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" ДОГОВІР ОРЕНДИ ЖИТЛА У ВАЛЛОНІЇ, ІНСТРУКЦІЯ " 

Цей допоміжний документ, створений за ініціативою провінції Намюр, є результатом тісної 

співпраці з чотирма агенціями соціальної нерухомості, що працюють на території провінції. 

"Договір оренди основного місця проживання у Валлонії", офіційний документ, необхідний 

для кожного орендаря і  власника, залишається складним для розуміння. З цього 

спостереження народився цей справді унікальний проект, адже на території Валлонського 

регіону немає іншого інструменту для інформування та роз’яснення. 

Представлені матеріали будуть корисними, наприклад, для вразливих верств 

населення або для тих, хто не розмовляє французькою мовою, і зможе спиратися 

на візуальні підказки, щоб краще зрозуміти складний юридичний зміст. Цей 

інструмент, який містить серед іншого спрощений, але офіційний варіант  договору 

оренди, також дозволить працівникам різних служб або асоціацій, які безпосередньо 

працюють в цій сфері, мати надійний та зручний у використанні посібник. 

Нарешті, будь-яка зацікавлена особа зможе за допомогою цих документів легше 

зорієнтуватись у різних деталях, правах та обов'язках, прописаних в договорі оренди 

основного місця проживання у Валлонії. 

Документ «Договір оренди житла у Валлонії, інструкція» містить 3 окремі, але 
взаємодоповнювальні складові, які дозволяють якомога більшій кількості людей краще 

зрозуміти, що таке договір оренди. 

 
Далі ви знайдете такі 3 документи: 

 

3-28 

ДОГОВІР ОРЕНДИ 

"Договір оренди 

основного місця 

проживання у Валлонії", 

що написаний 

спрощеною мовою, але 

зберігає свою юридичну 

силу. 

29-36 

ІЛЮСТРАЦІЇ 

Серія ілюстрацій, 

які допоможуть 

краще зрозуміти 

основні положення 

цього договору. 

41 

ВІДЕО 

Відео, в якому 

показано основні 

етапи шляху пари 

орендарів. 

 
 

 Всі документи можна завантажити тут або за посиланням 

http://tiny.cc/provincedenamur-bail
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АГЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРУХОМОСТІ (AIS) ПРОВІНЦІЇ НАМЮР: 

AIS Andenne-Ciney | AIS Dinant-Philippeville | AIS Gembloux-Fosses | AIS Namur 

 

Цей договір основного місця проживання безпосередньо пов'язує орендаря та власника. 
    

У цьому договорі Агенція соціальної нерухомості (AIS) представляє власника. Вона 
вступає від імені та замість власника. Агенція є уповноваженим представником власника. 

 

 

ДИВ. ІЛЮСТРАЦІЇ ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

ОСНОВНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

 
 

AIS МАЄ НА МЕТІ: 

• сприяти доступу до житла придатного для проживання;   
• застосовувати та розвивати педагогічний підхід з метою навчання умовам 

проживання в житлі, щоб супроводжувати орендаря і допомогти йому зрозуміти 
відповідальність за свої права та обов'язки (сплата квартплати, утримання майна 
в належному стані, відвідування житла представниками AIS і т. д.) 

• виступати в якості посередника між власниками і орендарями, які мають доходи 

категорії 1 (нестабільний), 2 (помірний дохід) або 3 (середній дохід); 

• зберігати, відновлювати або створювати якомога більше житла в державному та 
приватному секторах. 

 
AIS - це неурядова організація, вповноважена урядом Валлонії. 

ст. 30 
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ДОГОВІР ОРЕНДИ ОСНОВНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

 

ЗМІСТ 
 
 

 

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

1. Визначення власника та орендаря ......................................................................... 6 
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19. Завершення терміну довгострокової оренди (не більше 9 років) ..................... 23 

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

20. Переуступка права на оренду ............................................................................. 27 

21. Суборенда житла .................................................................................................. 27 

22. Відвідування житла .............................................................................................. 27 
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1. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИКА ТА ОРЕНДАРЯ 

ОСНОВНІ УМОВИ 

ДОГОВОРУ 
 
 

 
Власник: 

  

Прізвище: ............................................................................................................................... 

Ім'я: …….................................................................................................................................. 

Адреса: ................................................................................................................................... 

Представник власника: .......................................................................................................... 

 
Орендар/орендарі: 

  

Прізвище: ................................................................................................................................. 

Ім'я: ........................................................................................................................................... 

Дата народження: .................................................................................................................... 

Місце народження:…………..................................................................................................... 

Національний реєстраційний номер: ...................................................................................... 
 

 

неодружений/а 

 
  

розлучений/а 

одружений/а 

 
вдівець / вдова 

офіційний/а співмешканець/ка 
  

 

інше 

 

 

 позначте лише один варіант 

 
У разі зміни сімейного стану в період оренди орендар повинен надіслати власнику 
рекомендованим листомнову довідку про склад домогосподарства. 

    

 
Прізвище: ................................................................................................................................ 

Ім'я:   ........................................................................................................................................ 

Дата народження: ................................................................................................................... 
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Місце народження: ………….................................................................................................. 

Національний реєстраційний номер:…................................................................................. 
 

 

неодружений/а 

 
  

розлучений/а 

одружений/а 
 

 
 

вдівець / вдова 

законний/а 
співмешканець/ка 

 

 
інше 

 

 

 позначте лише один варіант 

 
У разі зміни сімейного стану в період оренди, орендар повинен надіслати  власнику 
рекомендованим листом нову довідку про склад домогосподарства. 

      

 

Вкажіть, чи є в сім'ї інші дорослі або діти (Прізвище та ім'я) 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Якщо в одному житлі проживає кілька орендарів, вони є взаємопов’язаними та 

неподільними, тобто кожен може бути зобов’язаний сплатити в повному обсязі: 
 

• орендну плату та плату за комунальні послуги; 

• ремонт житлового приміщення після його повсякденного використання; 

• компенсація за проживання; 
  

• відновлення орендованого житла після закінчення строку оренди. 
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2.1. Місцезнаходження житла 

Власник передає в оренду орендарю, який приймає в користування, 
    

 

Будинок з…………спальнею(-ями) 
 

Квартиру з…………….спальнею(-ями) 
 

Квартиру-студію 
 

Інше, уточнити .............................................................................................................................. 

Назва житлового комплексу/будинку: ......................................................................................... 

Поверх, на якому знаходиться житлове приміщення в багатоквартирному будинку: ............ 

Повна адреса житла: ................................................................................................................... 
 

Позначте один з цих чотирьох варіантів і вкажіть кількість кімнат (спалень) в житловому приміщенні. 

 

2.2. Опис житла 

Помешкання складається з таких приміщень: 
 

кухня вітальня їдальня 

 
  

спальня - Кількість уточнити: ............................    
 

підвал 

тераса 

Інші приміщення, які потрібно 
вказати: 

 

Житло не мебльоване. 

горищ

е двір 

сад 
 

гараж 

 

Позначте галочками необхідне і вкажіть кількість кімнат у помешканні. 

2. ОРЕНДОВАНЕ ЖИТЛО 

пральня 
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3. ОРЕНДНА ПЛАТА 

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ 

 

2.3. Максимальна дозволена кількість людей 

Максимальна кількість людей, що може проживати в цьому житловому приміщенні, становить 
............. 

Якщо це число перевищено, власник може попросити мирового суддю розірвати договір. 

Він може це зробити тільки в тому випадку, якщо це ставить під загрозу безпеку 

мешканців орендованих приміщень або інших мешканців. 
 

2.4. Постійне місце проживання та обрання постійного місця проживання 

Орендар заявляє, що постійно проживає в орендованому житлі. Він повинен 
звернутися до відділу обліку населення комуни, де знаходиться орендоване житло, щоб 

повідомити там свою нову адресу. Орендар заявляє, що обирає постійне місце 

проживання в орендованих приміщеннях відповідно до всіх зобов'язань, що випливають з 

договору оренди. 

При зміні постійного місця проживання орендар повинен в обов'язковому порядку повідомити 
про це власника. 

 
 

 

Оренда надається та приймається за умови щомісячної сплати орендної плати в розмірі 
………………………............. євро. 

 
Орендна плата повинна бути сплачена орендарем не пізніше    числа кожного місяця на 
рахунок n° BE .............................................................................. власника. 

Зверніть увагу, що ця орендна плата не включає комунальні послуги (див. статтю 11) 
 

 

 

Договір оренди укладається терміном на один рік. Його дія починається 
…………………………………………. і закінчується …………………………………………. 

 

Договір оренди укладається терміном на дев’ять років. Його дія починається 
…………………………………………. і закінчується …………………………………………. 

 
 
 
 

 

позначте галочкою один з двох варіантів 
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5. ОСНОВНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 

6. СЕРТИФІКАТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

Слово зі словника термінів 

 
ДИВ. ІЛЮСТРАЦІЇ ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

ОСНОВНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

 

     
 

УМОВИ ДОГОВОРУ, 

ПОВ'ЯЗАНІ З ЖИТЛОМ 
 
 
 

 

Власник та орендар погоджуються з тим, що житло є основним місцем проживання 
орендаря. Орендарю заборонено змінювати це призначення житла без попередньої 

письмової згоди власника. 
 

 

 

Орендоване житло було оформлено на підставі сертифіката енергоефективності 
(сертифіката PEB), виданого на дату................. / ................. / .................. 

 
У цьому сертифікаті PEB міститься висновок про те, що індекс енергетичної ефективності 
становить .................. (вкажіть A+, A, B, C, D, E, F, G ou H). 

 

Орендар заявляє, що отримав сертифікат PEB від власника 

 

Орендар заявляє, що він поінформований: 

• про те, що власник робить все можливе для надання йому сертифікату PEB; 

• про те, що сертифікат PEB буде переданий йому після отримання представником 

власника; 

• про експлуатацію гарячої води та опалення, а також про будь-які дані, які можуть описати 

якість ізоляції орендованого житла (віконні рами, ізоляція стін і покрівлі, вологість і т.д.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 позначте галочкою один з двох варіантів 

ст 31 ст 32 



Слово зі словника термінів 
 

11  

8. РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
 

7.1. Акт про стан приміщення при заселенні   

Орендар відвідав житлове приміщення і він повністю ознайомлений з його станом.   
Власник і орендар разом складають акт про стан приміщення при заселенні в орендоване 

житло. Цей акт складається або в період до заселення у житлове приміщення, або 

протягом першого місяця проживання. Цей документ необхідно зареєструвати. Приклад 

акту про стан приміщення при заселенні доступний за посиланням 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/ bail/theme/10 

Власник і орендар можуть спільно обрати експерта для складання акту про стан 

приміщення при заселенні в орендоване житло. У цьому випадку витрати на експерта 

розподіляються між власником і орендарем. 

Власник або орендар може звернутись по допомогу або бути представленим експертом чи 

адвокатом для складання акту про стан приміщення при заселенні в орендоване житло. У 

цьому випадку витрати сплачує особа, яка звернулася з проханням про допомогу чи 

представництво експерта чи адвоката. 

Якщо власник і орендар не склали акт про стан приміщення, вважається, що орендар 
отримав орендоване житло в тому ж стані, в якому воно перебуває в кінці терміну оренди. 

