначення. 

Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного 

простору з природними комплексами та об'єктами, що мають 

особливу природоохоронну,екологічну, наукову, естетичну, 

рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно закону надано статус 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду. 

До земель природно-заповідного фонду належать природні 

території та об'єкти (природні   заповідники,   національні   природні   

парки,   біосферні   заповідні і регіональні ландшафтні парки, 

заказники, пам'ятки природи, заповідні урочищі також штучно 

створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоопарки, 

парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва). 

4. Землі оздоровчого призначення. 

До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають 

природні лікувальні властивості, які використовують або можуть 

використовувати для профілактики захворювань та лікування людей. 
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На землях оздоровчого призначення забороняється діяльність, яка 

суперечить їх цільовому призначенню або може негативно вплинути 

на природні лікувальні властивості цих земель.  

Землі оздоровчого призначення можуть перебувати у державній, 

корпоративній та приватній власності. Порядок використання земель 

оздоровчого призначення визначає закон. 

5. Землі рекреаційного призначення. 

До земель рекреаційного призначення належать землі, які 

використовуються для організації відпочинку населення, туризму та 

проведення спортивних заходів  

На землях рекреаційного призначення заборонено діяльність, що 

перешкоджає, або може перешкоджати використанню їх за 

призначенням, а також негативно впливає, або може вплинути на 

природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреа-

ційного призначення визначає закон. 

6. Землі історико - культурного призначення. 

До земель історико-культурного призначення належать землі, на 

яких розташовані: 

а) історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, меморіальні 

парки, меморіальні (цивільні та військові) кладовища, могили, 

історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди й пам'ятні місця, 

пов'язані з історичними подіями; 

б) городища, кургани, давні поховання, пам'ятні скульптури та 

мегаліти,  наскільні зображення, поля давніх битв, залишки фортець, 

військових таборів, поселень і стоянок, ділянки історичного куль-

турного шару укріплень, каналів, шляхів; 

в) архітектурні ансамблі та комплекси, історичні центри, квартали, 

площі, залишки стародавнього планування й забудови міст та інших 

населених пунктів, споруди цивільної, промислової, військової, 

культової архітектури, народного зодчества, садово-паркові 

комплекси, фонова забудова. 

7. Землі лісового фонду. 

До земель лісового фонду належать землі, вкриті лісовою 

рослинністю, також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які 

надані та використовують для потреб лісового господарства. 

Порядок використання земель лісового фонду визначає закон. 

8. Землі водного фонду. 

До земель водного фонду належать землі, зайняті: 
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а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними 

об'єктами, болотами, а також островами; 

б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та 

навколо водойм, 

в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та 

каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; 

г) береговими смутами водних шляхів. 

9. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення. 

Землями промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення визнають земельні ділянки, надані в 

установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для 

здійснення відповідної діяльності. Порядок використання земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення встановлює закон. 

 

§ 3. 3. Основи землеустрою в Україні 
Землеустрій – сукупність соціально-економічних та екологічних 

заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та 

раціональну організацію території адміністративно-територіальних 

утворень, суб'єктів господарювання, що здійснюють під впливом 

суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил (Закон 

України «Про землеустрій»). 

Види робіт із землеустрою – обстежувальні, пошукові, 

топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-пошукові 

роботи, що виконують з метою складання документації із 

землеустрою. Діяльність у сфері землеустрою це наукова, технічна, 

виробнича та управлінська діяльність органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, що 

здійснюється під час землеустрою. Документація із землеустрою – 

затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, 

якими регулюється використання та охорона земель державної, 

корпоративної та приватної власності.  

Проект землеустрою – сукупність нормативно-правових, 

економічних, технічних документів щодо обґрунтування заходів з 

використання та охорони земель. 

Система землеустрою містить: 

а)   законодавчо визначену діяльність у сфері землеустрою; 
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б) органи, що здійснюють державне регулювання у сфері 

землеустрою; 

в) організацію, регулювання та управління у сфері землеустрою; 

г) здійснення землеустрою на національному, регіональному, 

локальному і господарському рівнях; 

г) державний та самоврядний контроль за здійсненням 

землеустрою; 

д) наукове, кадрове та фінансове забезпечення землеустрою; 

     є)     суб'єкти та об'єкти землеустрою. 

Суб'єктами землеустрою є: органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування; юридичні та фізичні особи, які здійснюють 

землеустрій; землевласники та землекористувачі. 

Землеустрій базується на таких принципах: дотримання 

законності; забезпечення науково – обґрунтованого розподілу 

земельних ресурсів між галузями економіки для раціонального 

розміщення продуктивних сил, комплексного економічного й 

соціального розвитку регіонів, формування сприятливого 

навколишнього природного середовища; організації використання та 

охорони земель із врахуванням конкретних зональних умов, 

узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів 

суспільства, які забезпечують високу економічну та соціальну 

ефективність виробництва, екологічну збалансованість й стабільність 

довкілля та агроландшафтів; створення умов для реалізації органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та 

юридичними особами   їх   конституційних   прав   на   землю;   

забезпечення пріоритету сільськогосподарського землеволодіння та 

землекористування; забезпечення пріоритету вимог екологічної 

безпеки, охорони земельних ресурсів і відтворення родючості грунтів, 

продуктивності земель сільськогосподарського призначення 

відновлення режиму природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного 

та історико-культурного призначення. 

Землеустрій здійснюють на підставі: рішень органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із 

землеустрою; укладених договорів між юридичними чи фізичними 

особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками 

документації із землеустрою; судових рішень. 

Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою 

установлюють комплекс якісних та кількісних показників, параметрів, 

що регламентують розробку та реалізацію документації із 
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землеустрою з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, 

природно-кліматичних та інших умов.  

 

   § 3. 4. Законодавча основа майново-земельних відносин 

Конституція України є правовою основою розвитку усього 

українського законодавства. Вона має вийду силу і пряму дію. Закони 

та інші правові акти, що приймаються в Україні, мають повністю 

відповідати положенням її Конституції. У Конституції України 

вирішуються питання компетенції держави та її суб'єктів у сфері 

цивільного, земельного й житлового законодавства. 

У Конституції України викладені основоположні принципи, що 

визначають законне та цивілізоване управління нерухомістю в 

українській державі. Вона гарантує єдність економічного простору, 

вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, підтримку 

конкуренції та свободу економічної діяльності, при цьому визнаються 

й захищаються однаково приватна, державна та колективна форми 

власності. 

      Відповідно до Конституції право приватної власності охороняється 

законом. 

Кожен  має  право    мати    майно   у   власність,   володіти,   

користуватися  і розпоряджатися ним, як одноосібно, так і спільно з 

іншими особами. Володіння, користування їй розпорядження землею 

й майном здійснюються їх власниками вільно (стаття 41 Конституції 

України). Конституція встановлює, що громадяни та їх об’єднання 

мають право мати в приватній власності землю, кожний має право на 

житло. Держава гарантує недоторканість і захист приватної власності 

на землю, а також захист прав власників землі при здійсненні ними 

операцій із землею відповідно до чинного законодавства. 

Реально окремі частини об'єкта нерухомості - земельна ділянка та 

розташовані на ній будівлі  - можуть знаходитися у власності різних 

юридичних і фізичних осіб. Цивільний кодекс містить ряд розділів, 

що регулюють відносини у сфері управління нерухомістю  як   єдиним   

об'єктом,   зокрема   відношення   купівлі-продажу, міни, дарування, 

ренти, оренди, позики та інших операцій, однак на практиці 

зберігаються три вертикалі управління - земельні ділянки, житлові й 

нежитлові  приміщення, які реалізуються в умовах приватизаційних 

процесів, у ринкових відносин. 
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Тема 4. Зонування міського простору і державний кадастровий 

облік 

§ 4.1. Міський простір 

Місто - один із видів соціальної та просторової організації 

населення, що виникає й розвивається на основі концентрації 

промислових, наукових, культурних, адміністративних й інших 

функцій; населений пункт, як правило, з чисельністю населення понад 

12 тис. чол., переважна більшість яких зайнята в галузях, не 

пов’язаних із сільським господарством  

Найбільш загальними характеристиками поняття «міський 

простір» є форма міста та його розміри.. Типологія форм міста 

різноманітна: компактні, багатоядерні, довгасті (лінійні, смугові), 

розмежовані (вузлові, ядерні). 

Залежно від кількості населення міста в Україні поділяють на малі - 

населення до 50 тис. чол.; середні - 50-100 тис. чол.; великі - 100-250 

тис. чол.; дуже великі —  250-500 тис. чол.; найбільші - понад 500 тис. 

чол.; міста-мільйонери  – понад за 1 млн. чол. 

За народногосподарською класифікацією міста розподіляють на: 

промислові, транспортні, курортні, історичні, та багатофункціональні 

(без вираженої спеціалізації). 

Використовується класифікація міст за типами зростання: швидко 

зростаючі, обмеженого розвитку, що стабілізувалися або з стоком 

населення. 

