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Просто про опіку і відносини 
між людьми в Україні

Ілюстрації з відкритих інтернет-джерел.

Цей документ є легким для читання описом 

повного тексту Закону про опіку і відносини 

між людьми в Україні.

Вам потрібно читати повний текст Закону, 

якщо хочете знати правила опіки і відносин 

між людьми в Україні.

Повна назва Закону – Цивільний кодекс 

України.

Повний текст Закону можна знайти на 

вебсайті Верховної Ради України за адресою:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
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Вступ

Що таке Цивільний кодекс України?

Україна – це окрема країна.

В Україні живуть люди.

У хорошій країні усі люди виконують загальні 

правила.

Загальні правила – це правила для всіх 

громадян.

Закони, укази, кодекси – це також загальні 

правила.

Цивільний кодекс України – це закон

з правилами для громадян України.

Усі громадяни України повинні виконувати

правила з Цивільного кодексу.

Усі кодекси і закони в Україні пишуть 

і затверджують народні депутати України.

Усі люди в Україні повинні виконувати ці 

правила.

Ти живеш в Україні і повинен виконувати ці 

правила.
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У Цивільному кодексі написані правила 

відносин і поведінки з іншими людьми, а також 

правила опіки.

У Цивільному кодексі також написано, як 

розпоряджатися грошима та цінними речами. 

Цінні речі – це квартира, машина, велосипед, 

телефон, прикраси, вони коштують дуже 

дорого.
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Розділ 1. Про що Цивільний 
кодекс України?

Про що Цивільний кодекс?

Кодекс це – правила поведінки для людей.

У Цивільному кодексі написано, що усі люди 

рівні.

Це значить, що усі правила однакові для усіх 

людей.

Для кого ці правила?

Правила у кодексі для усіх людей, які живуть 

у твоєму місті або твоєму селі.

Правила у кодексі для усіх людей, які живуть 

в Україні.

Головні правила кодексу
1. Інші люди не мають права втручатися 

у твоє життя без твоєї згоди.

2. Інші люди не мають права забрати твої 

особисті речі або твої цінні речі.

Твої речі можуть забрати, якщо ти порушуєш 

закон.

3. Ти маєш право домовлятися з іншими 

людьми.

4. Ти маєш право підписувати різні документи.

5. Ти маєш право працювати на роботі.

Твоя робота не повинна порушувати закони.

6. Ти маєш право захистити себе у суді.
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Буває, люди не можуть домовитися між собою 

хто з них правий.

Тоді вони йдуть до суду.

Суд вирішує, хто правий.

Усі мають рівні права

Про фізичну особу

Хто така фізична особа?

Фізична особа – це людина, яка живе у країні і 

виконує правила з Цивільного кодексу.

У Цивільному кодексі України написано 

про правила для фізичної особи.
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Розділ 2. Права і обов’язки людини

Про права і обов’язки людини

Усі люди мають права та обов’язки.

Коли людина має права і обов’язки, 

це називається цивільною правоздатністю.

Людина має деякі права відразу після 

народження.

Людина втрачає усі свої права і обов’язки, 

коли вона помирає.

Які права має фізична особа?

Усі фізичні особи мають однакові права 

і обов’язки.

Мати право означає можливість робити 

або не робити певні дії.

Обов’язки – це певні дії, які людина повинна 

робити обов’язково, навіть коли не хоче.

Права можуть бути немайнові та майнові.

Усі люди мають немайнові права.

Немайнові права – це права, які

не можна потримати у руках.
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Немайнові права бувають такими:

Право на життя та право на захист від 

небезпеки.

Право отримувати медичну допомогу.

Право створювати сім’ю.

Право на повагу від інших людей.

Право займатися улюбленими справами.

Право на життя

Кожна людина має невід’ємне право на життя.

Невід’ємне – означає, що ніхто не має права 

забирати чиєсь життя.

Кожна людина має право захищати своє 

життя і здоров’я.

Тільки дорослі і дієздатні люди 

можуть брати участь у наукових дослідах.

Ніхто не може примусити людину 

брати участь у наукових дослідах.

Випробування ліків – це також наукові 

досліди.
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Стерилізацію роблять тільки за бажанням 

дорослої людини.

Стерилізація – це медична процедура.

Після стерилізації людина ніколи не зможе

народити дитину.

Аборт – це штучне припинення вагітності 

у жінки.

Аборт можна зробити лише за бажанням 

самої жінки.

Нікого не можна примусити робити аборт.

Право на медичну допомогу

Кожна людина має право на медичну 

допомогу.

Ти можеш викликати лікаря чи прийти 

у поліклініку або лікарню, щоб полікуватися.

Ти можеш самостійно вибирати лікаря.

Дорослій людині медичну допомогу надають 

тоді, коли вона погодиться.

Доросла, дієздатна людина, яка розуміє, 

що вона робить, може відмовитися від 

лікування.

Коли людина може померти, то медична 

допомога надається без згоди самої людини.