Докази зворотного завжди можуть бути надані будь-якими можливими способами. 

7.2. Акт про стан приміщення при виселенні 

Після закінчення терміну оренди орендар повинен здати орендоване житло в тому 

вигляді, в якому воно описане в акті про стан приміщення при заселенні, за 

винятком того, що зникло або було погіршено в результаті звичайного зношення або 

форс-мажорних обставин.   

Як власник, так і орендар можуть попросити іншу сторону разом скласти акт про стан 

приміщення при виселенні. 

Власник та орендар можуть спільно обрати експерта для складання акту про стан 
приміщення при виселенні. У цьому випадку витрати на експерта розподіляються між 

власником і орендарем. Власник або орендар може звернутись по допомогу або бути 

представленим експертом чи адвокатом для складання акту про стан приміщення при 

виселенні з орендованого житла. У цьому випадку витрати сплачує особа, яка звернулася 

з проханням про допомогу чи представництво експерта чи адвоката. 
 

 

8.1. Список робіт з ремонту та технічного обслуговування, оплачуваних орендарем або 
власником 

Власник і орендар повинні дотримуватися переліку та розподілу ремонтних робіт в 
житловому приміщенні після його повсякденного використання і ремонтних робіт, 

затверджених Урядом Валлонії. Цей список можна знайти за посиланням 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/ 

apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_ 

locatives.pdf 

7. АКТ ПРО СТАН ПРИМІЩЕННЯ 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/bail/theme/10
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/bail/theme/10
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
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9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ОРЕНДОВАНЕ ЖИТЛО ОРЕНДАРЕМ 

10. ТВАРИНИ 

 

8.2. Зобов'язання орендаря з надання інформації 

Орендар повинен негайно повідомити власника про роботи та ремонт, які має виконати 
власник. Він має це зробити електронною поштою або рекомендованим листом. Орендар 
несе відповідальність за всі наслідки неінформування власника або несвоєчасного 
інформування власника, якщо орендар не доведе, що власник не міг не знати про 
необхідність проведення робіт або ремонту. 

8.3. Терміновий ремонт та роботи з підвищення енергоефективності 

Під час оренди орендар має погодитися на: 

• термінові ремонтні роботи в орендованому житлі, які не можуть бути виконані після 

закінчення оренди; 

• роботи з підвищення енергоефективності. Перелік цих робіт встановлюється Урядом 

Валлонії. 

Орендар повинен погодитись на їх проведення, навіть якщо у нього виникають незручності 

або він не має доступу до частини орендованого житла. 

Однак, якщо цей терміновий ремонт або роботи з підвищення енергоефективності 

тривають більше сорока днів, орендна плата зменшується в залежності від часу і частини 

орендованого житла, доступу до якого орендар був позбавлений. 

Якщо такий ремонт або роботи з підвищення енергоефективності роблять непридатним 

для житла частину (-и) житла, необхідну (-і) для проживання орендаря і його сім'ї, орендар 

і його сім'я можуть розірвати договір оренди. 
 

 

 

Всі роботи з прикрашання,покращення, реконструкції орендованого житла можуть бути 

виконані тільки з попередньої письмової згоди власника. Вони виконуються орендарем за 

свій рахунок, на свій страх і ризик. 

Якщо без письмової згоди власника в орендоване житло все ж таки вносяться зміни, 

власник може: 

• або вимагати відновлення житла до його початкового стану ; 

• або залишити зміни, внесені в житло, без виплати компенсації орендарю. 
 

 

 

Орендар може тримати домашніх тварин в орендованому помешканні. Однак власник 

може заборонити тримати тварин. Ця заборона повинна бути обґрунтована, наприклад, в 

залежності від розміру орендованого житла і утримуваних тварин. Ця заборона не може 

бути надмірною. 
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11. ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ВИТРАТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ОРЕНДНОЇ 
ПЛАТИ 

 
 ДИВ. ІЛЮСТРАЦІЇ ДО ДОГОВОРУ 

ОРЕНДИ ОСНОВНОГО МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ 

Слово зі словника термінів 
  

 

УМОВИ ДОГОВОРУ, ПОВ'ЯЗАНІ З 

ОРЕНДНОЮ ПЛАТОЮ, 

КОМУНАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ, 

ПОДАТКАМИ ТА СТРАХУВАННЯМ 
 

До орендної плати можуть додаватися оплата комунальних послуг та інші витрати. Вони 

стосуються рахунків за споживання води, електроенергії, газу, опалення, телефону, 

інтернету, телебачення, палива, тощо. 

Витрати та оплата комунальних послуг мають бути вказані на окремому від орендної 
плати рахунку. Якщо вони відповідають фактичним витратам, власник повинен надавати 

орендарю цей рахунок та підтверджувальні документи не рідше одного разу на рік.   

У випадку багатоквартирних будинків, управління якими здійснює одна і та ж особа, це 

зобов'язання виконується, якщо: 

• власник надає орендарю звіт про витрати та платежі за комунальні послуги; 

або 

• власник дозволяє орендареві або його представнику ознайомитися з документами у 

фізичної особи або за місцезнаходженням компанії, яка здійснює управління. 
 

11.1. Комунальні платежі та витрати, безпосередньо пов'язані з житлом 

A. За наявності індивідуальних лічильників: 

Власник і орендар разом перевіряють показники споживання на індивідуальних 

лічильниках до того, як орендар заселиться до житла. Ці показники вказуються в акті про 

стан житлового приміщення при заселенні.   

Лічильники мають такі номери і коди: 
 

Вода - N° лічильника . ............................................ 
 

Газ - N° лічильника............................................  Код  EAN   ................... 
 

Електропостачання - N° лічильника............................... Код EAN ............................ 

Орендар оплачує безпосередньо своїм постачальникам абонементи за постачання води, 

електроенергії, газу, телефону, радіо, телебачення, палива тощо. Він також сплачує всі 

витрати, які пов'язані з цими абонементами, такими як оренда лічильників тощо. 
позначити галочкою 

ст 33 ст 34 
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B. За відсутності індивідуальних лічильників: 

Орендар щомісяця сплачує власнику не пізніше дати, зазначеної в статті 3 цього договору, 
за: 

 
 

 

 

Воду 

Суму в розмірі  ................... євро, яка є 
 
 
 
 

Опалення 

Суму в розмірі ......................   євро, яка 
є 

 
 
 
 

Гарячу воду 

Суму в розмірі ......................  євро, яка є 
 
 
 
 

Газ 

Суму в розмірі ...................... євро, яка є 
 
 
 
 

Електропостачання 

Суму в розмірі ...................... євро, яка є 
 
 
 
 

............................. 

Суму в розмірі ...................... євро, яка є 

 

 

 
позначити галочкою 

 
Оплатою частки орендаря 

Фіксованою сумою 

Авансовим комунальним платежем 

 

 
Оплатою частки орендаря 

Фіксованою сумою 

Авансовим комунальним платежем 

 

 
Оплатою частки орендаря 

Фіксованою сумою 

Авансовим комунальним платежем 

 

 
Оплатою частки орендаря 

Фіксованою сумою 

Авансовим комунальним платежем 

 

 
Оплатою частки орендаря 

Фіксованою сумою 

Авансовим комунальним платежем 

 

 
Оплатою частки орендаря 

Фіксованою сумою 

Авансовим комунальним платежем
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Оплата частки орендаря розраховується на основі: 
  

 

числа житлових приміщень в будинку, витрати і платежі розподіляються рівною мірою 

між кожним житлом; 

 

площі житлового приміщення відносно загальної площі всього житлового приміщення в 

будинку, тобто ................................................... ; 

 

 

інше: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Фіксована сума - це щомісячна оплата орендарем визначеної суми, яка покриває його 

витрати. Підрахунок на кінець року не проводиться. Власник не може вимагати додаткової 

оплати. 

Авансовий комунальний платіж - це щомісячна виплата орендарем авансу на оплату 

фактичних нарахувань. Наприкінці року власник направляє розрахунок за реальним 

споживанням, щоб провести перерахунок. Розраховується різниця між загальною сумою 

виплачених авансових платежів та фактичним споживанням. 

Якщо загальна сума авансових комунальних платежів значно вища в порівнянні з вартістю 
фактичного споживання, власник повинен відшкодувати різницю орендарю. 

Якщо загальної суми авансових платежів недостатньо в порівнянні з фактичною вартістю 
споживання, орендар повинен виплатити різницю власнику. 

 
позначити галочкою 
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11.2. Платежі і витрати, пов’язані з приміщеннями спільного користування 

Комунальні платежі і витрати, пов’язані з приміщеннями спільного користування, становлять: 
........... євро на місяць / рік. Орендар щомісяця виплачує власнику не пізніше дати, зазначеної 
в статті 3. 

 
Внесок орендаря у спільні комунальні платежі становить: 

 

 

За........................................... 

У розмірі …………. євро, що є 
 
 
 

За........................................... 

У розмірі ………… євро, що є 
 
 
 

За........................................... 

У розмірі ………… євро, що є 
 
 
 

За........................................... 

У розмірі ………… євро, що є 
 
 
 

За........................................... 

У розмірі ………… євро, що є 
 
 
 

За........................................... 

У розмірі ………… євро, що є 

 
позначити галочкою 

 

 

Оплатою частки орендаря 

 Фіксованою сумою 

 

 
Оплатою частки орендаря 

Фіксованою сумою 

 
 

 
Оплатою частки орендаря 

Фіксованою сумою 
 

 
Оплатою частки орендаря 

Фіксованою сумою 
 

 
Оплатою частки орендаря 

Фіксованою сумою 

 
 

 
Оплатою частки орендаря 

Фіксованою сумою
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12. ІНДЕКСАЦІЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 

 

Оплата частки орендаря розраховується на основі: 
 

площі орендованого житла відносно загальної площі приватних частин будинку, 

тобто ...............................................; 

 

площі житлового приміщення відносно загальної площі всього житлового 

приміщення в будинку, тобто .......................... ; 

кількості часток орендованого житла в приміщеннях спільного користування будівлі, 
тобто ………………. часток. 

 
Ці частки описані в основному акті спільної власності. 

 
Увага: у будь-який час власник і орендар, якщо вони не згодні, можуть звернутися до 
мирового судді: 

• відносно перегляду  фіксованих витрат і зборів;  
або 

• перерахунку їх у фактичні витрати і платежі. 
 

 

 

 

Власник та орендар вирішують не індексувати орендну плату щороку. 
  

 
 

 

Власник та орендар вирішують щорічно індексувати орендну плату. 

Через рік з дати початку оренди орендна плата індексується за письмовим запитом 

власника, за умови, що договір оренди зареєстрований. 
 

Індексована орендна 
плата дорівнює : 

базова орендна плата x новий індекс  

початковий індекс 
 

Базова орендна плата - це орендна плата, встановлена в статті 3 цього договору оренди. 

Новий індекс - це індекс здорового споживання в місяць, що передує місяцю, в який минає 

рік з дати початку оренди. 

Початковий індекс – це індекс здорового споживання за місяць, що передує місяцю, в якому 

укладено договір оренди. 

Федеральна Державна Служба (SPF) Економіки пропонує калькулятор індексації орендної 
плати. 