Урбанізована територія (urban агеа) – це центральне місто й 

приміська зона, а  також самоврядні міські населені пункти, що мають 

щільне центральне ядро ( не менше за 100 житлових одиниць) або 

території, що не є містом , з щільністю проживання понад 1 тис. чол. 

на км
2
. 

Міське середовище – конкретна просторова форма міських 

процесів, що забезпечують нормальне функціонування територіальної 

спільності та дозволяють місту здійснювати свою роль у системі 

вищого й нижчого рівня. Розумно організоване міське середовище 

перетворює неживі об’єкти нерухомості та землю під ними на живий 

організм, зручний для виробництва й споживання життєвих благ, 

наповнює землю та будови споживчою й ринковою вартістю. 

      Регуляторами ринку нерухомості (особливо на початкових етапах) 

виступають соціально-містобудівні та екологічні програми, що 

враховують культурно-історичні особливості міст. Планування в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24

ринковій економіці не перешкоджає, а допомагає структурно-

просторовій організації землекористування. 

Міське планування. Під час переходу України до ринкової 

економіки, так само як і на Заході, перед міським плануванням 

постали дві основні проблеми. Перша полягає в тому, що нова система 

планування має не лише обмежувати, контролювати й направляти 

попит і використання міського простору, але й також стимулювати, 

залучати кошти та сприяти будівництву й розвитку. Водночас, це 

друга проблема, необхідно захистити соціальні права населення міст у 

разі змін форм власності на землю (нерухомість) та зміні механізму 

розрахунку за комунальні послуги і користування елементами міської 

інфраструктури. 

Об’єктами містобудування є місто та його елементи: житлові та 

промислові райони, громадські центри, зони відпочинку, а також 

розвинуті системи населених пунктів й прилеглі до них території, 

системи розселення в межах великих регіонів чи країни в цілому. Та, 

незалежно від об’єкта, − завдання містобудування залишається 

незмінним – це планувальна організація території. Тому 

містобудування часто називають ще плануванням населених пунктів, 

чи районним і міським плануванням.  

Містобудування – це цілеспрямована діяльність державних та 

підприємницьких структур з формування досконалого організаційно – 

економічного механізму створення й підтримання об’єктів 

архітектури і будівництва; прогнозування і планування забудови 

територій; регулювання виконання будівельних робіт; проектування й 

здійснення благоустрою, що являє собою систему методів та засобів, 

взаємодія яких між собою забезпечує реалізацію економічних 

інтересів усіх суб'єктів містобудування. 

 

       § 4.2. Зонування територій  

Основним  інструментом гнучкого регулювання в містах під час 

планування містобудування є зонування (функціональне, терито-

ріально - економічне, будівельне, ландшафтне тощо).  

1. Житлова забудова ранжується за показниками щільності. У 

малих містах – це мало – й середньощільні квартали індивідуальних і 

багатоквартирних будинків. У великих містах додаються зони 

високощільної багатоповерхової забудови та квартали максимальної 

щільності. Крім цього, в складі зони житлової забудови виділяються 

"вузлові центри" поруч з транспортними вузлами й "змішані зони" в 
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історичній частині міста. Для концентрації забудови та підвищення 

щільності забудови в окремих містах додатково встановлюються 

стандарти і правила: мінімально дозволена щільність, зменшений 

відступ від червоних ліній, заходи щодо стимулювання блокування 

будинків. За підрахунками стандарту "брутто" до 30% території акра 

відводиться на дороги, парки, школи та інші об'єкти соціально-

побутового обслуговування. 

2.  До комерційної забудови належать великі торгові центри — 

групу з 25 і більше торгових підприємств, з яких хоч би одне має 

загальну торгову площу близько 1 0000 м
2
. Згідно з містобудівним 

приписом ця територія може містити багатоповерхові житлові та 

адміністративні (конторські) будівлі. Для кожного міста визначено 

свій склад   комерційних   користувачів:   великі   торгові   центри,   

районні   центри, транспортно-комунікаційні вузли, торгові вулиці, 

мікрорайонні центри тощо. 

3. До промислової забудови належать підприємства важкої 

промисловості (обробка сировини великої кількості), середньої й 

легкої промисловості (вторинна переробка   сировини   та   

напівфабрикатів),   дрібні   виробництва,   автономні виробництва. 

4.  До  суспільної   забудови   належать    адміністративні    будівлі 

уряду,    навчальні   установи,    парки   й   відкриті   простори, 

сільськогосподарські  землі в безпосередній    близькості від міської 

межі. 

Функціональне зонування міських територій - найбільш загальна 

форма обліку різноманітних вимог до раціонального 

землекористування, що містить комплекс нормативних параметрів 

(цільове призначення ділянки, її граничні розміри, коефіцієнт 

забудови, частка озеленених і відкритих просторів тощо). 

Під час зонування розглядають структуроформуючі та локальні 

території містобудівної системи, з огляду на різні аспекти її 

функціонування: транспортно-функціональний, візуально-просто-

ровий,    природно-екологічний,    історико-культурний, інженерно-

технічний. 

Функціональне зонування – це диференціація території міста за 

характером використання, тобто за типом функціонального 

призначення. Виділення функціональних зон дозволяє створити 

найкращі умови для основних форм життєдіяльності міського 

населення –  праці, побуту, відпочинку, оскільки кожний з цих видів 
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діяльності висуває специфічні вимоги до розміщення та організації 

міського простору. 

Основними зонами при функціональному зонуванні є: 

    – селитебна, призначена для розміщення житлових і суспільних 

будівель; 

   –  промислова – для розміщення промислових, енергетичних, 

транспортних й інших об'єктів; 

   –  корпоративно-складська   –  для   розміщення   складів,   гаражів,   

автобаз, транспортного депо, водозаборів, очисних споруд, 

каналізації, теплотрас, кладовищ, що розміщуються з розривом від 

селитебних зон; 

  –  транспорту, зв'язку та інженерних комунікацій; 

  –  реакції – парки, пляжі й інші місця відпочинку. 

Часто використовується економічне зонування. 

Територіальне  економічне  зонування   необхідно   поєднувати   

виключно   з кадастровим  розподілом   міста. Районування   міста   

поєднують з діяльністю Бюро технічної інвентаризації (БТІ). 

Територіально – економічне зонування – це диференціація міської 

території на зони відповідно до її комплексної економічної оцінки.  

 

§ 4.3 Географічні інформаційні системи 

Географічні інформаційні системи (ГІС) – програмно-апаратний 

комплекс, що здійснює збір, відображення, обробку та поширення 

інформації про просторово розподілені об’єкти, якими є об’єкти 

нерухомості та явища на основі електронних карт, пов’язаних з ними баз 

даних і супутніх матеріалів. 

Фактично ГІС – це інформаційні системи з географічно 

організованою інформацією. У найпростішому варіанті 

геоінформаційні системи – це поєднання звичайних баз даних з 

електронними картами і планами, тобто могутніми графічними 

засобами. Основна ідея ГІС – поєднати дані на карті та у звичайній 

базі даних. 

До структури типової ГІС належить 5 ключових складових:  

– апаратні кошти; 

– програмне забезпечення; 

– дані; 

– виконавці; 

– методи. 
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Просторові дані можуть містити будь-які об’єкти, зображені у 

векторному вигляді точками, лініями, полігонами. 

Точками зображають об’єкти, не виражені в масштабі карти,  

населені пункти та залізничні станції, пункти торгівлі або 

обслуговування, поодинокі дерева й опори лінії електропередач і т.п. 

залежно від масштабу електронної карти. 

Лініями зображають лінійно-протяжні об’єкти – дороги, лінії 

електропередач, трубопроводи тощо (ці дані можуть використову-

ватися, крім усього іншого, для вирішення транспортних завдань і 

логістики.) 

Полігонами відображають об’єкти, виражені в масштабі карти,  

будівлі та споруди, масиви рослинності, об’єкти гідрографії (озера, 

моря) і т.п. 

Крім використання ГІС в земельному кадастрі, слід застосовувати 

ГІС як систему управління майном підприємства, де роль просторових 

даних (електронних карт) виконують плани будівель, поверхів і кімнат 

з майном підприємства. Причому до кожного графічного об’єкта 

(меблі, оргтехніка, виробниче обладнання і т.п.) приєднується описова 

атрибутивна інформація, що вводиться вручну або надходить з бази 

даних. 

Існуюча структура інформаційних ресурсів має лінійний (ста-

тичний) принцип побудови, складається з трьох основних 

інформаційних блоків: про стан територій; про містобудівну цінність 

територій; про містобудівні регламенти. 

Користувачам інформаційні ресурси надаються у формі 

кадастрових довідок або через прямий санкціонований доступ за 

допомогою різних коштів телекомунікацій. 

 

§ 4.4. Кадастровий облік 

Одним із основних напрямів управління нерухомістю є 

кадастровий розподіл території України, для надання земельним 

ділянкам кадастрових номерів. Одиницями кадастрового розподілу 

території України є кадастрові зони, райони, квартали.  

Державний земельний кадастр — це єдина державна система 

земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання 

факту виникнення або припинення права власності і права 

користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей 

і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, 
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їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, 

розподіл серед власників землі та землекористувачів. 