Допомога лікаря-психіатра надається 

за окремими правилами.
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Право на донорство

Доросла дієздатна людина має право бути 

донором.

Можна бути донором крові, органів та клітин.

Донор – це людина, яка добровільно віддає 

трохи своєї крові, органи або клітини іншій 

людині.

Людина до 18 років може бути донором крові.

Людина може дати письмову згоду бути 

донором своїх органів після своєї смерті.

Право на сім’ю

Кожна людина має право жити в сім’ї.

Тобто, і діти, і особи з інвалідністю мають 

право жити в сім’ї.

Людина не може бути проти її волі розлучена 

з сім’єю, крім окремих випадків.

Кожна людина може спілкуватися з родичами.
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Що таке опіка чи піклування?

Опіка чи піклування – це допомога людині, 

якій важко жити самій.

Людина може не розуміти, як витрачати гроші, 

як берегти себе від небезпеки, не розуміє, 

що вона хвора.

Таку людину суд називає недієздатною 

або обмежено дієздатною.

Суд призначає такій людині опікуна 

або піклувальника.

Опікун або піклувальник допомагає щодня.

Право на опіку або піклування

Право на опіку або піклування мають:

–  маленькі діти, у яких немає батьків,

–  неповнолітні діти, яким не виповнилося 18 

років і у яких немає батьків,

–  недієздатні люди або 

люди з обмеженою дієздатністю.
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Право на безпечне для життя оточення

Кожна людина має право на безпечне 

оточення.

Оточення – це жива та нежива природа.

Це будинки, рослини, повітря, тварини та інші 

люди.

Людина має право знати правду про природу, 

про якість їжі та предметів побуту.

Предмети побуту – це речі, якими ми 

користуємося щодня: одяг, меблі, посуд, 

електричні прилади.

Забруднювати природу заборонено.

За забруднення природи людину можуть 

оштрафувати або посадити у тюрму.

Усі люди мають право володіти речами.

Це називається мати майнові права.

Майнові права – це право мати особисті речі, 

гроші, квартиру, машину та інші предмети.
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Отже, права – це можливість робити 

або не робити певні дії.

Обов’язки – це певні дії, які людина повинна

робити обов’язково, навіть коли не хоче.

Про ім’я людини

Кожна людина має своє їм’я.

Люди, які живуть в Україні, називаються 

громадянами.

Ім’я громадянина України складається 

із прізвища, власного імені та по батькові.

Ім’я людини записується у спеціальному 

документі.

Після народження дитини ім’я дитини 

записують 

у її Свідоцтво про народження.

Коли дитині виповнюється 14 років, її 

ім’я записують у Паспорт або у ID-картку.
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Про зміну імені

Після 16 років людина може змінити своє 

прізвище та ім’я.

Також прізвище людина може змінити, 

коли бере шлюб. Ще людина може змінити 

прізвище, коли розлучається.

Про місце проживання людини

Місцем проживання людини називають 

кімнату, квартиру або будинок.

Людина живе там постійно або тимчасово.

Людина має право обирати де їй жити.

До 14 років місцем проживання дитини 

є квартира 

або будинок її батьків чи родичів.

Буває, що у дитини немає батьків або родичів.

Тоді місцем проживання у дитини може бути 

кімната в інтернаті, санаторії, дитячому 

будинку.
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Буває, що дитині немає де жити.

Тоді житло для дитини знаходять працівники 

з органу опіки та піклування.

Працівники з органу опіки і піклування 

слідкують, 

щоб у всіх дітей був дім.

Буває, що доросла людина не може 

жити самостійно. Таку людину називають 

недієздатною.

Недієздатна людина може жити тільки разом 

з іншою людиною.

Людину, яка живе з недієздатною людиною 

називають опікуном.

Опікун допомагає недієздатній людині 

спілкуватися з іншими людьми.
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Розділ 3. Просто про цивільну 
правоздатність людини

Цивільна дієздатність людини

Цивільною дієздатністю називають 

можливість людини розуміти свою поведінку 

і слова стосовно інших людей.

Якщо доросла людина не може або не хоче 

виконувати правила з Кодексу, її права 

забирають.

Права може забрати тільки суддя у суді.

Хто може забрати або зменшити права 
і обов’язки людини

Ніхто, крім судді, не може забрати 

або зменшити 

твої права та обов’язки.

Навіть Президент не може забрати у тебе твої 

права і обов’язки.

Але бувають випадки, коли твої права 

і обов’язки може обмежити суд.

Обмежити – значить заборонити людині щось 

робити. Наприклад, коли людині обмежити 

право голосу, вона не зможе проголосувати 

на виборах.
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Повна цивільна дієздатність

Дієздатність людини – це можливість людини 

мати права і виконувати обов’язки.

Дієздатною людина стає у 18 років.

Усі права людина має після 18 років.

У 18 років людина стає дорослою.

Обмеження цивільної дієздатності людини

Буває, що у людини є психічна хвороба.

