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Робоча програма навчальної дисципліни «Житлове право» для бакалаврів 

спеціальності 081 «Право» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. 

цивільн., господар. та екологіч. права. – Д. : НТУ «ДП», 2020. –13 с. 

Розробники – Мішура І.В. 

        Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма стане в нагоді для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 081 «Право» здійснено розподіл 

програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами 

освітнього процесу. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН Зміст 

ДРН 1 використовувати державну мову й правничу термінологію у професійній 

діяльності у сфері аграрних відносин  

ДРН 2 аналізувати з позиції права складові суспільних відносини у сфері житлового 

права  

ДРН 3 

 

 

використовувати отримані знання під час прийняття рішень з питань 

застосування заходів юридичної відповідальності за порушення вимог 

законодавства у сфері житлового права  

ДРН 4 оперативно орієнтуватися і знаходити необхідні нормативно-правові акти з 

питань житлового права для вирішення практичних питань 

ДРН 5 відстоювати та захищати права, свободи і законні інтереси учасників 

правовідносин у сфері житлового права 

3 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 53 26 27 - - 8 50 

практичні - - - - - - - 

лабораторні - - - - - - - 

семінари 33 13 20 - - 4 28 

контрольні 

заходи 
4 4 - - - 4 - 

РАЗОМ 90 43 47 - - 12 78 
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4 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять на 2 семестр 

Обсяг 

складових, 

години 

 Види та тематика навчальних занять на 2 семестр   

 ЛЕКЦІЇ на 2 семестр 26 

ДРН 1-5 Сутність житлового права 2 

ДРН 1-5 Управління у сфері житлового права 2 

ДРН 1-5  Жилі приміщення, житловий фонд, житлово-комунальне 

господарство 
4 

ДРН 1-5 Порядок надання жилих приміщень у будинках державного та 

громадського житлових фондів 
4 

ДРН 1-5 Користування жилими приміщеннями в будинках державного та 

громадського (комунального) житлових фондів 
4 

ДРН 1-5 Користування жилою площею в гуртожитках. Службові жилі 

приміщення 
2 

ДРН 1-5 Забезпечення громадян жилими приміщеннями у будинках 

житлово-будівельних кооперативів. 
2 

ДРН 1-5 Набуття громадянами жилих приміщень у власність 2 

ДРН 1-5 Плата за користування житлом та за комунальні послуги. 2 

ДРН 1-5 Юридична відповідальність у галузі житлового права 2 

                    РАЗОМ на 2 семестр 26 

ДРН 1-5 Сутність житлового права 

Управління у сфері житлового права 
 

ДРН 1-5 Жилі приміщення, житловий фонд, житлово-комунальне 

господарство 
2 

ДРН 1-5 Порядок надання жилих приміщень у будинках державного 

та громадського житлових фондів Користування жилими 

приміщеннями в будинках державного та громадського 

(комунального) житлових фондів 

3 

ДРН 1-5 Користування жилою площею в гуртожитках. Службові жилі 

приміщення 
2 

ДРН 1-5 Забезпечення громадян жилими приміщеннями у будинках 

житлово-будівельних кооперативів. 
2 

ДРН 1-5 Набуття громадянами жилих приміщень у власність 2 

ДРН 1-5 Плата за користування житлом та за комунальні послуги. 

Юридична відповідальність у галузі житлового права 
2 

ДРН 1-5 Контрольні заходи 4 

РАЗОМ на 2 семестр 17 

 

5 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 
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ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

5.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами.  

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

5.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
Процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

 

 

 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 
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семінари контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час 

семінарських 

занять 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

студента або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 

завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

опису кваліфікаційного рівня магістрів НРК. 

5.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 
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Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

Спеціалізовані 

концептуальні знання, 

що включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою для 

оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень, критичне 

осмислення проблем у 

галузі та на межі 

галузей знань 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить не суттєві помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

- спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання проблем, 

необхідні для 

проведення 

досліджень та/або 

провадження 

інноваційної 

діяльності з метою 

розвитку нових знань 

та процедур;  

- здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати 

складні задачі у 

широких або 

мультидисциплінарних 

контекстах;  

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльність; 

- провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з не суттєвими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 74-79 



9 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

- здатність 

розв’язувати проблеми 

у нових або 

незнайомих 

середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації 

з урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

зрозуміле і 

недвозначне донесення 

власних знань, 

висновків та 

аргументації до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються 

 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

65-69 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

реалізовано дев’ять вимог) 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

- управління робочими 

або навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підходів;  

- відповідальність за 

внесок до професійних 

знань і практики та/або 

оцінювання результатів 

діяльності команд та 

колективів;  

- здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії. 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

6 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа MOODL. 
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7 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekt s.pdf (дата звернення: 

04.11.2017). 