Основними завданнями ведення державного земельного кадастру є: 

      – забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки; 

      – застосування   єдиної   системи   просторових   координат   й   

системи ідентифікації земельних ділянок; 

      – запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації 

та її достовірності. 

Державний земельний кадастр містить кадастрове зонування, 

кадастрові зйомки, бонітування фунтів, економічну оцінку земель, 

грошову оцінку земельних ділянок, державну реєстрацію земельних 

ділянок, облік кількості та якості земель. 

Виділяють три основних типи кадастрів: 

   –  правовий – запис прав на об’єкти нерухомості; 

   – фіскальний  –  запис вартості об’єктів нерухомості та інформації, 

необхідної для оподаткування; 

    – багатоцільовий  –  об’єднання правової й фіскальної систем з 

інформацією з планування та землекористування. 

Кадастрова справа - це сукупність скомплектованих у 

встановленому порядку документів, що підтверджують факт 

виникнення або припинення існування земельної ділянки як об’єкта 

державного кадастрового обліку. 

  Створення систем кадастрового обліку і систем реєстрації 

нерухомості сприяє притоку інвестицій в бізнес і в нерухомість. 

 

Тема 5 . Становлення інфраструктури ринку нерухомості 

§ 5.1.  Державне регулювання ринку землі і нерухомості  
  Ефективне функціонування ринку нерухомості неможливе  без 

активного втручання держави .  

По-перше: необхідність спеціального державного регулювання 

зумовлена особливостями економіко –правового обороту нерухомості.   

Для нормального функціонування нерухомості, як економічного 

ресурсу вплив держави має зрости , оскільки щодо нерухомості значно 

важче знайти способи ефективного функціонування і захисту фізичної 

та економіко – правової  мобільності , ніж щодо інших переміщуваних 

ресурсів.  

По-друге:  нерухомість у будь - якому вигляді пов’язана із землею  

щодо якої, як природної монополії, завжди є багато бажаючих 

привласнити її унікальний дохід у формі ренти. 
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 По –  третє; нерухомість прямо або опосередковано пов’язана з 

багатьма іншими природними суспільними явищами (природними 

ресурсами  екологічним станом навколишнього середовища тощо). 

Цей зв’язок певним чином впливає на нерухомість. У свою чергу, 

нерухомість впливає на навколишнє середовище − починаючи з 

фізичних характеристик і закінчуючи естетичним виглядом.  

По – четверте; в нерухомості сконцентрована велика частка 

суспільного й індивідуального багатства, що суттєво впливає на 

відтворювальні процеси в економіці. Нерухомість назавжди 

приписана в межах певного державного устрою і ніколи не може бути 

винесена за його межі, як складаються процеси цього ринку,  

наскільки гарантовані інтереси і права власників нерухомості та всіх 

інших членів суспільства, як подолати можливі конфлікти і 

суперечності,  що виникають у зв’язку з володінням і користуванням 

нерухомістю. Крім того, до нерухомості висуваються особливі 

містобудівні умови, що визначаються спеціальними нормативами 

містобудування,  правилами забудови,  рішеннями органів місцевого 

самоврядування.  Ці вимоги стосуються охорони пам’ятників історії і 

культури,  навколишнього середовища,  законних прав та інтересів 

громадян і юридичних осіб при розміщенні об’єктів на конкретній 

земельній ділянці.  

 Фундаментальним елементом нерухомості є земля,  що як природна 

монополія дає можливість привласнювати в довгостроковому періоді 

економічну ренту. Внаслідок цього завжди існує вагомий стимул 

розпорядження землею. Тому держава найбільш активно регулює всю 

систему земельних відносин. Державне регулювання земельних 

відносин здійснюється з метою створення умов для раціонального 

використання і охорони земель,  рівноправного розвитку всіх форм 

власності на землю і господарювання на ній, ефективного пере-

розподілу земель за видами діяльності, контролю за порядком 

відчуження земель тощо.  

Для становлення системи реєстрації нерухомості в Україні 

характерним є, з одного боку, збереження старих, часто архаїчних 

ланок реєстраційної системи, а з іншого - формування нових, сучасних 

процедур, таких, зокрема , ведення державного кадастру. Особливістю 

державної системи реєстрації нерухомості України є розмежування 

правових дій, щодо землі та інших об’єктів, які невіддільні від неї. 

Внаслідок цього існують дві процедури реєстрації: кадастровий спосіб 

для землі та інвентаризаційно – правовий – для інших об’єктів. 
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   В Україні відбувається постійний пошук найбільш ефективних 

фіскальних інструментів поповнення державного бюджету.  У цьому 

значенні нерухомість є одним з найбільш цікавих об’єктів 

оподаткування, оскільки виступає як найбільш надійне і стабільне 

джерело сплати податків, що не порушує господарські процеси як на 

мікро-, так макрорівнях . Світова практика оподаткування свідчить, 

що нерухомість є одним із унікальних об’єктів, здатних забезпечити 

стабільний і прогнозований дохід . 

 

§ 5.2. Джерела фінансування об’єктів нерухомості   
Фінансові ресурси - це грошові кошти, що є у розпорядженні 

підприємницької організації та призначені для здійснення поточних 

витрат і витрат з розширеного відтворювання, виконання фінансових 

зобов'язань й економічного стимулювання працюючих. Фінансові 

ресурси спрямовують на розвиток об'єктів невиробничої сфери, 

споживання, накопичення, до спеціальних резервних фондів тощо. 

    Фінансові ресурси формуються за рахунок цілої низки джерел. 

Розрізняють дві групи джерел на основі права власності: 

   власні та запозичені.  До власних джерел фінансування відносять: 

- амортизаційні      відрахування,      що      спрямовані   підприєм-

ницькою організацією на просте відтворювання основних фондів;    - 

- засоби, залучені в результаті випуску та подальшого продажу 

акцій; 

   - відрахування від прибутку, що залишаються у розпорядженні 

організації (чистий прибуток), й спрямовуються на приріст 

оборотного та основного капіталу; суми,    що    виплатили    страхові    

компанії   чи    установи    у    вигляді відшкодування збитку від сти-

хійних лих; 

   - засоби,  що  виділяються  вищестоящими  холдинговими,  

акціонерними компаніями, фінансово-промисловими групами на 

безповоротній основі, добродійні внески й ін. 

   Частка власних засобів становить близько 80% усіх засобів 

Основним джерелом інвестування у складі внутрішніх засобів є 

амортизація, її частка коливається від 70 до 93% (в середньому по 

підприємницькому сектору). 

До зовнішніх джерел фінансування належать: 

  - асигнування державних і місцевих бюджетів, різних фондів 

підтримки підприємництва, що надають на безвідплатній основі; 
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   - іноземні інвестиції, що надають у формі фінансового паю або іншої 

матеріальної або нематеріальної участі у статутному капіталі спільних 

підприємств,   а  також  у  формі   прямих  вкладень  міжнародних 

організацій; 

   - різні форми позикових засобів, зокрема кредити, що надає держава 

та фонди   підтримки   підприємництва   на   зворотній   основі   

(зокрема   на пільгових умовах); 

   - кредити банків, інвестиційних фондів і компаній. 

     Залучення кредитних ресурсів розширює можливості підпри-

ємницької організації, сприяє зростанню віддачі власного капіталу. 

 

§ 5. 3.   Інвестування об'єктів нерухомості 
   Під інвестуванням розуміється вкладення грошових коштів й 

інших капіталів у реалізацію різних проектів з метою отримання 

прибутку. Розрізняють приватні, державні, іноземні та спільні 

інвестиції. 

       Приватні інвестиції – це вкладення засобів громадянами 

(частіше усього шляхом придбання акцій, облігацій та інших цінних 

паперів), а також підприємствами й організаціями недержавної форми 

власності. 

Державні інвестиції здійснюються державними, регіональними 

та місцевими органами влади за рахунок засобів бюджетів, 

позабюджетних фондів і позикових засобів. 

Іноземні інвестиції здійснюються іноземними громадянами, 

юридичними особами та державами. 

Спільні інвестиції - це вкладення суб'єктів даної країни й 

іноземних держав.  

Нерухомість є одним з найважливіших об’єктів інвестицій. Дохід 

від прямих інвестицій в об'єкти нерухомості та цінні папери, 

забезпечені нерухомістю, при ефективному управлінні може 

перевищувати відсотки на позичковий капітал і дохід по інших цінних 

паперах. При цьому купівля об'єктів нерухомості, як засобів 

забезпечення зобов'язань, вельми приваблива для інвесторів, оскільки 

об'єкти нерухомості є реальним активом і мають більшу надійність, 

оскільки більш "прозорі" для оцінки ризиків і розрахунків 

прибутковості. 

Суб’єктами інвестиційної діяльності у сфері нерухомості є всі 

учасники реалізації інвестиційних проектів: інвестори, забудовники, 
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виконавці робіт, користувачі об'єктів нерухомості, постачальники, 

банківські, страхові та посередницькі організації, фонди тощо. 

  Інвестори - фізичні та юридичні особи, що здійснюють вкладення 

власних, позикових й залучених засобів у формі інвестицій в об'єкти 

нерухомості та забезпечують їх цільове використання. 