позначити галочкою 
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14. НЕСВОЄЧАСНА ОПЛАТА 

15. ПОДАТКИ ТА МИТА 

 

 
 

Якщо власник і орендар згодні, орендна плата може бути змінена в період з дев'ятого 
по шостий місяць до закінчення кожного 3-річного періоду. Сплата переглянутої 
орендної плати здійснюється в перший день трирічного періоду, який починається після 
узгодження перегляду вартості. 

У разі відсутності згоди між власником і орендарем, мировий суддя може дозволити 
перегляд орендної плати на умовах, передбачених статтею 58 Постанови про оренду 
житла. 

 

 

 

14.1. Відсотки за несвоєчасну сплату орендної плати 

Орендар сплачує орендну плату і комунальні послуги не пізніше дати, зазначеної в статті 
3. 

Якщо орендна плата і платежі не будуть сплачені протягом 10 днів з дати, 

встановленої в статті 3, власник може автоматично додати відсотки за прострочення 

платежу.   
Ці відсотки розраховуються таким чином: 

• починаючи з дати  терміну платежу відповідної суми;   
• за еталонною відсотковою ставкою;   

Відсотки за будь-який розпочатий місяць НАРАХОВУЮТЬСЯ за весь місяць. Власник не 

повинен надсилати повідомлення з вимогою оплати у формі офіційного попередження. 
  

 

14.2. Витрати, пов'язані з нагадуванням 

Власник може додати витрати, пов’язані з нагадування до суми, невиплаченої 
орендарем. 

Ці витрати, пов’язані з нагадуванням, складають: 

• 5 євро починаючи з другого нагадування, відправленого простим листом; 

• 15 євро за попередження (повідомлення з вимогою оплати), відправлене 
рекомендованим листом. 

Ці витрати додаються для оплати адміністративних витрат і вартості доставки. Ці суми 

можуть бути переглянуті, зокрема, при підвищенні поштових тарифів. 
 
 

 

15.1. Податок на нерухомість   

13. ПЕРЕГЛЯД ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ДОГОВОРОМ НА 9 РОКІВ 
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16. ГАРАНТІЙНИЙ ДЕПОЗИТ ОРЕНДИ 

Податок на нерухомість за орендоване житло не може оплачуватись орендарем. 

 

15.2. Інші податки та мита 

Всі податки та відрахування за орендоване житло, встановлені Державою, Регіоном, 

Провінцією, Комуною або будь-яким іншим державним органом, повинен оплачувати 

орендар. Це стосується, наприклад, податку на сміття. 
 
 

 
 

Перед заселенням до житла орендар повинен створити гарантійний депозит оренди для 

власника. 

Власник вимагає від орендаря створення гарантійного депозиту оренди, щоб захистити 
себе на випадок, якщо орендар залишає орендоване житло, не сплативши орендну плату, 

комунальні послуги або не відновивши пошкодження, завдані майну під час оренди. 
 
 

Орендар вносить суму в розмірі .................................євро (не більше ніж плата за два 
місяці оренди) на заблокований банківський рахунок на своє ім'я. Відсотки за цим 
депозитом отримує орендар.   

Власник в пріоритетному порядку отримує виплату з суми гарантійного депозиту, якщо 

орендар не виконує своїх зобов’язань. 

 

Орендар отримує від CPAS гарантійний депозит в розмірі ………………………. євро (не 

більше ніж плата за три місяці оренди). CPAS гарантує цю суму для власника. 

Щомісяця орендар відшкодовує CPAS суму гарантійного депозиту оренди протягом 

терміну оренди, і протягом не більше ніж трьох років. 

 

Орендар отримує гарантійний депозит оренди від свого банку в розмірі………….євро (не 
більше ніж плата за три місяці оренди). Банк гарантує цю суму власнику. Щомісяця 
орендар відшкодовує банку суму гарантійного внеску протягом терміну оренди, і протягом 
не більше ніж трьох років. 

Після повного відшкодування банку гарантійний депозит починає приносити відсотки. 

 
Орендар не може використовувати гарантійний депозит оренди для оплати орендної плати 
або платежів. 

Позначте галочкою один з трьох варіантів 
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17. СТРАХУВАННЯ 

  

  

Орендар оформлює договір страхування на випадок пожежі на орендоване житло 

до заселення до помешкання. Він надає підтвердження оплати першого рахунку за цією 

страховкою власнику протягом місяця після заселення до житла. 

Щороку він надає власнику підтвердження оплати рахунків за цією страховкою  

протягом місяця після того, як минає рік з дати заселення до житла. 

Якщо орендар не надає підтвердження оплати страхування, власник може звернутись 

до своєї страхової компанії з проханням додати в інтересах орендаря у свій договір 

страхування помешкання пункт про відмову від позову. У цьому випадку власник може 

перекласти витрати за цим страхуванням на орендаря. 

У разі пошкодження в результаті пожежі, пошкодження водою або пошкодження 
електричним струмом і т.д. орендар платить франшизу, якщо збиток завдано з його 
вини. 

  

 

Власник оформлює страхування з пунктом про відмову від позову  починаючи з .... 
/ ..... /...... у розмірі ……………….. євро. 

Він надає підтвердження цього орендарю. Витрати по цьому страхуванню покладаються 

на орендаря. Орендар залишає за собою право застрахувати свої меблі і свою 

відповідальність перед третіми особами (іншими мешканцями будівлі, сусідами і т.д.). 

 

 
У будь-якому випадку орендар дбає про страхування своїх меблів і своєї 

відповідальності перед третіми особами (іншими мешканцями будинку, сусідами тощо). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

позначте галочкою один з двох варіантів 
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18. ПРИПИНЕННЯ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ОРЕНДИ (НЕ БІЛЬШЕ 1-3 РОКІВ) 

 
ДИВ. ІЛЮСТРАЦІЇ ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

ОСНОВНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

Слово  зі словника термінів 
  

 
 

УМОВИ ДОГОВОРУ, ПОВ'ЯЗАНІ З 

ТЕРМІНОМ ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯМ 
 

 

 

18.1. Після закінчення терміну оренди 

Дія договору оренди завершується в кінці річного періоду. Вона не завершується 

автоматично. Власник або орендар має надіслати повідомлення про припинення 

оренди рекомендованим листом не менше ніж за три місяці до закінчення 

узгодженого строку оренди (див. статтю 4). 

Якщо вони погоджуються, власник і орендар можуть продовжити короткострокову 

оренду на тих самих умовах. Ця угода про продовження оренди обов'язково повинна бути 

укладена в письмовій формі. Договір оренди може бути продовжений двічі. Зверніть увагу, 

що термін дії всіх договорів оренди одного житла не може перевищувати трьох років. 

Короткострокова оренда стає орендою на дев’ять років з дати її початку, якщо: 

• повідомлення про припинення оренди не було надіслане вчасно;   

або 

• орендар продовжує займати приміщення, якщо власник не має заперечень, попри те, 

що власник надіслав орендареві повідомлення про припинення оренди; 

або 

• якщо між власником та орендарем укладено новий договір. 

 

18.2. До закінчення терміну оренди 

a) Власником: 

Після першого року оренди власник може розірвати договір оренди у будь-який час, якщо 
він бажає зайняти приміщення (для себе, для дружини/чоловіка або офіційного/ої 
співмешканця/ки, для своїх родичів по висхідній лінії, нащадків, прийомних дітей або дітей 
свого чоловіка/дружини, своїх родичів по бічній лінії та родичів свого чоловіка/дружини до 
другого ступеня).   

Власник повинен: 

• Надіслатипопереднє сповіщення за три місяці;   

• виплатити компенсацію в розмірі місячної орендної плати.   

Крім того, мають бути виконані всі умови, перелічені нижче: 

• Власник повинен вказати в повідомленні про припинення оренди особу та ступінь 
родинного зв’язку власника з особою, яка буде займати житло; 

ст 35 
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• Якщо цього вимагає орендар, власник протягом двох місяців повинен надати 
підтвердження сімейних відносин, якщо цього не буде зроблено, орендар може 
вимагати скасування повідомлення про припинення оренди. Заява про скасування 
повідомлення про припинення оренди має бути подана мировому судді не пізніше ніж 
за два місяці до закінчення терміну припинення оренди, вказаному в попередньому 
сповіщенні. Якщо цей термін минув, мировий суддя відхиляє клопотання про 
скасування повідомлення про припинення оренди. 

• Проживання особи, зазначеної власником у повідомленні, має фактично тривати не 
менше двох років. Заселення має відбутись не пізніше ніж через рік після виселення 
орендаря житла. 

Якщо власник без підтвердження будь-яких виняткових обставин не здійснить заселення 

на зазначених умовах і у визначений строк, орендар має право на компенсацію, 

еквівалентну орендній платі за вісімнадцять місяців. 
 

b) Орендарем: 

Орендар може розірвати договір оренди в будь-який час за умови попереднього 
сповіщення за три місяці і виплати компенсації у розмірі місячної орендної плати. 

18.3. Смерть орендаря 

Термін оренди закінчується автоматично через три місяці після смерті орендаря без 
попереднього сповіщення та компенсації. 

Будь-яка особа, що проживала в помешканні за більше ніж шість місяців до дня смерті 
орендаря, може повідомити власнику, що бажає оформити оренду житла на себе. Ця 

особа має один місяць з дня смерті орендаря, щоб це зробити. 

AIS може відмовити у поновленні оренди цією особою за достатніх підстав. AIS має 

місяць, починаючи з наступного дня після отримання інформації про бажання поновлення 

оренди, щоб повідомити цю особу про відмову. 

Якщо AIS не відмовляє протягом встановленого строку, оренда поновлюється особою на 

тих самих умовах, що існували до смерті орендаря. 

Якщо житлове приміщення залишається незайнятим і після смерті орендаря не 
містить предметів вмеблювання, які йому належать, власник може запросити 

судового виконавця для засвідчення цього, звернувшись з відповідним клопотанням, або 

це буде зроблено на вимогу мирового судді через одностороннє звернення.У цьому 

випадку оренда припиняється автоматично на дату складання протоколу без 

попереднього сповіщення або компенсації. 

Якщо житлове приміщення не зайняте і все ще містить меблі померлого орендаря, 

власник запрошує судового виконавця, щоб засвідчити це, звернувшись з відповідним 

клопотанням, або це буде зроблено на вимогу мирового судді через одностороннє 

звернення. Не раніше ніж через 3 місяці з дати смерті орендаря виконавець складає список 

меблів, які знаходяться в житловому приміщенні. Після закінчення тримісячного терміну з 

дня смерті орендаря власник може звільнити приміщення. Він має робити це в розумний 

спосіб і з урахуванням вартості меблів. Таким чином, він може їх продати, вивезти або 

зберігати. Власник може звертатись до спадкоємців орендаря по відшкодування йому 

витрат пов’язаних з продажем, вивезенням або зберіганням меблів. AIS може звернутись 

до мирового судді з проханням виплатити власнику належні суми з гарантійного депозиту 

оренди. Ця заява подається в односторонньому порядку. 
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19.1. Після закінчення терміну оренди 

Термін оренди закінчується в кінці 9-річного періоду. Він не закінчується автоматично: 

• власник має надіслати повідомлення про припинення оренди рекомендованим 
листом не менше ніж за шість місяців до завершення терміну оренди. 

• Орендар повинен надіслати повідомлення про припинення оренди 

рекомендованим листом не менше ніж за три місяці до завершення терміну 

оренди.   