1 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

2 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

3 Національна рамка кваліфікацій. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ 

show/1341-2011-п. 

4 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти» (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 

[Електронний ресурс]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-п 

(дата звернення: 04.08.2018). 

5 Рекомендації до структури і змісту робочої програми навчальної 

дисципліни. Додаток 2 до листа МОН України від 9.07.2018 №1/9-434. 

6 Стандарти і рекомендації забезпечення якості на європейському 

освітньому просторі. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ 

standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (дата звернення: 

04.11.2017). 

7 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. /Відомості Верх. Ради України. – 1996. 

- №30 – ст. 141. 31  
8 Житловий Кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. /Відомості Верх. Ради 

України. –1983. - №28. – ст. 356.  
9  Житловий Кодекс Української РСР. Науково-практичний коментар. / За заг. ред. 

С.Я.Фурси. – К: Видавець Фурса С.Я.: КНТ. – 2008. – ст. 1280.  
10  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. /Відомості Верх. Ради України. – 2003 р. 

- №40 – 44. – ст. 356.  
11  Житлове законодавство України / вид. „Істина”. – 2019. – ст. 320.  
12  Закон України „Про приватизацію державного житлового фонду” від 19.06.1992 р. 

№2482 – XII /Відомості Верх. Ради України. – 1992. - №36. – ст. 524.  
13  Закон України „Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за 

несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги від 13 листопада 1996 р. 

№486/96-ВР/ВВР України. – 1996. - №52. – ст. 304.  
14  Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. №280/97 – 

ВР /Відомості Верх. Ради України. – 1997 р. - №24. – ст. 170.  
15  Закон України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” 

від 03.03.1998 р. №147/98 – ВР /відомості Верх. Ради України . – 1998. - №34. – ст. 228.  
16  Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” в редакції Закону від 19.12.1991 р. №2001 - XII /Відомості Верх. 

Ради України. – 1992. - №13. – ст. 178.  
17  Закон України „Про біженців” від 21.06.2001 р. №2557 – ІІІ /Відомості Верх. Ради 

України. – 2001 р. №47. – ст. 250.  

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/%20standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/%20standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
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18  Закон України „Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 

29.11.2001 р. №2866 – ІІІ /Відомості Верх. Ради України. – 2002 р. №10. – ст. 78.  
19  Закон України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей” від 02.06.2005 р. №2623 – ІІ /Відомості Верх. Ради України . – 2005. - 

№26. – ст. 1108.  
20  Закон України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей” від 20 грудня 1998 р. №2011 – ХІІ /Відомості Верх. Ради України. – 1992 р. - №15. – 

ст. 190.  
21  Закон України „Про іпотеку” від 05.06.2003 р. № 898/IV / Відомості Верх. Ради 

України. – 2003 р. №38. – ст. 313.  
22  Закон України „Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за 

житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію від 20 лютого 2003 року. №54 – 

IV / Офіційний вісник України. – 2003 р. – 312. – ст. 521.  
23  Закон України „Про житлово-комунальні послуги від 24.06.2004 р. №1875 - 

IV/Відомості Верх. Ради України. – 2004 р. №47. – ст. 1899. 32  
24  Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення 

захисту житлових прав громадян, які проживають у гуртожитках” від 3 березня 2005 р. 

/Відомості Верх. Ради України. – 2005. №6. – ст. 258.  
25 .  Закон України „Про житловий фонд соціального призначення” від 12 січня 2006 

року, №3334 – IV /Відомості Верх. Ради України. – 2006 р. №19-20. – ст. 259.  
26  Закон України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” 

від 4 вересня 2008 р. №500 VI / Офіційний вісник України. – 2008. - №72. – ст. 2419.  
27   Порядок надання додаткової житлової площі особам, які внаслідок чорнобильської 

катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям – 

інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім’ям, що втратили годувальника з числа 

осіб, віднесених до категорії 1: Затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 31 

грудня 1996 року, №1589/Урядовий кур’єр, 1997 р. – 16 січня. 33 31. Постанова Кабінету 

Міністрів України „Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами 

громадянами, які мають пільги щодо їх оплати від 1 серпня 1996 р. №879.  
28   Галянтич М.К., Коваленко Г.І. Житлове право України. Навч. посіб. – К.; 2017.  
29 . Житлове право України: Навч. посіб./за ред..Тетарчук І.В. – Центр учбової 

літератури,  2019. – 250 с.  
30 Житлове право : навчально-методичний посібник / за ред. Є. О. Харитонова, О. М. 

Берназ-Лукавецької. – Одеса : Фенікс, 2019. – 120 с.  
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