Для реалізації інвестиційних проектів у сфері нерухомості, 

необхідні: розробка техніко-економічних обґрунтовувань, проведення 

інженерних досліджень, розробка проектної документації на 

будівництво та зведення будівель і споруд, проведення робіт з 

реконструкції, укладання договорів з підрядними будівельно-

монтажними організаціями на здійснення будівельно-монтажних, 

пусконалагоджувальних робіт тощо.  
Інвестиції в нерухомість за видами активів, в які вони вкла-

даються, підрозділяють на реальні, фінансові та інвестиції в 

нематеріальні активи. У вітчизняній економіці переважають реальні 

інвестиції. В країнах з розвинутою ринковою економікою велику роль 

відіграють фінансові інвестиції, пов'язані з придбанням, формуванням 

портфеля цінних паперів та їх реалізацією, купівлею і реалізацією 

фінансових зобов'язань, а також з випуском й реалізацією цінних 

паперів. Фінансові інвестиції поділяють на прямі (акції, облігації, 

векселі та інші цінні папери) й непрямі (трастове пасивне 

інвестування тощо). 

Фінансове інвестування в житлові цінні папери, забезпечені 

об'єктами нерухомості або іпотечними кредитами (заставами), є 

опосередкованим інвестуванням. Житлові фінансові інвестиції в 

більшості своїй доповнюють реальні інвестиції. 

До інвестицій в нематеріальні активи відносять вкладення на 

придбання майнових прав і прав володіння земельними ділянками, 

лісовими масивами та іншими об'єктами нерухомості. 

Залежно від напрямів вкладень інвестицій, мети їх реалізації 

інвестиційні проекти у сфері нерухомості класифікують як житлові, 

виробничі, комерційні, фінансові, екологічні та ін.  

Інвестування нерухомості - це придбання конкретного об'єкта 

нерухомості або житлових інвестиційних інструментів з метою 

отримання прибутку. Будь-який об'єкт нерухомості в ринковій системі 

з розвинутою економікою й сформованим ринком - це не лише 

стабільний актив, але й нерухомість, що приносить дохід.  
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 § 5.4. Кредитування на ринку нерухомості 
 Кредитування на ринку нерухомості – це діяльність 

спеціалізованих установ, що забезпечують власників нерухомості 

позиковими коштами під заставу нерухомості.  Управлінські ( довірчі) 

послуги передбачають виконання певних функцій щодо 

розпорядження нерухомістю за дорученням власника. Такі послуги 

можуть мати характер довірчого управління.  У цьому разі одна 

сторона передає іншій стороні певні повноваження за договором. 

Аналітична діяльність пов’язана з особливим економічним 

механізмом функціонування нерухомості як специфічного блага. 

Реєстраційні послуги передбачають дві процедури: реєстрацію 

технічних параметрів нерухомості та прав на володіння ними; по - 

друге фіксується законність титулу власності. Головним критерієм 

цієї послуги є високий ступінь гарантії за захищеності права власнос-

ті, надійності і безпеки операцій з нерухомістю.  

Лізингові послуги на ринку нерухомості є особливим впливом 

підприємницької діяльності, яка пов’язана, з одного боку, із 

залученням грошових коштів на придбання нерухомості , а з іншого – 

надання цих об’єктів у тимчасове користування з особливими 

умовами (платності, терміновості , поворотності ).  

Процедура надання нерухомості в тимчасове користування у 

лізингу має багато спільно з орендою. Однак є істотні відмінності в 

способах придбання і повернення нерухомості.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Підприємницька діяльність на ринку нерухомості 
Тема 6. Операції з об'єктами нерухомості 

 § 6.1.  Поняття та види операцій з об'єктами нерухомості 
Існує класифікація операцій за різними ознаками. Залежно від 

кількості учасників, операції бувають одно-, дво-, та 

багатосторонніми. Односторонньою є операція, для здійснення якої 

досить вираження волі однієї сторони, наприклад, складання заповіту, 

прийняття спадщини, оголошення конкурсу. Операції можуть бути 

відшкодувальними та безвідплатними, терміновими і безстроковими, 

дійсними й недійсний . 

З об'єктами нерухомості можна здійснювати різні види операцій, як 

із зміною власника, так й зі зміною права користування та володіння. 

Купівля-продаж. Під час цієї операції укладають письмовий 

договір купівлі-продажу об'єкта нерухомості (земельної ділянки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34

цілісного майнового комплексу, житлового будинку чи квартири, 

іншого нерухомого майна), де продавець зобов'язується передати 

об'єкт нерухомості у власність покупцю, а покупець зобов'язується 

прийняти цей об'єкт і сплатити за нього певну ціну. 

Міна. У цій операції кожна зі сторін зобов'язується передати у 

власність іншій стороні один об'єкт нерухомості в обмін на інший. 

Договір міни обов'язково оформляється в письмовій формі та 

візується обома сторонами. Нотаріальне посвідчення договору 

необов'язкове. Суб'єктами операції можуть бути громадяни і юридичні 

особи. 

Дарування. У операції дарування дарувальник безвідплатно 

передає або зобов'язується передати стороні, що обдаровується об'єкт 

нерухомості у власність.  

Рента. За цією формою операції – власник об'єкта нерухомості 

передає його у власність платнику ренти, який зобов'язується в обмін 

на отриманий об'єкт нерухомості періодично виплачувати одержувачу 

ренти певну грошову суму або надавити кошти на його розсуд в іншій 

формі. Причому одержувач ренти позбавляється права власності  на 

об'єкт нерухомості та набуває право його застави.   .Довічне утрима-

ння. За договором довічного утримання одна сторона (фізична особа) 

– відчужувач передає у власність іншій стороні (фізичній або 

юридичній особі) – набувачеві житловий будинок, квартиру або їх 

частину, інше  нерухоме яке має значну цінність, взамін чого набувач 

зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та доглядом 

довічно. 

Приватизація – це процес переходу (передачі, продажу) 

державного майна у власність юридичних і  фізичних  осіб.  

Відповідно до  української програми масової  приватизації протягом   

1991-2005  років  більшість  об'єктів державної власності (понад за 20 

тис. підприємств) перейшли в приватне володіння. 

Основним способом приватизації було перетворення державних 

підприємств у відкриті акціонерні товариства з 100% акцій в 

державній власності та продаж їх працівникам підприємств, а також 

на конкурсній основі й на спеціалізованих аукціонах.  

Операція з об'єктами нерухомості це - єдність чотирьох елементів: 

суб'єктів – осіб, учасників; операції, суб'єктивної сторони  єдність їх 

волі і волевиявлення, форми і змісту. Відсутність будь-якого або 

декількох елементів операції призводить до її недійсності. 
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§ 6.2.  Угоди з об’єктами нерухомості 
Поняття та види договору 

Угодою  є домовленість двох або більше сторін, спрямованих  на  

встановлення, зміну або припинення взаємних прав та обов’язків з 

приводу будь-яких операцій з нерухомістю. 

Угода  є обов'язковою для виконання сторонами. Строком договору 

є час, протягом якою сторони можуть здійснити свої права і виконати 

свої обов'язки відповідно до договору. Договір набирає чинності з 

моменту його укладення. Сторони можуть встановити, що умови 

договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його 

укладення. Закінчення строку договору не звільняє сторони від 

відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії 

договору. 

На ринку нерухомості договір виконує низку функцій: 

Загального характеру: 

     – ініціативна; 

     – координаційна; 

     – гарантійна; 

     – захисна; 

     – інформаційна; 

     – волевиявлення; 

     – забезпечення зобов'язань; 

     – критерію оцінки управління нерухомістю; 

     – забезпечення свободи підприємництва. 

      Специфічні: 

     –   реалізації підприємницького проекту; 

     –   отримання податкових й амортизаційних пільг; 

–   закріплення відносин сторін у формі обов'язків; 

     –    погодження інтересів і дій сторін; 

     –    введення санкцій; 

     –   реалізації прав на нерухоме майно. 

У практиці погодження умов взаємовідносин сторін на ринку 

нерухомості слід виділити такі види договорів: 

Публічна угода. 

Публічною є угода, в якій одна сторона — підприємець — взяла на 

себе обов’язок здійснювати продаж об'єктів нерухомості, виконання 

будівельно-монтажних робіт зі зведення об’єкта нерухомості або 

надання послуг кожному, хто до неї звернеться. 
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Умови публічних угод встановлюються однаковими для всіх 

споживачів, крім тих, кому за законом: надані відповідні пільги. 

Угоди приєднання. 

Угодою приєднання є угода, умови якої встановлені однією із 

сторін у формулярах або інших стандартних формах, які можуть бути 

укладені лише через приєднання другої сторони до запропонованої 

угоди в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови 

угоди. 

Попередні угоди.  

Попередньою є угода, сторони якої зобов’язуються протягом 

певного строку (у певний термін) укласти угоду в майбутньому 

(основна угода ) на умовах, встановлених попередньою угодою. 

Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), 

в який має бути укладена основна угода на підставі попередньої. 