Якщо повідомлення про припинення оренди не надіслане у встановлений термін, договір 

оренди продовжується кожного разу на строк до трьох років на тих же умовах. 

 

19.2. До закінчення терміну оренди 

a) Власником з метою особистого зайняття житла 

Власник може розірвати договір оренди в будь-який час, якщо він бажає зайняти житло 

(для себе, для дружини/чоловіка або офіційного/ої співмешканця/ки, для своїх родичів по 

висхідній лінії, нащадків, прийомних дітей або дітей свого чоловіка/дружини, для своїх 

родичів по бічній лінії та родичів свого чоловіка/дружини до третього ступеня).     

Власник має надіслати письмове повідомлення про припинення оренди не менше ніж за 
шість місяців. Крім того, мають бути виконані всі умови, перелічені нижче: 

• Власник повинен вказати в повідомленні про припинення оренди особу та ступінь 
родинного зв’язку власника з особою, яка буде займати житло; 

• Якщо цього вимагає орендар, власник протягом двох місяців повинен надати 
підтвердження родинного зв’язку, а якщо це не буде зроблено, орендар може 
вимагати скасування повідомлення про припинення оренди. Заява про скасування 
повідомлення про припинення оренди має бути подана мировому судді не пізніше ніж 
за два місяці до закінчення терміну припинення оренди, вказаному в попередньому 
сповіщенні. Якщо цей термін минув, мировий суддя відхиляє клопотання про 
скасування повідомлення про припинення оренди. 

• Проживання особи, зазначеної власником у повідомленні, має фактично тривати не 
менше двох років. Заселення має початися не пізніше ніж через рік після виселення 
орендаря з житла. 

Якщо власник без підтвердження будь-яких виняткових обставин не здійснить заселення 

на зазначених умовах і у визначений термін орендар має право на компенсацію, 

еквівалентну орендній платі за вісімнадцять місяців. 

19. ПРИПИНЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ОРЕНДИ (НЕ БІЛЬШЕ 9 РОКІВ) 
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b) Власником з метою виконання ремонтних або будівельних робіт 

Власник може розірвати договір оренди, якщо він має виконати ремонтні або будівельні 
роботи в житловому приміщенні. 

Але зверніть увагу, він має право це зробити лише в два періоди: 

• наприкінці першого 3-річного періоду оренди; 

• наприкінці другого 3-річного періоду оренди. 

Власник повинен надіслати письмове повідомлення про припинення оренди не менше ніж 

за шість місяців до закінчення цих 3-річних періодів. 

Як виняток після першого року оренди орендодавець може розірвати договір оренди, 

якщо він виконує роботи в декількох помешканнях, якими він володіє в одному будинку. 

У цьому випадку орендодавець може розірвати кілька договорів оренди, надіславши за 
шість місяців письмове повідомлення про припинення оренди. 

Крім того, роботи повинні: 

• відповідати призначенню орендованого житла   

• вартість робіт повинна перевищувати трирічну орендну плату, якщо вони стосуються 
тільки орендованого житла; 

• загальна вартість робіт повинна перевищувати дворічну орендну плату за всі житлові 

приміщення в будівлі, що належить тому ж власнику, в якому знаходиться орендоване житло; 

• роботи мають бути розпочаті протягом шести місяців після попереднього сповіщення, 
надісланого власником, або, у разі продовження терміну оренди, після виселення 
орендаря з приміщень; 

• роботи повинні бути завершені протягом двадцяти чотирьох місяців після 
попереднього сповіщення, надісланого власником, або, у разі продовження терміну 
оренди, після припинення проживання у приміщенні орендарем. 

Якщо власник цього не робить, орендар може вимагати скасування повідомлення про 

припинення оренди. Заява про скасування повідомлення про припинення оренди має бути 

подана мировому судді не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну припинення 

оренди, вказаному в попередньому сповіщенні. Якщо цей строк минув, мировий суддя 

відхиляє клопотання про скасування повідомлення про припинення оренди. 

Якщо власник без підтвердження будь-яких виняткових обставин не здійснить відповідну 

діяльність на зазначених умовах і у визначений термін, орендар має право на 

компенсацію, еквівалентну орендній платі за вісімнадцять місяців. 

Орендар може попросити власника безкоштовно надати йому документи, що підтверджують 
виконання робіт. 

c) Власником без підстави 

Власник може розірвати договір оренди: 

• наприкінці першого 3-річного періоду оренди; 

• наприкінці другого 3-річного періоду оренди. 
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Власник повинен дотримуватися всіх наступних умов:   

• надіслати за шість місяців письмове повідомлення про припинення оренди та попереднє 
сповіщення;    

• виплатити компенсацію у розмірі орендної плати за дев'ять місяців, якщо договір 
закінчується протягом першого 3-річного періоду оренди; 

• виплатити компенсацію у розмірі орендної плати за шість місяців, якщо договір 
закінчується протягом другого 3-річного періоду оренди. 

 

d) Орендарем: 

Орендар може розірвати договір оренди в будь-який час за умови повідомлення про 
припинення оренди і попереднього сповіщення за три місяці. 

Якщо орендар припиняє оренду протягом першого 3-річного періоду, власник має право 
на компенсацію. 

• Якщо орендар припиняє оренду протягом першого року, розмір компенсації дорівнює 
платі за 3 місяці оренди. 

• Якщо орендар припиняє оренду протягом другого року, розмір компенсації дорівнює платі 
за 2 місяці оренди. 

• Якщо орендар припиняє оренду протягом третього року, розмір компенсації дорівнює 
платі за 1 місяць оренди. 

Якщо договір розриває власник, орендар у свою чергу може припинити оренду в будь-

який момент, за умови, що він повідомить власника про припинення оренди заздалегідь, в 

цьому випадку термін для такого попередження не перевищує один місяць. У цьому 

випадку орендар не повинен виплачувати компенсацію. 

Однак власник повинен: 

• дотримуватися умов повідомлення про припинення оренди та попереднього сповіщення, 
які він має надіслати; 

• виплатити можливі компенсації. 
 

19.3. Смерть орендаря 
 

Оренда припиняється автоматично через три місяці після смерті орендаря без 

попереднього сповіщення або компенсації. 

Будь-яка особа, що проживала в помешканні за більше ніж шість місяців до дня смерті 

орендаря, може повідомити власнику, що бажає оформити оренду житла на себе. У неї є 

один місяць з дня смерті орендаря, щоб це зробити. 

AIS може відмовити у поновленні оренди цією особою за достатніх підстав. AIS має один 

місяць з наступного дня після отримання інформації про бажання переоформлення 

оренди, щоб повідомити цю особу про відмову. 

Якщо AIS не відмовляє протягом встановленого терміну, оренда поновлюється особою на 

тих же умовах, що існували раніше до смерті орендаря. 

 
Якщо житлове приміщення залишається незайнятим і після смерті орендаря не 

містить предметів вмеблювання, що йому належать, власник може запросити 

судового виконавця для засвідчення цього, звернувшись з відповідним клопотанням, або 

це буде зроблено на вимогу мирового судді через одностороннє звернення. У цьому



Слово зі словника термінів 
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 випадку оренда припиняється автоматично датою складання протоколу без попереднього 

сповіщення або компенсації. 

 
Якщо житлове приміщення не зайняте і все ще містить меблі померлого орендаря, 

власник запрошує судового виконавця, щоб засвідчити це, звернувшись з відповідним 

клопотанням, або це буде зроблено на вимогу мирового судді через  одностороннє 

звернення. 

Не раніше ніж через 3 місяці з дати смерті орендаря судовий виконавець складає список 

меблів, які знаходяться в житловому приміщенні. Після закінчення тримісячного терміну з 

дати смерті орендаря власник може звільнити приміщення. Він має робити це в розумний 

спосіб і з урахуванням вартості меблів. Таким чином, він може їх продати, вивезти або 

зберігати. Власник може звертатись до спадкоємців орендаря по відшкодування йому 

витрат, пов’язаних з продажем, вивезенням або зберіганням меблів. 

 
AIS може звернутись до мирового судді з вимогою виплатити власнику належні суми з 

гарантійного депозиту оренди. Ця заява подається в односторонньому порядку. 
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20. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВА ОРЕНДИ 

21. СУБОРЕНДА ЖИТЛА 

22. ВІДВІДУВАННЯ ЖИТЛА 

 
ДИВ. ІЛЮСТРАЦІЇ ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

ОСНОВНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

Слово  зі словника термінів 
  

 
 

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
 

 

 

Орендар не може передати право оренди, якщо тільки він не отримав попереднього 
письмового дозволу власника.   

У цьому випадку орендар, який уступає право оренди, повністю звільняється від 

зобов’язань. Таким чином, він більше не повинен сплачувати орендну плату так 

комунальні послуги. Він звільняється від будь-яких майбутніх зобов'язань, якщо інше не 

передбачено договором про переуступку оренди. 
 

 

 

Орендар не може здавати частину свого житла (в суборенду) іншій особі, якщо він не 

отримав попереднього письмового дозволу від власника. 
 

 

 

Власник може відвідувати орендовані приміщення один раз на рік, щоб 
переконатися, що вони знаходяться в хорошому стані. Про день цього візиту він має 

домовитись з орендарем, попередивши його не менше ніж за 8 днів. 

Протягом усього терміну оренди AIS, в особі одного зі своїх представників, може 

відвідувати житло щоразу, коли вважатиме це необхідним. AIS визначає день і час 

такого відвідання і повідомляє орендаря поштою або телефоном. Орендар зобов'язується 

бути присутнім і надавати доступ до всіх приміщень житла. 

У разі продажу орендованого житла або за ............... місяців до закінчення терміну оренди, 

орендар повинен дозволити кандидатам на оренду або потенційним новим власникам 

відвідувати приміщення ............... днів на тиждень (не більше 3-х), протягом …………… 

годин (не більше 3-х) на добу, про що мають домовитись власник та орендар. 

Крім того, орендар повинен дозволити розмістити в найбільш помітних місцях плакати, що 
оголошують про продаж або здачу в оренду житла. 

ст 36 
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23. РЕЄСТРАЦІЯ ОРЕНДИ 

Слово зі словника термінів 
  

 

 

Реєстрація оренди повинна бути проведена власником. Будь-які витрати, пов'язані з 

несвоєчасною реєстрацією, оплачуються власником. 

Якщо договір оренди не зареєстрований, то строк для повідомлення про припинення 

оренди та компенсація, яку повинен виплатити орендар, відповідно до статті 4, не можуть 

бути застосовані. Однак необхідно, щоб орендар надіслав власнику офіційне 

попередження щодо необхідності реєстрації оренди в такий спосіб:   

• рекомендованим листом; 

або 

• актом судового виконавця;  

або 

• віддати особисто власнику підписаний дублікат із зазначенням дати отримання. 

Власник має місяць, щоб відповісти на це попередження. 
 

 
Вчинено в ……………………………………, дата .......... /......... /........ в ............ оригінальних 
примірниках, підписаних сторонами договору, плюс один екземпляр для реєстрації. 

 
 

Орендар (-і) Власник (-и) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Додатки: 

 

1. Загальна роз’яснювальна записка про правові положення, які стосуються оренди житла, встановлені Урядом Валлонії відповідно 
до пункту 2 статті 3 декрету від 15 березня 2018 року щодо оренди житла. Цю роз’яснювальну записку можна переглянути у 
додатку на сторінці 42 або за посиланням http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/ 
documents/baux/fiches/FR/annexe_obligatoire_a_un_bail_de_residence_principale_pdf_.pdf 

 

2. Акт про стан приміщення при заселенні. Приклад акту про стан приміщення при заселенні доступний за 
посиланнямhttp://lampspw.wallonie.be/dgo4/ site_logement/bail/theme/10 

 

3. Список ремонтних робіт, необхідних в житловому приміщенні після його повсякденного використання, і робіт з технічного 
обслуговування. Цей список доступний за 
посиланнямhttp://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/ 
liste_non_limitative_des_reparations_locatives 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/annexe_obligatoire_a_un_bail_de_residence_principale_pdf_.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/annexe_obligatoire_a_un_bail_de_residence_principale_pdf_.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/annexe_obligatoire_a_un_bail_de_residence_principale_pdf_.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/bail/theme/10
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/bail/theme/10
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ІЛЮСТРАЦІЇ ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

ОСНОВНОГО МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Слово зі словника термінів ст4 ДИВ. ДОГОВІР ОРЕНДИ ОСНОВНОГО 
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 
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› Орендар завжди має звертатися до AIS. 

› AIS представляє власника. 

› AIS супроводжує орендаря, якщо у нього виникають питання або прохання. 
 

 
* AIS = агентство соціальної нерухомості 

ЖИТЛО ОРЕНДОВАНЕ ЗА ПОСЕРЕДНИЦТВА AIS 
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Слово зі словника термінів ст 10 ДИВ. ДОГОВІР ОРЕНДИ ОСНОВНОГО МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ 

 

 

 

 

 
 

 

› Орендар повинен 

УТРИМУВАТИ ЖИТЛО В 
ЧИСТОТІ: регулярно мити 
підлогу, вікна тощо. 

› Орендар повинен 

забезпечувати 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЖИТЛА: 
обслуговування 
водонагрівача, 
чищення димоходу, 
утримання саду тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

› Орендар повинен ПОВАЖАТИ СВОЇХ СУСІДІВ. 
 
 

   
 
 

ШУМ ЗАПАХИ ПІДТРИМАННЯ 
ЧИСТОТИ 

 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛА ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ І ПОВАГА 

ДО СУСІДСТВА 
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Слово зі словника термінів ст 10 ДИВ. ДОГОВІР ОРЕНДИ 

ОСНОВНОГО МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ 

 

 

› Орендар завжди повинен отримувати ПИСЬМОВУ ЗГОДУ ВЛАСНИКА, якщо він 

бажає проводити БУДІВЕЛЬНІ АБО РЕМОНТНІ РОБОТИ В ПОМЕШКАННІ. 
 
 

 

 

 
 
 

 

› Орендар дбає про 

забезпечення 
ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
свого КОТЛА. 

› Орендар повинен ПОІНФОРМУВАТИ 

ВЛАСНИКА про РЕМОНТНІ РОБОТИ, якІ 
необхідно зробити в житловому 
приміщенні. 

 
ОРЕНДАР ТА ВЛАСНИК ОБОЄ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СТАН 

ЖИТЛА, ОБОВ’ЯЗКИ КОЖНОГО ДЕТАЛЬНО РОЗПИСАНІ ТУТ: 

HTTP://LAMPSPW.WALLONIE.BE/DGO4/TINYMVC/APPS/LOGEMENT/VIEWS/DOCUMENTS/BA

UX/FICHES/FR/LISTE_NON_LIMITATIVE_DES_REPARATIONS_LOCATIVES.PDF 

с 

 

с 

 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
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ст 13 ДИВ. ДОГОВІР ОРЕНДИ 
ОСНОВНОГО МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ 

 

 

 

10 ДНІВ 

 

 
 

 ОРЕНДНА ПЛАТА  

› Щомісяця орендар сплачує ОРЕНДНУ ПЛАТУ. Ця орендна плата повинна 

бути внесена на рахунок власника не пізніше дати, встановленої в статті 3 
договору оренди. 

  

 

 

 

ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ 

ПЛАТИ ТА ОПЛАТА 

КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ ЩОМІСЯЦЯ У 

ВСТАНОВЛЕНУ ДАТУ 

УВАГА "ЯКЩО ОПЛАТА 

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІЗНІШЕ 

ВСТАНОВДЕНОГО 

ТЕРМІНУ": ВІДСОТКИ І 

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ 

  ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  

› Окрім орендної плати орендар оплачує всі комунальні послуги (споживання води, 

електроенергії...). 
 

  

ОРЕНДНА ПЛАТА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 
 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ 

ЛІЧИЛЬНИКИ = 

 ІНДИВІДУАЛЬНІ 

ЛІЧИЛЬНИКИ = ВІДСУТНІ 

 
 

 
ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
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Слово зі словника термінів 
ст 13 ДИВ. ДОГОВІР ОРЕНДИ 

ОСНОВНОГО МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ 

 

 

 

 
 

 
 
 

› ГАРАНТІЙНИЙ ДЕПОЗИТ ОРЕНДИ = сума, яку на вимогу власника орендар повинен 

покласти на окремий депозит, щоб власник мав гарантію, що орендар не покине житло... 
 
 

   ... НЕ СПЛАТИВШИ орендну плату, комунальні послуги 

 
 

   . .. НЕ ЗАБЕЗПЕЧИВШИ РЕМОНТ пошкоджень, 
завданих під час оренди 

 
 
 
 
 
 

› ПЕРЕД ЗАСЕЛЕННЯМ у житло 

орендар повинен надати 
власнику ГАРАНТІЙНИЙ 
ДЕПОЗИТ ОРЕНДИ. 

 
 
 
 
 

 

› Орендар НЕ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ гарантійний депозит оренди ДЛЯ сплати ОРЕНДИ 

АБО КОМУНАЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ. 

ГАРАНТІЙНИЙ ДЕПОЗИТ ОРЕНДИ 

22 
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Слово зі словника термінів ст 21 ДИВ. ДОГОВІР ОРЕНДИ 
ОСНОВНОГО МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ 

 

 

 

 

 

› Договір оренди укладено на ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН. У нього є ПОЧАТОК і КІНЕЦЬ. 
 

ПОЧАТОК КІНЕЦЬ 
 

 

 
 
  КОРОТКОСТРОКОВА ОРЕНДА  

ОРЕНДАР І ВЛАСНИК МОЖУТЬ РОЗІРВАТИ 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗА ПЕВНИХ УМОВ. 

 

 
ПОЧАТОК ЩОНАЙМЕ

НШЕ 

3 МІСЯЦІ 

КІНЕЦЬ 

 

 
 

    
НАДСИЛАННЯ 

ПОПЕРЕДНЬОГО 
СПОВІЩЕННЯ 

РЕКОМЕНДОВАНИМ 
ЛИСТОМ 
(оренда не 

припиняється 

автоматично) 

ЖИТЛО 

ЗВІЛЬНЕНЕ 

 

ДОВГОСТРОКОВА ОРЕНДА  

 
ПОЧАТОК 

 

ЩОНАЙМЕНШЕ 6 

МІСЯЦІВ ДЛЯ 

ВЛАСНИКА 3 

МІСЯЦІ ДЛЯ 

ОРЕНДАРЯ 

 
 
 

КІНЕЦЬ 

 

 
 

    
НАДСИЛАННЯ 

ПОПЕРЕДНЬОГО 
СПОВІЩЕННЯ 

РЕКОМЕНДОВАНИМ ЛИСТОМ 
(оренда не припиняється 

автоматично) 

ЖИТЛО ЗВІЛЬНЕНЕ 

  9 РОКІВ  

 

 
ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ТА ПОПЕРЕДНЄ 
СПОВІЩЕННЯ 

 ВІД 1 ДО 3 РОКІВ 
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Слово зі словника термінів ст 27 ДИВ. ДОГОВІР ОРЕНДИ 
ОСНОВНОГО МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ 

 

 

 

 
ОРЕНДАР ТА ВЛАСНИК ОБОЄ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СТАН 

ЖИТЛА, ОБОВ’ЯЗКИ КОЖНОГО ДЕТАЛЬНО РОЗПИСАНІ ТУТ: 

HTTP://LAMPSPW.WALLONIE.BE/DGO4/TINYMVC/APPS/LOGEMENT/VIEWS/DOCUMENT

S/BAUX/FICHES/FR/LISTE_NON_LIMITATIVE_DES_REPARATIONS_LOCATIVES.PDF 

 

 
 

 
 

  
 

Власник повинен 
ЗАРЕЄСТРУВАТИ 
ДОГОВІР ОРЕНДИ. 

Власник сплачує  ПОДАТОК 
НА НЕРУХОМІСТЬ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Власник повинен забезпечувати 

ЧАСТИНУ РЕМОНТНИХ РОБІТ в житлі 

та РОБІТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ. 

Власник може 

ВІДВІДУВАТИ 

орендоване 

приміщення РАЗ НА 

РІК. 

ФЕДЕРАЛЬНА 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 
ФІНАНСІВ 

 
ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/documents/baux/fiches/FR/liste_non_limitative_des_reparations_locatives.pdf
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1. Родичі по висхідній лінії   Родичі по висхідній лінії - це батьки, бабусі і дідусі, 

прабаби та прадіди і т.д. Всі члени сім'ї, які знаходяться 

«вище» в генеалогічному дереві по прямій лінії. Це не 

дядьки та тітки. Вони знаходяться «вище» в генеалогічному 

дереві, але вони є родичами по бічній лінії. 

 

2. Сертифікат PEB   Сертифікат енергоефективності (PEB) - це офіційний 
документ, в якому вказується теоретичне 
енергоспоживання житлового приміщення. Це енергетичне 
посвідчення житла. Його мета полягає в тому, щоб 
дозволити орендарю порівнювати різні помешкання не 
лише на основі орендної плати, але і за цим критерієм. 

 
3. Переуступка права оренди  Переуступка права оренди - це договір, за яким поточний 

орендар передає свій договір оренди новому орендарю. 
Тоді новий орендар (орендар, що заселяється) замінює 
колишнього орендаря (орендаря, що виселяється). 

 

4. Виняткові 

обставини 

 
 
 
 

 
 
 

5. Пункт про 
відмову від 
позову 

Винятковою обставиною є подія або серія 

непередбачуваних подій, які повністю або частково 

перешкоджають виконанню договору оренди. 

Це можуть бути обставини погодного (наприклад, ураган), 

пандемічного, бактеріологічного, воєнного або політичного 

характеру. 

За настання таких виняткових обставин договір визнається 

непристосованим. В такому випадку виникає необхідність 

від нього відступити. 

 
Пункт про відмову від позову в договорі оренди 
передбачає, що орендодавець не буде переслідувати 

орендаря, якщо орендоване житло постраждало в 

результаті пожежі. Таким чином, страхова компанія 

власника буде оплачувати збиток, заподіяний пожежею, 

без можливості згодом позиватись проти орендаря. 

 

6. Офіційне співмешкання  Офіційне співмешкання стосується 2 осіб, які хочуть 
проживати разом і створити правові рамки для такого 
спільного проживання. Потрібно подати заяву про офіційне 
співмешкання до відділу обліку населення вашої комуни. 
Офіційне співмешкання надає взаємні права і обов'язки. 