Угоди  на користь третьої особи. 

Угодою на користь третьої особи є угода, в якій боржник 

зобов'язаний виконати свій обов’язок на користь третьої особи, яка 

встановлена. 

 

  § 6.3.Оренда, як метод ефективного управління об'єктами 

нерухомості  

За сучасних умов переходу до ринкової економіки, реформування 

відносин власності, структурної перебудови економіки зростає роль 

різних форм надання майна у тимчасове платне користування: оренди, 

лізингу та ін. Найбільшого поширення набула оренда. 

       Ринок володіння на основі права користування (оренди) є 

доповнюючим до ринку володіння на основі абсолютного чи 

обмеженого права власності. З метою дослідження   ринку   об'єктів   

оренди   було   здійснено   їх   класифікацію   та сегментування ринку. 

  1. Класифікація об'єктів оренди за видами майна. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» є такі групи об'єктів оренди: 

  • цілісні   майнові   комплекси   підприємств,   організацій,  їх  

структурних підрозділів (цехів, дільниць, філій); будівлі, споруди, 

приміщення, об'єднані назвою «нерухоме майно»; інше, крім будівель, 

споруд і приміщень, окреме індивідуально визначене майно; 

  • державне майно, що виявилося на балансах господарських 

товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації. 

  2. Розподіл об'єктів оренди за формами власності. 
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     3. Ринок цілісних майнових комплексів. 

     4. Ринок будівель, споруд і нежитлових приміщень. 

 Це найбільший сегмент загального ринку об'єктів оренди. Оскільки 

кількість нежитлової нерухомості об'єктивно обмежена (як і площі 

земельних ділянок під нову забудову) й значна її частина залишається 

в комунальній та державній власності, на неї є стабільний попит з 

боку підприємницьких структур. 

     5.Ринок іншого окремого індивідуально визначеного майна. 

 До цієї групи майна належать машини й устаткування, транспортні 

засоби, меблі тощо. Це майно є типовим об'єктом лізингу. За умов 

скорочення обсягів промислового виробництва та тривалої 

інвестиційної кризи пропозиція на цьому ринку перевищує попит.  

     6.Ринок державного  майна,  що знаходиться  на балансах  

господарських товариств. 

 Специфікою цієї групи об'єктів оренди є її різнорідність. До неї 

належать й цілісні майнові комплекси структурних підрозділів, й 

житлова та нежитлова нерухомість, інше майно.  

     7. Ринок військового майна. 

     8. Ринок об'єктів незавершеного будівництва. 

       Специфікою цього ринку є те, що він є спільним для оренди й 

приватизації.  При цьому пріоритетною є приватизація, а оренда стає 

можливою, якщо об'єкт незавершеного будівництва тривалий час не 

вдається продати. Умовою оренди є добудова об'єкта, а метою - викуп 

орендованої частини об'єкта після добудови. За даними статистики 

таких об'єктів в Україні нараховується близько 60 тис. 

      9. Ринки оренди житла (квартир, мансард, будинків, котеджів) та 

земельних ділянок. 

       Потребують у зв'язку з особливими умовами їх формування і 

регулювання окремого дослідження.  Зауважимо лише, що переважно 

орендарями житла є фізичні особи, й тому стан ринку оренди житла 

залежить від платоспроможності населення.    

 

Тема 7. Види підприємницької діяльності на ринку нерухомості 

 § 7. 1 Професійні учасники ринку нерухомості 
Становлення   підприємницької діяльності   у  сфері   нерухомості  

в Україні належить до першої половини 90-х рр. XX ст. Характер-

ними особливостями розвитку ринку нерухомості в цей період стали: 

     – споживчі   мотивації,   що   формують   попит   на   ринку   неру-

хомості;   
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     –  нерухомість починає розглядатися  фінансовими інститутами як 

об'єкт інвестицій з метою отримання прибутку лише на 

завершальному етапі; 

     – неврегульованість прав на об'єкт нерухомості та слабкість 

нормативно-правової бази ринку, що дозволило швидко нарощувати 

кількість операцій у початковий період, і стало гальмом на 

подальшому етапі; 

      –  переважання перерозподільних тенденцій між різними за рівнем 

прибутків верствами населення, між старими й новими капіталами. 

Необхідно зазначити, що головними джерелами прибутку в 

сучасних підприємницьких структурах, працюючих у сфері 

нерухомості, залишаються операції на вторинному ринку житла. 

Однак, з розвитком ринку формуються й інші види професійної 

діяльності: 

– управління нерухомістю, зокрема комерційною (купівля - 

продаж і оренда); 

–  оренда житлової нерухомості; 

     –   пайове будівництво 

     –   посередницька діяльність на первинному ринку житла; 

     –   продаж конфіскованого майна; 

     –   консалтинг та юридичні консультації; 

     –   оцінка, дослідження, аналіз і прогнозування ринку; 

     –   навчання. 

Кожна з цих груп виконує свої функції, а в рамках однієї фірми 

можуть бути різні напрями діяльності. 

Підприємницька діяльність на ринку нерухомості розподіляється за 

такими видами (табл. 7.1). 
Таблиця 7.1 

Учасник фондового ринку 
Створення і обіг цінних паперів, 

забезпечених нерухомістю 

Маркетолог, фахівець з реклами Маркетинг і реклама 

Спеціаліст ЗМІ, фахівець з 
інформаційних технологій 

Висвітлення проблем і інформаційне 
забезпечення 

Юрист Юридичне забезпечення операцій 

Освітні установи Освіта і підвищення кваліфікації 

Ріелтер (член гільдії ріелтерів, 
член Національної асоціації 

ріелторів США 

Будь-які легальні операції на ринку 
нерухомості 
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       З погляду на підприємницьку практику використання термінів, що 

є запозиченням з англійської мови (брокер, девелопер, інвестор), 

створює певні незручності. Однак, оскільки самі професії є для 

України новими, то найчастіше за все фахівці, які працюють на ринку 

нерухомості, не підбирають відповідні найменування в українській 

мові, а використовують іноземні. 

    

  § 7.2 Зміст та основні напрями ріелтерської діяльності 
Ріелтерська діяльність –– діяльність, здійснювана юридичними 

особами та (або) індивідуальними підприємцями на основі угоди із 

зацікавленою особою (або за дорученням) для здійснення від його 

імені і за його рахунок або від свого імені, але не за рахунок і в 

інтересах зацікавленої особи цивільно-правових операцій з об'єктами 

нерухомості і правами на них. 

Для України ріелтерський бізнес – явище нове, і як будь-яка нова 

діяльність, пов'язаний з високим рівнем ризику. Цей вид діяльності 

може здійснюватися на основі договору доручення (від чужого імені) 

або на основі договору комісії (від власного імені). На рис.7.2 показані 

напрями діяльності ріелтерів. 

Основні напрями ріелтерської діяльності, що склалися в світовій 

практиці 

Брокерська діяльність 

Агентська діяльність 

Діяльність як повіреного 

Діяльність як: ділера 

Посередницька діяльність 

Торгова діяльність 

Нові для українських, умов напрями ріелтерьскої діяльності 

Девелоперська та редевелоперська діяльність 

Управління нерухомістю Діяльність як фахівця з інформаційних технологій 

Юридичний супровід об'єктів нерухомості 

 

Рис. 7.2  Функції ріелтерів у межах їх діяльності 

 

Ріелтерська діяльність найчастіше виявляється під час операцій із 

житловими та комерційними об'єктами нерухомості, земельними 
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ділянками а також із операціями, пов'язаними з інвестиційною 

діяльністю. 

Ріелтерські операції з житловими об'єктами можна розподілити на 

п'ять основних груп:  

– купівля-продаж приватизованих квартир і кімнат; 

– обмін приватизованих об'єктів через купівлю-продаж з доплатою; 

– розселення комунальних квартир; 

– операції з неприватизованими об'єктами; 

 – оренда квартир і кімнат. 

 

§ 7. 3 Регулювання ріелтерської діяльності 
Правове регулювання ріелтерської діяльності в своїй основі 

здійснюють акти Кабінету Міністрів України, а також нормативні 

документи виконавчої влади її суб’єктів. 

Поряд з державним регулюванням ріелтерської діяльності в 

Україні поширене й громадське регулювання, яке виникає під час 

створення саморегулівних професійних громадських об'єднань. Такі 

організації накладають досить жорсткі права та обов'язки на учасників 

саморегулівних інституцій. Для членів і саморегулівних професійних 

громадських об'єднань обов'язковими до виконання і стандарти 

професійної діяльності. Видами професійних об'єднань найчастіше є 

гільдії, асоціації та спілки.  
Одним із професійних учасників ринку нерухомості є Асоціація 

фахівців  з нерухомості (ріелтерів) України, що є всеукраїнською 

громадською організацією яка заснована у жовтні 1995 року та 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12   березня   1996р.,   і   

діє  для   задоволення   й   захисту  законних   соціальних, 

економічних, творчих та інших спільних інтересів її членів. 