 

7. Родичі по бічній лінії  Родичі по бічній лінії - це всі члени сім'ї людини, за 
винятком його батьків, бабусь та дідусів і дітей. Таким 
чином, мова йде про братів і сестер, дядьків і тіток, 
двоюрідних братів і двоюрідних братів. 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 
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8. Довідка про склад домогосподарства   Довідка про склад домогосподарства - це 

адміністративний документ, який можна отримати в комуні. 

У цьому документі вказані особи, які проживають за однією 

і тією ж адресою і, отже, є членами одного і того ж 

домогосподарства. 

 
9. Повідомлення про припинення оренди Повідомлення про припинення оренди - це 

документ, в якому оголошено про припинення договору 

оренди. 

 
10. Нащадки Нащадками є діти, онуки, правнуки і т.д. всі члени сім'ї, які 

знаходяться «нижче» в генеалогічному дереві по прямій 
лінії. Це не молодші брати, молодші сестри, племінники і 
племінниці. 

 
11. Призначення Призначення будівлі визначається способом її 

використання, наприклад, житло, торгівельне приміщення, 

офіс чи майстерня. 

 
12. Відшкодування збитків Відшкодування збитків - це сума, яку особа вимагає в 

судовому порядку, щоб компенсувати заподіяну їй шкоду. 

 
13. Термін платежу Термін платежу - це дата закінчення строку оплати. Це 

дата, на яку повинна бути сплачена орендна плата і 
комунальні послуги. 

 
14. Акт про стан приміщення Акт про стан приміщення - це інвентаризація і докладний 

опис орендованого майна. Він має бути зроблений на 
початку дії договору оренди (акт про стан приміщення при 
заселенні) і в кінці (акт про стан приміщення при 
виселенні). Це дозволяє зрозуміти, якої шкоди було 
завдано майну за час оренди, шляхом порівняння актів 
стану приміщення при заселенні та виселенні. 

 
15. Акт судового виконавця Акт судового виконавця - це процесуальний акт, що 

виконується судовим виконавцем. Наприклад, виклик до 
суду, або повідомлення про вирок чи постанову суду, або 
повідомлення про арешт. 

 
16. Форс-мажор Форс-мажор - це раптова, непередбачувана подія, якої 

неможливо уникнути і яка відбувається не з вини орендаря 

або власника. Ця подія не має бути запланована ними або 

спричинена ними, навіть опосередковано. Наприклад, 

шторм, землетрус, пандемія тощо. 
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17. Франшиза У договорах страхування франшиза означає суму грошей, 

яка не відшкодовується страховою компанією. Таким 

чином, ця сума покривається застрахованою особою. 

Наприклад, якщо страхування від пожежі передбачає 

франшизу в розмірі 250 євро, а після пошкодження ремонт 

обійдеться в 1200 євро, то страхова компанія виплатить 

тільки 950 Євро. 

 
18. Компенсація Компенсація - це сума, що підлягає виплаті для 

відшкодування власнику житла або орендарю. 

 
19. Компенсація за проживання Компенсація за проживання - це сума, яку повинен 

сплатити орендар, коли він займає приміщення, не маючи 
на це права. Коли договір оренди закінчується, орендар 
повинен виплатити компенсацію за проживання за період 
між датою закінчення договору і датою, коли він покинув 
приміщення. 

 
20. Індексація Індексація - означає адаптацію орендної плати до зміни 

ВАРТОСТІ життя на основі об'єктивного індексу. Для 
орендної плати це індекс здорового споживання. 

 
21. Індекс здорового споживання Індекс здорового споживання використовується для 

розрахунку індексації орендної плати. Цей індекс показує 
зміну цін на всі товари і послуги, крім алкогольних напоїв, 
тютюну і палива. 

 
22. Відсотки Відсотки - це сума грошей, розрахована (відсотково) від 

орендної плати або від гарантійного депозиту оренди. 

 
23. Рекомендований лист Рекомендований лист має бути відправлений через 

поштове відділення у відповідній формі. Відправнику 
видається документ (квитанція). Це підтверджує дату 
відправлення. 

 
24. Орендар Орендар – це особа, яка підписує договір оренди на 

користування житлом. 

 
25. Офіційне попередження Офіційне попередження — це останнє письмове нагадування, 

яке вимагає від особи виконати свої зобов’язання. 

 
26. Попереднє сповіщення Попереднє сповіщення, яке також називається 

повідомленням про припинення оренди або розірванням 
договору, являє собою письмовий документ, в якому одна 
особа повідомляє іншу особу про її готовність розірвати 
договір оренди. 
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27. Податок на нерухомість Податок на нерухомість - це податок на нерухомість, що 

знаходиться у власності. Його сума - це відсоток від 

кадастрового доходу будівлі. Власник щорічно сплачує цей 

податок в тому Регіоні (Валлонія, Фландрія або столиця 

Брюссель), де знаходиться будівля. 

 
28. Власник Власником житла є особа, яка підписує договір оренди для 

надання свого житла в користування. 

 
29. Оплата частки орендаря Оплата частки орендаря - це частина комунальних 

платежів, які повинен сплатити орендар. 

 
30. Одностороннє звернення Одностороннє звернення дозволяє звернутися до суду і  

     розпочати провадження. 

 
31. Перегляд Перегляд орендної плати або вартості комунальних послуг 

- це збільшення або зменшення орендної плати чи вартості 
комунальних послуг на запит власника або орендаря. Його 
не слід плутати з індексацією, яка представляє собою 
адаптацію орендної плати до зміни вартості життя. 

 
32. Житло придатне для життя Житло є придатним для життя, якщо воно відповідає 

певним нормам гігієни, безпеки і комфорту. 

 
33. Еталонна відсоткова ставка Еталонна відсоткова ставка фіксується законом і може 

змінюватися щороку. 

 
34. Родичі третього ступеня Родичі третього ступеня - це прабабусі і прадіди, дядьки і 

тітки або племінники і племінниці. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ВІДЕО ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

ОСНОВНОГО МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ 
 Відео доступне для завантаження тут або для перегляду на сайті 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://tiny.cc/provincedenamur-bail-vid


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДОДАТОК ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 

ОСНОВНОГО МІСЦЯ 
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ДОДАТОК ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ОСНОВНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 
 

Визначення: 
 

Оренда основного місця проживання (на відміну від звичайної оренди) - це термін, який 

використовується, коли орендар хоче оселитися в орендованому помешканні. 
 

Орендодавець - це особа, яка здає майно в оренду (зазвичай власник). 

Винаймач - це особа, яка бере майно в оренду (зазвичай орендар). 

Повідомлення про припинення оренди або попереднє сповіщення - це офіційна інформація, 
яку одна особа передає іншій особі для припинення оренди. 

 

Фіксовані платежі - це платежі за комунальні послуги, сума яких встановлена в договорі оренди і 

не підлягає подальшому перерахунку. Підрахунок не проводиться. У будь-який час сторони 
можуть за обопільною згодою змінити цю суму, або кожна зі сторін може звернутися до мирового 
судді з проханням перегляду фіксованих платежів або переведення їх у платежі за фактичне 
споживання. 

 

Авансові комунальні платежі - це платежі, сума яких є авансом відносно фактичних витрат. В 
кінці кожного кварталу або не рідше одного разу на рік проводиться підрахунок і надсилається 
винаймачу на основі фактичного споживання. Якщо загальна сума авансових платежів значно 
вища в порівнянні з фактичними витратами, орендодавець повинен відшкодувати винаймачу 
різницю. З іншого боку, якщо загальної суми авансових платежів недостатньо для покриття 
фактичних витрат, винаймач повинен виплатити різницю орендодавцю. 

 
Пункт про відмову від позову проти винаймача - це пункт про те, що орендодавець (або його 
страхова компанія) не матиме права позиватися до винаймача (або його страхової компанії) в 
разі шкоди, заподіяної у випадку пожежі. Тобто саме страховка від пожежі орендодавця 
компенсує завдані збитки. Пункт про відмову від позову не покриває майно винаймача або його 
відповідальність перед третіми особами. 

 
Вступ: дискримінація 

 

Орендодавець вибирає винаймача вільно і без дискримінації. 
 

Щоб забезпечити кращу прозорість ринку оренди, будь-яке зовнішнє оголошення про 
оренду, оголошення в пресі, веб-сайт або інша форма публічного оголошення про оренду 
житла повинні містити, зокрема, суму орендної плати та інформацію про можливі особисті 
та спільні комунальні платежі. В іншому випадку комуни можуть накласти на орендодавця 
адміністративний штраф у розмірі від 50 до 200 євро. 

 
Орендодавець може запросити у винаймача такі загальні дані для вибору кандидатури таі 
укладення договору оренди, а також, за необхідності, відповідні підтверджуючі документи: 

 

1 - прізвище та ім'я кандидата (кандидатів) на 
оренду житла; 
2 - спосіб зв'язку з кандидатом; 
3 - адреса заявника; 
4 - дата народження або, якщо необхідно, доказ дієздатності для укладання 
договіру; 
5 - склад домогосподарства; 
6 - сімейний стан винаймача, якщо він перебуває у шлюбі або офіційно співмешкає; 
7 - обсяг фінансових ресурсів, наявних у кандидата-винаймача; 
8 - доказ оплати останніх трьох орендних платежів. 

 

Жодні інші дані не можуть вимагатися від винаймача, якщо тільки така вимога не переслідує 
законну мету і якщо такий запит обґрунтований серйозними підставами, пропорційними 
переслідуваній меті. 
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Орендодавець не може відмовити в доступі до житла кандидату на проживання на підставі 
прямої або непрямої дискримінації за такими ознаками: національність, расова 
приналежність, колір шкіри, сімейна приналежність, національне або етнічне походження, стать 
або пов'язані з нею критерії,такі як вагітність, пологи і материнство, а також транссексуальність і 
зміна статі, вік, сексуальна орієнтація, сімейний стан, народження, майновий стан, релігійні або 
філософські переконання, політичні переконання, профспілкові переконання, мова, поточний 
або майбутній стан здоров'я, інвалідність, фізичні або генетичні особливості, соціальне 
походження. 

 
UNIA - це незалежна державна установа, яка бореться з дискримінацією і за рівні можливості. 
Кандидати на оренду, які вважають себе жертвами дискримінації, можуть звернутися до UNIA 
(https://www.unia.be - безкоштовний телефонний номер 0800 12 800) або до інституту з питань 
гендерної рівності (http://igvm-iefh.belgium.be). 

 

Орендодавець, визнаний винним у дискримінації, може нести цивільну відповідальність. Таким 
чином, жертва дискримінації може подати цивільний позов з метою компенсації моральної 
шкоди. Компенсація може відповідати фактично завданій шкоді, при цьому позивач повинен 
довести ступінь завданої шкоди, або відповідати одноразовій виплаті, встановленій у розмірі 
650 євро або у розмірі 
1300 євро, залежно від обставин. 
Орендодавець також може бути змушений припинити свою дискримінаційну поведінку, можливо, 
під страхом покарання. Цей позов про припинення має бути поданий Голові Суду першої 
інстанції, який розглядає справу в порядку термінового провадження. 

 
За певних обставин орендодавцю, який вдається до дискримінації, загрожує ув'язнення терміном  
від одного місяця до одного року та штраф у розмірі від 50 до 1000 євро на додачу до відшкодування 
потерпілому. 