Ринок нерухомості є відображенням соціальної, політичної та 

економічної ситуації в країні. Відповідно, нестабільний ринок 

нерухомості може негативно впливати на хід економічних реформ - 

сповільнювати їх. Нерегульований ринок може слугувати джерелом 

соціальної напруги в суспільстві, тому що сьогодні одна із 

найгостріших проблем в нашій країні - житлова. 

 

 § 7. 4. Розвиток (створення) об'єктів нерухомості (девелопмент) 

На ринку нерухомості певне місце займає підприємницька 

діяльність, пов'язана з освоєнням і розвитком земельних ділянок, 

територій, споруд та інших об'єктів нерухомості. У країнах із 
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розвиненою ринковою економікою ця діяльність називається 

девелопмент. Суть явища девелопмента можна виразити як: 

особливий вид підприємницької діяльності з метою отримання 

прибутку внаслідок перетворень матеріальних процесів; 

перетворення об'єкта нерухомості внаслідок будівельних 

(ремонтних) та інших робіт з будівлями, спорудами або землею; або 

перетворення його в інший новий об'єкт нерухомості (зміна 

функціонального призначення), що має більшу вартість, ніж 

початковий. 

В Україні будівництвом на землі займалися забудовники. Як 

суб'єкт ринку нерухомості забудовник функціонував до кінця 20-х рр. 

XX ст. й зник зі становленням будівництва як галузі матеріального 

виробництва в рамках соціалістичної організації народно-

господарського комплексу. 

Як суб'єкт первинного ринку нерухомості забудовник виконує 

багато як організаційних, так й економічних функції, що об'єднуються 

поняттям «управління інвестиціями». До них належать: 

      –  вибір ефективного проекту; 

      – створення   або  перетворення  об'єкта  нерухомості   (забудова   

неосвоєної ділянки землі, реконструкція будівлі та ін.); 

      – отримання всієї необхідної та передбаченої законодавством 

документації й дозволів на реалізацію проекту; 

     –  пошук інвесторів; 

     –  визначення умов залучення інвестицій та позикових коштів; 

     –  розробка механізмів обігу коштів і форм їх повернення; 

     –  відбір й залучення підрядників; 

     –  контроль за здійсненням робіт. 

Девелопмент як форма підприємницької діяльності виражається в 

інвестиційному процесі розвитку (створення) об'єктів нерухомості, що 

охоплює  підбір команди учасників проекту, дослідження ринку, 

маркетинг, проектування, будівництво, фінансування, бухгалтерський 

облік, управління майном та ін. Ця сфера діяльності вимагає досить 

великих інвестицій з тривалим циклом, і об'єкти нерухомості  

протягом  тривалого часу  можуть  створювати  регулярні  потоки 

грошових коштів. Таким чином, девелопмент є одним із різновидів 

інвестиційних проектів. 

Девелопер — підприємець, що ініціює й організовує найкращий з 

можливих варіантів розвитку об'єктів нерухомості, включаючи 

фінансування проекту та реалізацію створеного об'єкта нерухомості. 
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Інвестор  — юридична або фізична особа, що здійснює вкладення 

власних, позикових або залучених майнових, фінансових, 

інтелектуальних та інших коштів у формі інвестицій в комерційних, 

соціальних, добродійних цілях. 

  
Тема 8. Оцінка і  страхування на  ринку нерухомості 

§ 8.1 Суть та напрями реалізації оціночної діяльності 
Інститут професійної оцінки об’єктів нерухомості в нашій країні 

почав формуватися на прикінці 90-х рр.. і продовжує розвиватися у 

таких напрямах: 

1. Державна оцінка об’єктів нерухомості і контроль за її 

здійсненням. 

2. Діяльність громадських (саморегулюючих)оцінних організацій. 

Саморегулюючі організації оцінювачів спроможні: захищати 

інтереси оцінювачів; сприяти підвищенню рівня професійної 

підготовки оцінювачів; сприяти розробці освітніх програм 

професійного навчання оцінювачів; розробляти власні стандарти 

оцінки; розробляти та підтримувати власні системи контролю якості 

здійснення оціночної діяльності. 

3. Діяльність незалежних оцінювачів й оцінювачів, що діють у 

рамках спеціалізованих юридичних організацій. 

Розвиток ринкових відносин в Україні забезпечують приватизацію 

державного майна, інститути експертної оцінки. І це закономірно: 

вільний рух властивості неможливий без свободи ціноутворення.    

Оцінка стала невід'ємною нормою в процесі приватизації та 

розпорядження державним і комунальним майном. Проведення 

експертної оцінки є обов’язковим у випадках: 

 –  створення підприємств на базі державного (комунального) 

майна; реорганізації, банкрутства, ліквідації державних комунальних 

підприємств та підприємств з державною (комунальною) часткою; 

     –   виділення або визначення частки майна у спільному майні, в 

якому є державна (комунальна) частка: 

     –    визначення    вартості   внесків   учасників   та   засновників    

господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься 

майно господарських товариств з державною часткою (часткою 

комунальною майна), а також у разі виходу (виключення) учасника 

або засновника із складу такого товариства; 
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     – приватизації та  іншого відчуження у випадках, установлених 

законом, оренди обміну, страхування державного (комунального) 

майна, а також повернення цього майна на підставі рішення суду. 

Під оціночною діяльністю розуміють діяльність суб’єктів оціночної 

діяльності, спрямовану на встановлення відносно об’єктів оцінки 

ринкової або іншої вартості. 

Суб’єктами оціночної діяльності є всі фізичні та юридичні особи, 

визнані ліцензованими оцінювачами, а також споживачі їх послуг. 

Об'єкти оцінки, перераховані в законі, прийнято класифікувати 

таким чином: рухомі й нерухомі об’єкти, об’єкти інтелектуальної 

власності, підприємство (бізнес) як об’єкт оцінки. Кожна з 

перерахованих груп має як загальні принципи, підходи і методи 

оцінки, так й свої особливості, що залежать від економічних 

характеристик об’єктів оцінки. 

Оцінка об’єктів нерухомості. Найбільш важливим аспектом 

питання оцінки об’єктів є оцінка земельних ресурсів, яка виконується 

для визначення ринкової вартості: 

     –  права забудовника земельної ділянки; 

     – земельної  ділянки  для  розрахунку  вартості   заставного   

забезпечення кредиту; 

     –  земельної ділянки для внесення в статутний капітал; 

     – земельної ділянки як найбільш ймовірної ціни продажу на 

другорядному ринку. 

Оцінка (переоцінка) основних фондів. Інфляція й структурні зміни в 

економіці визначають   істотні   відхилення   вартості   основних   

фондів   підприємств   та організацій  від ціни їх придбання.  Разом  з 

цим  відображення в фінансовій звітності підприємства реальної 

вартості основних фондів є важливою умовою формування   

правильних   управлінських   рішень   як   всередині   підприємств   і 

організацій,   так   й   сторонніми   інвесторами.   Традиційно   

розв’язання   цього завдання здійснюється через переоцінку основних 

фондів. 

Оцінка інтелектуальної власності.  Важливим напрямом не лише 

оцінки, але й економічного розвитку, є занесення в господарський обіг 

результатів інтелектуальної діяльності. Це вимагає знаходження 

комплексного рішення, включаючи забезпечення юридичного 

закріплення прав, визначення порядку їх бухгалтерського обліку, 

амортизації та оцінки. Оцінка інтелектуальної власності й юридичне 
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оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності є взаємо- 

доповнюваними.  

Оцінка боргів підприємств. Формування ринку боргових 

зобов'язань дозволить підприємствам реалізовувати на публічних 

торгах прострочену заборгованість, підвищувати оборотність 

капіталу. Процедура проведення торгів передбачає оцінку боргових 

зобов'язань для визначення їх ринкової вартості. 

Як правило, договір обов’язково містить: 

      –   точний опис об’єкта із зазначенням його виду; 

      –   тип вартості; 

      –   дані про наявність у оцінювача відповідної ліцензії; 

       –   дані про те, що оцінювач є належним професійним оцінювачем 

(якщо договір укладає професійний оцінювач); 

       –   суму винагороди оцінювача в грошовому вираженні.  

 

§ 8.2. Система контролю та регулювання оціночної діяльності 
Як будь-яка  система,  так  й  система  контролю  та  регулювання   

оцінної діяльності має багаторівневий характер. 

1 рівень. Цивільне і карне законодавство, тобто законодавство 

загальної дії, що розповсюджується на всіх громадян України. 

2 рівень. Законодавство, що регулює питання оцінки об'єктів 

нерухомості (Закон України «Про оцінку майна,  майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», Національний стандарт 

№1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" та ін.) в країні та 

діяльності суб’єктів України. 

3  рівень. Підзаконні акти національного й місцевого значення, 

вимоги яких мають обов'язковий характер у реалізації оцінної 

діяльності. 

4 рівень. Документи професійних громадських організацій 

оцінювачів, використані як обов'язкові лише для членів цих 

організацій. 

5 рівень. Особисті етичні та професійні стандарти поведінки для 

конкретного оцінювача, але не обов'язкові для інших. 

Контроль за здійсненням оцінної діяльності в Україні здійснюють 

органи, уповноважені Урядом України в межах своєї компетенції, 

встановленої відповідно до законодавства України. 

Функціями уповноважених органів є: 

• контроль за здійсненням оцінної діяльності; 

          •   регулювання оцінної діяльності; 
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• взаємодія з органами державної влади з питань оцінної діяльності    

та координація їх діяльності; 

• узгодження проектів стандартів оцінки; 

•   узгодження переліку вимог, що пред'являються до освітніх установ, 

які здійснюють   професійну     підготовку     оцінювачів   відповідно    

до законодавства України.  

        Основними механізмами регулювання оцінної діяльності, є: 

ліцензування оцінювачів; атестація фахівців у галузі оцінної 

діяльності; система стандартів і положень оцінної діяльності; 

затвердження навчальних програм для перепідготовки   фахівців   у   

сфері   оцінної   діяльності;   сертифікація послуг; страхування 

цивільної відповідальності оцінювачів. 

Ліцензування оцінної діяльності. Вимоги до ліцензування для 

фізичних осіб: державна реєстрація як індивідуальний підприємець; 

наявність документа про освіту, що підтверджує отримання 

професійних знань у сфері оцінної діяльності;  сплата збору за видачу 

ліцензії. Ліцензія надає право здійснювати всі види оцінної діяльності 

на всій території України.  

Сертифікація послуг оцінювачів є механізмом контролю 

дотримання стандартів, положень і правил оцінної діяльності, 

механізмом захисту прав споживачів. 

Регулювання оцінної діяльності відповідними органами в Україні: 

• забезпечує взаємодію національних органів виконавчої влади з 

питань оцінної діяльності; 

• готує пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та інших 

нормативно-правових актів у сфері регулювання оцінної діяльності; 

• розглядає проекти рекомендацій законодавчих і виконавчих 

органів влади з питань прийняття законодавчо-нормативних 

правових актів, регулюють оцінну діяльність; 

• розглядає й  висловлює думку про  проекти  інструкцій  та  

методичні матеріалів,   обов'язкових   для   застосування   органами,   

що   покликані ліцензувати оцінну діяльність; 

• проводить   аналіз   практики   застосування   чинного   

законодавства   відомчих актів, а також пропозицій органів 

виконавчої влади, України, організацій та громадян з питань, що 

належать до їх компетенції; 

• ініціює проведення досліджень з питань оцінної діяльності. 
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§ 8.3. Страхування об’єктів нерухомості 
Страхування один із найважливіших елементів ринкових відносин, 

що належить до фінансової сфери, пов’язаної з виконанням особливих 

функцій в економіці. 

Страхування – система заходів щодо створення грошового 

(страхового) фонду за рахунок внесків його учасників, з коштів якого 

відшкодовується збиток, заподіяний: стихійними лихами; нещасними 

випадками; порушенням чинного законодавства під час оформлення 

реєстрації операції з об'єктами нерухомості; ненавмисних помилок 

ріелтерів, оцінювачів, професіоналів ринку нерухомості; підрядником 

третім особам; забудовником пайовикам. 

Соціально-економічна суть страхування полягає в тому, що за 

рахунок внесків, здійснюваних юридичними особами та громадянами, 

створюють страхові фонди, що використовують для компенсації 

особам, які постраждали внаслідок стихійних лих, нещасних випадків 

або інших передбачених у законі подій. 

У Законі України "Про страхування" поняття страхування 

визначено як вид цивільно-правових відносин із захисту майнових 

інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій 

(страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що  формуються  

шляхом  сплати  ними  страхових  платежів  (страхових  внесків, 

страхових премій). 

Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не 

суперечать законодавству України. Залежно від об'єктів страхування 

поділяється на: Особисте – страхування майнових інтересів, 

пов’язаних із життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним 

забезпеченням страхувальника або застрахованої особи; майнове - 

страхування майнових інтересів, пов'язаних із володінням,  

користуванням і розпорядженням майном; страхування 

відповідальності пов'язане з відшкодуванням страхувальником 

заподіяної ним шкоди особі або майну громадянина, а також шкоди, 

заподіяної юридичній особі. 

Страхування може бути добровільним або обов'язковим. 

Страхування виконує низку функцій: 

а) компенсаційну, оскільки страхові фонди використовують 

насамперед для відшкодування страхувальникам заподіяних збитків; 

б)  превентивну,   бо  з   цих   фондів   фінансуються   профі-

лактичні   заходи   з відвернення шкідливого впливу стихійних сил 

природи та інших негативних наслідків; 
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в) функцію сприяння розвитку економіки, адже частину прибутку 

страхових організацій перераховують у дохідну частину державного 

бюджету. 

Національні страхові ринки більшості країн світу серйозно 

змінилися. Збільшилася кількість країн, пов'язаних інтеграційними 

угодами, мета яких − усунення бар'єрів для діяльності страхувальників 

з країн-учасниць на національних територіях інших країн з надання 

страхових послуг національним споживачам. На території 

Європейського Союзу (ЄС) сформовано єдиний страховий простір, у 

межах якого діяльність страхувальників регулює інтеграційне право 

ЄС в поєднанні з національним фінансовим і цивільним правом. 

Під час укладення договору страхувальник оплачує вартість 

страхування. Страхові внески встановлює страхувальник за 

тарифними ставками залежно від варіанта та терміну страхування, а 

також страхової суми. 

Найближчими роками можна чекати розвитку земельної іпотеки, 

яка також не обійдеться без титульного страхування, збільшиться 

кількість договорів титульного страхування за земельними ділянками. 

 

§ 8.4. Страхування професійної відповідальності суб’єктів ринку 

нерухомості 
Страхування професійної відповідальності — страхування 

замовника від наслідків ненавмисних помилок оцінювача 

(професійної відповідальності) встановлено законодавчо. Наприклад, 

оцінювач не має право займатися оцінною діяльністю без укладення 

договору страхування на конкретний вид оцінної діяльності (залежно 

від об'єкта оцінки) або за конкретним договором про оцінку об'єкта. 

За умов укладання договору на конкретний вид оцінної діяльності 

страховий захист розповсюджується на усі договори між оцінювачем 

й замовником, але до зазначеного в полісі (договорі страхування) виду 

оцінної діяльності, узятого в період дії договору страхування. У 

договорі страхування може бути передбачений ліміт відповідальності 

страхувальника на один страховий випадок. 

Укладання договору страхування на конкретний вид діяльності 

більшою мірою орієнтоване на оцінювачі, основною спеціалізацією 

яких є робота з фізичними особами. 

Страхування професійної відповідальності ріелтерів не є 

обов'язковим. Однак керівні агентства нерухомості в добровільному 

порядку страхують свою відповідальність. Бо ціна помилки в 
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ріелтерській діяльності надзвичайно висока, а її болючі наслідки 

відзначаються на усіх зацікавлених сторонах. Поліси страхування 

професійної відповідальності ріелтерів покликані звести до мінімуму  

негативні наслідки помилок й забезпечують виплату можливого 

збитку, дають можливість спокійніше відчувати себе і клієнту, і 

ріелтеру, а також є гарантією фінансової стійкості та надійності 

ріелтерської компанії. Страхування професійної відповідальності 

ріелтерів являє собою механізм компенсації витрат, понесених 

ріелтером внаслідок претензій клієнтів з відшкодування збитку, що 

виник внаслідок ненавмисної помилки, недбалості, або упущення, 

допущеного фірмою або її працівником. Розмір страхової суми 

залежить від виду ріелтерської діяльності та узгодження під час 

купівлі поліса. 

Дуже перспективним є страхування банківських іпотечних 

кредитів під купівлю вже побудованого житла. Цей вид послуг 

досить поширений у здійсненні операцій з міською нерухомістю. 

Ситуація, що склалася за поточного кредитування така, що кредит 

надають лише у разі висновку позичальником коштів договорів 

страхування. У цьому випадку страхувальником виступає 

позичальник кредиту, отримувачем винагороди (особою, на чию 

користь здійснюється страхування) - банк-кредитор. 

Порівняно новою, але вже популярною є послуга, пов'язана зі 

страхуванням фінансових ризиків суб'єктів - учасників ринку 

нерухомості. Так, значний інтерес представляє страхування 

інвесторів-пайовиків. Приблизно 50% учасників ринку пайового 

будівництва мають ті або інші проблеми. Це не тільки банкрутство 

забудовника, але й «подвійний» продаж квартир і зрив термінів 

будівництва. 

Страхування професійної відповідальності субпідрядника. Для 

запобігання можливим збиткам, що виникають у разі нанесенні збитку 

готовим частинам об'єкта будівництва субпідрядними організаціями, 

пропонується зобов'язати ці організації страхувати свою цивільну 

відповідальність. 

Цивільна відповідальність - це матеріальна відповідальність 

юридичної особи, передбачена чинним законодавством, за 

спричинення шкоди третім особам, їх майну в процесі або внаслідок 

будівельної діяльності. У цьому випадку третьою особою є замовник. 

Страховим випадком визнається подія, що відбулася, і настанням якої 

виникає обов'язок страхувальника відшкодувати збиток, заподіяний 
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майновим інтересам замовника, який наслідком недбалості, помилки 

або упущення під час будівництва. 