 
Зобов'язання щодо недискримінації також поширюється на агентів з нерухомості. 

 

1) Різниця між обов'язковим і додатковим правилом 

Обов’язкове правило - це правило, від якого не можна відступати в договорі. Це правило  

застосовується навіть в тому випадку, якщо сторони в договорі передбачили інше. 

В постанові від 15 березня 2018 року про оренду житла зазначено, коли положення є обов'язковим. 

Додаткове правило - це правило, від якого можна відступити в договорі. 
 

2)  Основні вимоги безпеки, гігієни та придатності для життя 

Основні вимоги безпеки, гігієни та придатності для життя відображені в постанові Уряду 

Валлонії від 30 серпня 2007 р., що визначає мінімальні критерії придатності до життя, критерії 
перенаселеності і містять визначення, згадані в статті 1, 19°-22° bis, Житлового кодексу Валлонії 
(https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=6235&rev=8510-13284). 

Коли житло не відповідає цим основним вимогам, винаймач після попередження 

орендодавця може звернутися до мирового судді і вимагати виконання необхідних робіт, за 
необхідності зі зниженням орендної плати, або розірвання договору оренди з вини 

орендодавця з відповідним відшкодуванням. 

Це пов’язано з тим, що відповідно до Валлонського кодексу житла та довготривалого 
проживання, будь-яке житло повинне відповідати мінімальним критеріям придатності до 
проживання. До цих критеріїв відноситься: 
1 - міцність; 
2 - герметичність; 
3 - електричне та газове обладнання; 
4 - вентиляція; 
5 - природне освітлення; 
6 - санітарне обладнання та опалювання; 
7 - конструкція і розміри житлового приміщення, особливо в залежності від складу 
домогосподарства, що займає його; 
8 - прохід на рівні поверхів і сходів. 

Крім того, житло не повинне становити небезпеку для здоров'я мешканців. 

https://www.unia.be/
http://igvm-iefh.belgium.be/
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=6235&rev=8510-13284
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Щоб здати в оренду невелике індивідуальне житло (площею до 28 м²) або колективне житло, 
орендодавець повинен мати дозвіл на здачу в оренду (для отримання додаткової інформації 
треба звернутися до Департаменту Житла Державної служби Валлонії - 
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=permisLoc&loc=1 - або до 
адміністрації комуни). 

Крім того, всі житлові приміщення мають бути оснащені принаймні одним пристроєм пожежної 
сигналізації в ідеальному робочому стані. 

 
3) Обов'язковий письмовий договір оренди 

 

Будь-яка оренда основного місця проживання має бути оформлена в письмовій формі. У цьому документі 
має бути щонайменше зазначено: 

 

 Особа орендаря і орендодавця: прізвище, два перші імені особи (якщо імен декілька), місце і 

дата народження, місце проживання; якщо це юридична особа (наприклад, компанія, 

агентство нерухомості): найменування, юридична адреса і номер компанії в реєстрі. 

 Дата початку дії договору оренди. 

 Строк оренди. 

 Тип оренди (наприклад, оренда основного місця проживання або студентська оренда). 

 Перелік всіх орендованих приміщень і частин будівлі. 

 Розмір орендної плати без урахування комунальних платежів. 

 Сума і характер можливих спільних комунальних платежів. 

 Сума і вид приватних платежів, якщо вони мають фіксований характер. 

 Відомості про фіксований або авансовий характер особистих і спільних комунальних 

платежів. 

 У випадку будинку з багатьма житловими приміщеннями, якщо розмір комунальних платежів не  

фіксований, здійснюється окремий розрахунок платежів та розподіл витрат. 

 Наявність індивідуальних або колективних лічильників. 

 Дата останнього сертифіката PEB, у випадку коли він вимагається указом від 28 листопада 

2013 р. про енергоефективність будівель, а також індекс ефективності, що присвоюється 

орендованому майну. 

 

Договір оренди повинен бути складений в кількості примірників, що дорівнює числу сторін. 
У кожному примірнику вказується кількість оригіналів, які були складені і підписані. Кожна 
сторона отримує оригінальний екземпляр. Якщо в договорі є тільки дві сторони (орендар і 
орендодавець), то необхідно, щоб договір був складений як мінімум в двох примірниках, по 
одному для кожної зі сторін. Але на практиці знадобиться додатковий екземпляр, призначений 
для обов’язкової формальної реєстрації. 

 

4) Реєстрація оренди 
 

Орендодавець зобов’язаний зареєструвати договір оренди в бюро реєстрації за місцем 
знаходження орендованого житла. Реєстраційне бюро підпорядковується «Федеральній 
державній службі фінансів» Реєстрація оренди може бути здійснена або на місці, або поштою, 
навіть електронною поштою, або факсом, або в електронному вигляді через додаток Myrent. 

 
Реєстрація безкоштовна, якщо вона зроблена протягом двох місяців з моменту підписання договору 
оренди. 

 
Відсутність реєстрації договору оренди може мати наслідки для розірвання договору оренди 
винаймачем (див.пункти 5 B) 2 і С)). 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=permisLoc&loc=1
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5) Строк та розірвання (припинення) договору оренди 

A. Загальне зауваження щодо форми повідомлення та визначення строків попереднього сповіщення 

Незалежно від дати, коли надіслано попереднє сповіщення, строк цього сповіщення 
починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому воно було надіслане. 
Попереднє сповіщення має бути надане або у вигляді рекомендованого листа, або у вигляді 
акту судового виконавця, або передане в руки одержувача, який підписав дублікат із 
зазначенням дати отримання. 

 
B. Оренда на 9 років 

Загальні положення 
 

Якщо сторони не уклали короткостроковий або довічний договір оренди (див. пункт С. і 
нижче), строк оренди основного місця проживання становить 9 років. Це автоматично 
застосовується до таких угод: 

 

 усна домовленість про оренду; 

 письмовий договір оренди без зазначення строку дії; 

 письмовий договір оренди строком від 3 до 9 років. 

Договір оренди припиняється у встановлений термін без будь-яких підстав або компенсацій, 
що виплачуються сторонами, за умови, що орендодавець повідомить про це, надіславши 
попереднє сповіщення не менше ніж за 6 місяців до закінчення терміну, а винаймач 
направить попереднє сповіщення не менше ніж за 3 місяці до закінчення терміну. 

Якщо після закінчення 9-річного періоду ні орендодавець, ні орендар не повідомили про це, 
оренда продовжується (поновлюється) кожен раз на 3 роки на тих же умовах. У цьому 
випадку кожна зі сторін має можливість кожні три роки аналогічним чином припиняти термін 
продовженої оренди без будь-яких підстав і без виплати компенсацій. 

Можливості розірвання протягом 9-річного періоду 

1. Розірвання договору орендодавцем 

Протягом 9-річного періоду орендодавець в трьох випадках має можливість за певних умов 
розірвати договір оренди. Ці правила не є обов'язковими, тому договір оренди може 
виключити або обмежити право орендодавця розірвати договір у цих трьох випадках. 

a) Орендодавець може в будь-який час розірвати договір оренди, щоб особисто зайняти 

майно, за умови повідомлення про припинення оренди за 6 місяців. Для того, щоб 
повідомлення про припинення оренди було дійсним, у ньому має бути зазначено причину 
та особу, яка буде фактично займати орендоване майно. 

Особою, яка займає майно, може бути сам орендодавець, його чоловік/дружина або 
офіційний співмешканець, його діти, онуки, усиновлені діти і діти його чоловіка/дружини 
або офіційного співмешканця, його родичі по висхідній лінії (батько, мати, бабуся, дідусь) і 
родичі його чоловіка/дружини або офіційного співмешканця, його брати, сестри, дядьки, 
тітки, племінники і племінниці і родичі його чоловіка/дружини або офіційного 
співмешканця. 

Коли повідомлення про припинення оренди надається з метою дозволу зайняття майна 
рідними третього ступеня, строк попереднього сповіщення не може завершитися до 
закінчення першого трирічного періоду з моменту набуття чинності договором оренди. 

b) Після закінчення першого і другого трирічного періоду (3 роки) орендодавець може, 
попередивши за 6 місяців, розірвати договір оренди для виконання певних робіт. У 
повідомленні про припинення оренди повинна бути вказана причина і дотримані деякі 
обов’язкові умови. 

c) Після закінчення першого або другого трирічного періоду (період 3 роки) орендодавець 
може без вагомої підстави розірвати договір оренди за умови попередження за 6 місяців 
та виплати компенсації за 9 або 6 місяців орендної плати (залежно від того, чи 
повідомлення про припинення було надіслане наприкінці першого або другого трирічного 
періоду) на користь орендаря. 
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2. Розірвання договору винаймачемВинаймач може розірвати договір оренди в будь-який 
час, якщо він повідомить орендодавця за 3 місяці. Він не зобов’язаний пояснювати 
припинення оренди зі свого боку. Проте, протягом перших трьох років оренди він повинен 
виплатити орендодавцю компенсацію в розмірі орендної плати за 3, 2 або 1 місяць, в 
залежності від того, чи виселяється він протягом першого, другого або третього року. 

У випадках, коли договір оренди не зареєстрований, існує спеціальне право розірвання 
(див. пункт 4). Винаймач може покинути орендовані приміщення в будь-який час, без 
попереднього сповіщення і без виплати компенсації, якщо і тільки в тому випадку, якщо 
орендодавець не зареєструє договір оренди протягом одного місяця з моменту надсилання 
офіційного попередження про необхідність це зробити винаймачем. 

Якщо орендодавець достроково розриває договір оренди, повідомивши за 6 місяців на 
підставі того, що він бажає особисто зайняти майно, виконувати у ньому роботи або навіть 
без вагомої підстави (див. п. 5, В., 1.), винаймач може надати зустрічне сповіщення (тобто 
попередити у свою чергу) за 1 місяць без виплати компенсації, навіть якщо повідомлення 
зроблено протягом перших трьох років його договору. 

 
 

C. Короткострокова оренда 

Постанова від 15 березня 2018 року про оренду житла передбачає, що сторони можуть 
укласти договір оренди або три різні послідовні договори оренди на загальний термін не 
більше 3 років. 

Якщо за 3 місяці до закінчення терміну оренди не було зроблено ніякого повідомлення або 
якщо винаймач продовжував займати майно в кінці узгодженого терміну без заперечень з 
боку орендодавця, початкова оренда продовжується на тих же умовах, але вважається 
укладеною на термін 9 років (тобто стає 9-річною орендою) з початку дії договору. 

Починаючи з другого року оренди орендодавець може розірвати договір оренди в будь-який 
час, надіславши попереднє сповіщення за 3 місяці і виплативши винаймачу компенсацію, 
еквівалентну орендній платі за 1 місяць, за особисте або сімейне зайняття орендованих 
приміщень (батьки або родичі до другого ступеня).. 

Винаймач може розірвати договір оренди в будь-який час, надіславши попереднє сповіщення 
за 3 місяці і виплативши орендодавцю компенсацію, еквівалентну орендній платі за 1 місяць. 

У випадках, коли договір оренди не зареєстрований, існує спеціальне право розірвання (див. 
пункт 4). Винаймач може покинути орендовані приміщення в будь-який час, без попереднього 
сповіщення і без компенсації, якщо і тільки в тому випадку, якщо орендодавець не зареєструє 
договір оренди протягом одного місяця з моменту надсилання офіційного попередження про 
необхідність це зробити винаймачем. 