Страхування цивільної й професійної відповідальності 

проектувальника. Реалізація процесу будівництва об'єкта та його 

подальша експлуатація значною мірою залежить від правильності 

виконання робіт за архітектурним і будівельним проектуванням. 

Помилки, допущені проектувальниками, можуть призвести до зриву 

реалізації програми будівництва, втрати інвесторами своїх вкладень. 

 

Тема 9. Оподаткування нерухомості 

§ 9.1. Плата за землю 

Закон України "Про плату за землю" визначає розміри та порядок 

плати за використання земельних ресурсів, а також напрями 

використання коштів, що надійшли від плати за землю, 

відповідальність платників та контроль за правильністю обчислення і 

справляння земельного податку. 

Використання землі в Україні є платним. Плату за землю 

справляють у вигляді земельного податку або орендної плати, що 

визначається залежно від грошової оцінки земель. Розміри податку за 

земельні ділянки, грошову оцінку яких не встановлено, визначають до 

її встановлення в порядку, визначеному законодавчо.          

Плату за землю запроваджують для формування джерела коштів 

для фінансування заходів щодо раціонального використання та 

охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, відшкодування витрат 

власників землі і землекористувачів, пов'язаних з господарюванням на 

землях гіршої якості, ведення земельного кадастру, здійснення 

землеустрою та моніторингу земель, проведення земельної реформи 

та розвитку інфраструктури населених пунктів. 

Розмір земельного податку не залежить від результатів 

господарської діяльності власників землі та землекористувачів. 

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, а також земельна 

частка (пай) яка перебуває у власності або користуванні, зокрема 

на умовах оренди. Суб'єктом плати за землю (платником) є власник 

земельної ділянки, земельної частки (паю) і землекористувач, 

зокрема орендар. 

Податкове зобов'язання по земельному податку, а також по 

орендній платі за землі державної та комунальної власності, визначене 

у новій звітній податковій декларації, зокрема і за нововідведені 

земельні ділянки, сплачують власники та землекористувачі земельних 
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ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий 

податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, 

щомісячно протягом тридцяти календарних днів, наступних за 

останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. 

Платежі за землю зараховують до відповідних місцевих 

бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України 

для плати за землю. 

Кошти від земельного податку, що централізуються, спрямовують 

на розробку і виконання державних програм щодо раціонального 

використання земель, підвищення родючості ґрунтів, на 

відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, пов'язаних 

із господарюванням на землях гіршої якості, охорону земельних 

ресурсі комплексі з іншими природоохоронними заходами, розвиток 

загальнодержавної і регіональної інфраструктури, ведення державного 

земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель, а також 

проведення земельної реформи. 

Контроль за правильністю обчислення і справляння земельного 

податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної та 

комунальної власності здійснюють органи державної податкової 

служби. 

 

§ 9.2.  Податок на майно фізичних осіб 

Податок на майно фізичних осіб так само, як земельний податок, 

належить до місцевих податків і стягується безпосередньо з власника 

об'єкта нерухомості. Платниками   податків   визнають   власників   

об'єктів   нерухомості   (житлових будинків, квартир, дач, гаражів і 

інших будов, приміщень і споруд) незалежно від того, користуються 

вони цією нерухомістю чи ні. 

Платниками податків на майно фізичних осіб є громадяни 

України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають на 

території країни у власності об’єкти нерухомості та визнаються 

законом України об'єктом оподаткування. 

Податковою базою для обчислення податку на об'єкти нерухомості 

є сума інвентаризаційних вартостей об'єктів оподаткування, визначена 

органами технічної інвентаризації. Інвентаризаційна вартість - це 

відновна вартість об’єкта з урахуванням зносу й динаміки зростання 

цін на будівельну продукцію, роботи та послуги. 

Податок на об'єкти нерухомості сплачують щорічно за ставками, 

що встановлюють нормативні правові акти представницьких органів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 51

місцевого самоврядування залежно від сумарної інвентаризаційної 

вартості. 

Податок   на   об'єкти   нерухомості   обчислюють   на   основі   

даних   про   їх інвентаризаційну вартість станом на 1 січня кожного 

року. 

Після набрання чинності Закону України "Про податок з доходів 

фізичних осіб" прибуток, отриманий платником податку від продажу 

не частіше одного разу   протягом   звітного   податкового   року   

будинку,   квартири   чи   кімнати (включаючи землю, що знаходиться 

під таким об'єктом нерухомого майна, або присадибну ділянку), 

оподатковується за ставкою податку 15 (13)%. Зазначений прибуток 

розраховують як позитивну різницю між доходом, отриманим 

внаслідок продажу   такого   об'єкта   нерухомості,   та   витратами,   

понесеними   на   його придбання (будівництво), зменшена на 10% у 

розрахунку за кожний рік володіння такою нерухомістю, починаючи з 

другого календарного року, наступного за роком набуття власності на 

таку нерухомість, а саме за такою формулою: 

 

П = (Д – В) ·  ( 1 – 0,1 ·  (Р – 1)), 

 

де П - оподатковуваний прибуток; 

 

Д - дохід, отриманий платником податку внаслідок відчуження 

об'єкта нерухомості; 

 

В - витрати, понесені платником податку у зв'язку з придбанням 

такого об'єкта нерухомості; 

 

Р - кількість повних або неповних календарних років, 

протягом яких об’єкт нерухомості перебував у власності платника 

податку (спільній сумісній власності з іншим членом подружжя). 

Прибуток, одержаний від продажу протягом звітного податкового 

року більш, ніж одного об'єкта нерухомості, розраховують як 

позитивну різницю між доходом, триманим внаслідок продажу 

такого об'єкта нерухомості, та витратами, понесеними ні його 

придбання (будівництво), та оподатковують за ставкою податку 15%. 

  Під час обчислення суми держмита за посвідчення договорів 

відчуження житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, 

гаражів, а також іншого нерухомого майна, що перебуває у власності 
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фізичних або юридичних осіб, вартість таких договорів приймається, 

виходячи із суми договору, але не нижче його інвентаризаційної або 

балансової вартості з урахуванням коефіцієнтів індексації вартості 

цих об'єктів та зносу на момент відчуження, що вказується в довідках-

характеристиках БТІ. 

 Податок, як і держмито, сплачують фізичні особи сторони у 

договорі до вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору 

купівлі-продажу (дарування), і документ про сплату податку та 

держмита додають до примірників посвідчених договорів. 

 

         § 9. 3. Податок на майно підприємств 

Податок на майно підприємств належать до категорії 

регіональних. Установлюється він законом, який визначає 

максимальну ставку податку, а законодавчі органи суб'єктів федерації 

- конкретні ставки залежно від видів діяльності підприємств. 

Платниками податку є: організації-юридичні особи; філіали, 

представництва та інші підрозділи організацій, установ, що мають 

окремий баланс і розрахунковий (поточний) рахунок; організації, 

освічені відповідно до законодавства іноземних держав, міжнародні 

організації та об'єднання, а також їх відособлені підрозділи, що мають 

майно на території України. 

Законодавчі органи суб'єктів України, органи місцевого 

самоврядування можуть установлювати для окремих категорій 

платників додаткові пільги з податку в межах сум, що зараховуються 

до бюджетів суб'єктів України. 

Оподаткування за довірчого управлінні. Якщо засновником  

Податок і прибутки фізичних осіб, на прибуток й на додану 

вартість належать до групи національних та повністю перераховують 

до Державного бюджету. 

 

             § 9. 4. Єдиний податок на нерухомість 

Введення консолідованого податку на нерухомість на основі 

ринкової вартості об'єктів нерухомості знизить податкове 

навантаження на активну частину основних фондів, звільнить від 

оподаткування машини, обладнання, частину оборотних коштів (які 

входять в податкову базу податку на майно організацій, але не є 

об'єктами нерухомості). Це має стимулювати вкладання капіталу в 

оновлення виробничої бази, впровадження нових технологій, розвиток 

територій, стимулювання ефективного використання земель та 
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об'єктів нерухомості, а також поступово витісняти землекористувачів, 

не здатних реалізувати прибутковий потенціал об'єктів нерухомості з 

найбільш привабливих для розвитку міських земель. Ще одним 

доказом на користь консолідованого податку є більш справедливий 

розподіл податків, який має бути пов’язаний з реальною вартістю 

об'єктів нерухомості, з урахуванням соціально-економічних обмежень 

(зокрема, платоспроможністю населення). 

Єдиний податок на нерухомість може бути передбачений 

спеціальною частиною Податкового кодексу замість діючих податків 

на майно організацій й фізичних осіб і земельного податку. 

Муніципалітети, реалізуючи землю, зберігають стабільне джерело 

прибутків у вигляді відсотка від ринкової вартості об'єктів 

нерухомості й установлюють стабільні та прозорі правила обороту 

нерухомості, стимулюють розширення класу власників. З іншого боку, 

стабільне оподаткування захищає власників об'єкті в нерухомості та їх 

інвестиції від різких змін податкового тягаря, що мають місце під час 

індексації ставок земельного податку національними рішеннями, 

відображеними державною політикою 
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