 
D. Довгострокова оренда 

 

Можна укласти договір оренди терміном більше 9 років. Цей договір регулюється тими ж 
положеннями, що і договір оренди на 9 років (див.пункт 5), B), за винятком того, що 
компенсація, яка виплачується орендодавцем при припиненні договору оренди без вагомої 
підстави в кінці третього або наступного трирічного періоду, встановлюється в розмірі 3-
місячної орендної плати. 

 
 

E. Довічна оренда 
 

Також можливо укласти договір оренди на все життя орендаря. 
 

Орендодавець такої довічної оренди не може розірвати її достроково, якщо інше не 
передбачено договором. 

 

Проте, винаймач у будь-який момент може розірвати договір оренди, надіславши попереднє 
сповіщення за 3 місяці 
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6) Індексація орендної плати 

Якщо можливість індексації не була виключено прямо в положеннях договору, індексація 
орендної плати  дозволена за умови того, що договір оренди зареєстрований. 

Питання про індексацію може підійматись не раніше ніж мине рік з набрання чинності 
договором оренди і вона розраховується відповідно до правової формули, яка враховує зміни 
індексу здорового споживання: 

 
Базова орендна плата Х новий індекс 

---------------------------------------- 
Початковий індекс 

Базова орендна плата - це орендна плата, яка була узгоджена на початку оренди. 
 

Новий індекс - це індекс здорового споживання за місяць, що передує даті річниці набуття 
чинності договором оренди. 

 

Початковий індекс - це індекс здорового споживання за місяць, що передує даті підписання 
договору оренди. 

 
Індекс здорового споживання можна знайти за цим посиланням: 
https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indexation-du-loyer 

 

Якщо орендодавець вимагає індексації орендної плати після того, як минув рік з дати набрання 
чинності договором оренди, індексація буде дійсною для минулого періоду лише для останніх 3-
х місяців, що передують даті вимоги. 

 
 

7) Перегляд орендної плати 

За певних умов може бути проведений перегляд орендної плати в сторону збільшення або 
зменшення. Цей перегляд може проводитися тільки в кінці кожного трирічного періоду. Його 
можуть вимагати як орендодавець, так і винаймач, але лише протягом певного періоду: між 9-м 
і 6-м місяцем, що передує закінченню 3-річного періоду. 

Після цього запиту можливі два рішення: 

a) або сторони відзначають свою згоду щодо принципу перегляду орендної плати та її розміру; 
b) або сторони не можуть домовитися; в цьому випадку сторона-позивач може звернутися до 
мирового судді, але виключно в період з 6-го по 3-й місяці до закінчення поточного трирічного 
терміну. 

 
 

8) Витрати та комунальні платежі 

Як правило, не уточнюється, хто повинен платити певні платежі - винаймач або орендодавець. 
Орендодавець повинен в обов'язковому порядку сплатити тільки податок на нерухомість, і тому 
його ні в якому разі не може бути стягнено з винаймача. 

Інші витрати та комунальні платежі завжди повинні бути відокремлені від орендної плати і 
вказуватися в окремому рахунку. 

Якщо витрати та комунальні платежі встановлені як фіксований платіж (наприклад: фіксована 
сума 75 євро на місяць), сторони не можуть адаптувати їх в односторонньому порядку, 
враховуючи фактичні витрати та платежі, які, можуть бути вищими або нижчими за цю фіксовану 
суму. Однак винаймач і орендодавець можуть в будь-який час звертатись до мирового судді з 
запитом про перегляд суми іфксованих витрат та комунальних платежів або зміну фіксованих 
комунальних платежів на платежі за фактичне споживання. 

Якщо витрати та комунальні платежі не були встановлені на фіксованій основі, законом 
передбачено, що вони повинні відповідати фактичним витратам. Винаймач оплачує авансові 
платежі і має право вимагати від орендодавця документів, що підтверджують його витрати 
(рахунки, які він фактично оплачує). 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indexation-du-loyer
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9) Положення щодо ремонту орендованого приміщення 

Орендодавець зобов'язаний підтримувати орендоване приміщення в стані, придатному для 
використання з тією метою, для якої воно було орендоване. 

Винаймач зобов'язаний при необхідності повідомити орендодавця про збиток, нанесений 

орендованому майну, і про необхідний ремонт. Винаймач також повинен забезпечити поточний 
та дрібний ремонт в орендованому приміщенні. Обов'язки винаймача щодо ремонту суворо 
обмежені: жоден з видів ремонту, що вважаються обов'язком винаймача, не покладається на 
нього, якщо вони виникли тільки через зношення або форс-мажорні обставини. 

Ці положення є обов'язковими. 

Уряд встановив приблизний розподіл найбільш поширених ремонтних робіт між орендодавцем і 
винаймачем. 

10) Страхування від пожежі 
 

Винаймач несе відповідальність за пожежу орендованого майна, якщо не доведе, що це сталося 
не з його провини. 

 
Відповідальність винаймача повинна бути покрита страховкою. У сторін є два варіанти на вибір: 

 

a) Або винаймач оформлює пожежну страховку на орендоване майно перед заселенням у 

приміщення. Він повинен буде щорічно надавати підтвердження оплати цієї страховки. У 

разі, якщо винаймач не надасть таке підтвердження, орендодавець може звернутися до 

своєї страхової компанії з проханням додати в інтересах винаймача пункт про відмову 

від позову у свій договір страхування помешкання. У цьому випадку він може перекласти 

витрати за цією страховкою на винаймача. Виплата франшизи може бути покладена на 

винаймача, якщо він несе відповідальність за пожежу; 

 
b) Або орендодавець оформлює страховий поліс з відмовою від позову і надає доказ 

цього винаймачу. Витрати по цьому страхуванню покладаються на винаймача. Винаймач 
і надалі несе відповідальність за страхування своїх меблів і відповідальність перед 
третіми особами. 

 
 

11) Акт про стан приміщення 
 

A.  Акт про стан приміщення при заселенні 
 

Сторони повинні спільно (тобто разом, за домовленістю обох сторін) скласти детальний акт 

про стан приміщення, спільно сплачуючи витрати, пов’язані зі складанням цього акту. Такий 

акт про стан приміщення складається або до заселення у житлове приміщення, або 

протягом першого місяця проживання. 

 
Цей акт про стан приміщення додається до договору оренди, і також підлягає реєстрації. 

 
Уряд затвердив стандартний зразок акту про стан приміщення для в якості орієнтованого та 
довідкового документа. 

 
B. Акт про стан приміщення при виселенні 

 

Кожна сторона може вимагати, щоб в кінці терміну оренди було складено спільний акт про 

стан приміщення з розподілом витрат, пов’язаних зі складанням цього акту. 

 
 

12) Передача орендованого майна 

При продажу орендованого майна захист орендаря не завжди однаковий. Це багато в чому 
залежить від того, чи є в договорі оренди засвідчена дата, яка передує продажу орендованого 
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майна. 

Завірений договір оренди, а саме договір оренди, оформлений нотаріусом, завжди має 
засвідчену дату. Договір оренди, складений у приватному порядку (тобто не завірений, але тим 
не менше підписаний сторонами), має засвідчену дату з дня реєстрації (див.пункт 4), або з дня 
смерті однієї з осіб, які підписали договір, або з дня, коли існування договору оренди було 
встановлено судовим рішенням або актом, складеним державним службовцем, наприклад, 
нотаріусом або судовим виконавцем. Усний договір оренди ніколи не має засвідченої дати. 

Якщо договір оренди має засвідчену дату, що передує продажу орендованого майна, покупець 
(новий власник) приймає на себе всі права і обов'язки колишнього орендодавця. 

Якщо в договорі оренди не вказана засвідчена дата, що передує переходу права власності на 

орендоване майно (тобто в момент продажу орендованого майна), тоді можливі два варіанти: 

a) або орендар займав житло менше ніж протягом 6 місяців. У цьому випадку покупець може 
розірвати договір оренди без будь-яких підстав або компенсації. 

b) або орендар займав житло не менше ніж протягом 6 місяців. Тоді покупець набуває прав і 
обов'язків початкового орендодавця (тобто він замінює початкового орендодавця в своїх 
правах і обов'язках). Однак покупець може розірвати договір оренди, повідомивши про це 
орендаря за 3 місяці, протягом 3-х місяців після продажу майна на умовах, зазначених у 
пункті 5) B. 1. 

 
 

13) Правова допомога та правова підтримка в судових процедурах 
 

 
A. Правова допомога 

Первинна правова допомога 
 

Первинна правова допомога спрямована на надання в ході коротких консультацій 
практичної інформації, юридичної інформації або первинного юридичного висновку. 

 
Чергові пункти діють в будівлях судових органів, мирових судах і будинках правосуддя, а 
також в деяких адміністраціях комун, CPAS або ASBL (неурядових організаціях), в яких є 
юридичні служби. Для отримання інформації про місця і час роботи чергових пунктів 
рекомендується звернутись до комітетів з правової допомоги, контактна інформація яких 
доступна на веб-сайті: https://avocats.be/de/commissions-daide-juridique. 

 

Первинна правова допомога надається професіоналами в галузі права, найчастіше 
юристами. 

 
Первинна правова допомога безкоштовна і доступна для всіх, без будь-яких умов доходу і 
без попереднього запису. 

Вторинна правова допомога 
 

За певних умов вторинна правова допомога дозволяє отримати призначеного адвоката, 
послуги якого будуть "повністю" (за фіксовану плату, що включає адміністративні витрати) 
або частково безкоштовними залежно від рівня доходу. 

 
Перевіряти дотримання умов для надання правової допомоги, надавати вторинну правову 
допомогу і призначати адвоката можуть Бюро правової допомоги (B. A. J.), які є 
компетентними щодо цього. Ці Бюро організовані колегіями адвокатів. Щоб дізнатися адреси 
та дні роботи найближчого Бюро правової допомоги, перейдіть за посиланням: 
https://avocats.be/de/bureaux- daide-juridique-baj. 

Запит про надання правової допомоги можна подати поштою у Бюро правової допомоги 
відповідного судового округу або безпосередньо на на місці 

https://avocats.be/de/commissions-daide-juridique
https://avocats.be/de/bureaux-daide-juridique-baj
https://avocats.be/de/bureaux-daide-juridique-baj
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B. Правова підтримка в судових процедурах 
 

Правова підтримка в судових процедурах полягає в тому, щоб повністю або частково 

надавати допомогу особам, у яких немає доходу, необхідного для покриття «судових 
витрат». Вона також гарантує зацікавленим особам безкоштовний доступ до послуг 
працівників судової системи (судових виконавців, нотаріусів і т.д.), а також безкоштовну 
допомогу технічного консультанта при проведенні правової експертизи. 

 

Така правова підтримка надається особам, які можуть довести, що не мають достатніх 
доходів. Рішення Бюро правової допомоги про надання вторинної правової допомоги 
"повністю" (за рахунок фіксованої плати, що включає адміністративні витрати) або частково 
безкоштовно, є підтвердженням недостатніх доходів. 

Заява про надання правової допомоги подається судді, який розглядає або розглядатиме 
справу, тобто 
щодо питань оренди - це мировий суддя, який розглядатиме справу або вже розглядає її. 