Людина з психічним захворюванням 

не завжди правильно поводить себе з іншими 

людьми та з грошима.

Суддя у суді може обмежити дієздатність 

людини з психічними хворобами.

Обмежити дієздатність – це забрати у людини 

деякі права.

Буває, що людина багато п’є алкоголю, 

вживає наркотики або грає на ігрових 

автоматах на гроші.

Таку людину називають людиною із 
залежністю.

Людині із залежністю також можуть обмежити 

права у суді.
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Що буде, коли людині обмежать 
дієздатність?

Людині з обмеженими правами призначається 

піклувальник.

Піклувальник – це доросла людина, яка 

буде слідкувати за поведінкою людини 

з обмеженими правами.

Піклувальник може дати дозвіл людині 

з обмеженими правами розпоряджатися 

грошима.

Людина з обмеженими правами має право 

самостійно купувати недорогі речі.

Недорогі речі – це їжа, книжки, журнали.

Недорогі речі коштують мало грошей.

Якщо людина з обмеженою дієздатністю буде 

порушувати правила, вона буде винною.
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Повернення прав людині з обмеженою 
дієздатністю

Буває, що людина з обмеженими правами, 

у якої є психічна хвороба, вилікувалася.

Людина знову правильно поводить себе 

з іншими людьми, з грошима та цінними 

речами.

Тоді суддя у суді повертає людині 

дієздатність.

Повернення дієздатності ще називають 

відновленням дієздатності.

Буває, що людина з обмеженою дієздатністю, 

припиняє пити алкоголь, вживати наркотики 

та грати на гроші.

Такій людині суддя у суді також повертає 

дієздатність.
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Визнання людини недієздатною

У людини можуть не тільки обмежити права, 

але можуть зовсім забрати усі права.

Людину без прав називають недієздатною.

Людина може стати недієздатною, якщо у неї 

дуже сильна психічна хвороба.

Така людина не розуміє, що вона робить, 

не може правильно поводити себе з іншими 

людьми.

Недієздатною людину може зробити 

тільки суддя у суді.

Людина, яку хочуть зробити недієздатною, 

повинна обов’язково бути на засіданні суду.

Коли людина стає недієздатною

Людина стає недієздатною, коли суддя у суді 

написав і прочитав рішення.

У рішенні про недієздатність написано 

про визнання людини недієздатною.
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Що буде, коли людина стає недієздатною?

Недієздатній людині суддя у суді встановлює 

опіку та призначає опікуна.

Недієздатна людина не має ніяких власних 

прав.

Недієздатна людина не може розпоряджатися 

своїми речами.

Опікун усе робить сам замість недієздатної 

людини.

Якщо недієздатна людина порушить правила 

поведінки, вона не буде винною.

Винним буде опікун недієздатної людини.

Повернення людині дієздатності

Буває, що недієздатна людина із сильною 

психічною хворобою лікується і стає 

здоровою.

Здорова недієздатна людина розуміє свої 

вчинки, може правильно поводити себе 

з іншими людьми.

Вміє розпоряджатися грошима та цінними 

речами.

Тоді опікун пише заяву до суду і просить 

повернути недієздатній людині права.

Суддя у суді відновлює дієздатність і повертає 

права.
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Кому встановлюється опіка?

Опіка встановлюється для дітей до 14 років, 

у яких немає батьків.

Дітей, у яких немає батьків, називають 

сиротами.

Опіка встановлюється над недієздатними 

людьми.

Опіка – це постійна допомога недієздатній 

людині від опікуна.

Також опіка – це захист прав дитини-сироти 

опікуном.

Кому встановлюється піклування?

Піклування встановлюється для дітей від 14 

до 18 років, у яких немає батьків.

Також піклування встановлюється 

для дорослих людей з обмеженою 

дієздатністю.

Піклування – це тимчасова допомога інших 

людей для захисту прав неповнолітніх дітей-

сиріт.

Піклування – це тимчасовий контроль 

поведінки людей з обмеженою дієздатністю.
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Хто встановлює опіку і піклування?

Суддя встановлює опіку над недієздатною 

людиною і призначає для неї опікуна.

Суддя встановлює піклування над людиною 

з обмеженою дієздатністю і призначає для неї 

піклувальника.

Де приначають опіку або піклування?

Опіку або піклування призначають там,

де живе людина, якій потрібна опіка 

або піклування.

Також опіку або піклування встановлюють 

у місті чи селі, де живе опікун 

або піклувальник.

Хто може бути опікуном 
або піклувальником?

Опікуном або піклувальником може бути

тільки доросла людина.

Опікун або піклувальник має бути дієздатною 

людиною.

Часто опікуном або піклувальником 

призначають близьких родичів.
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Близькі родичі – це мама, тато, брат, сестра, 

тітка, дядько, бабуся або дідусь.

Близькі родичі можуть краще допомогти 

дитині або недієздатній людині.

Дитину або недієздатну людину, у якої 

є опікун або піклувальник, часто називають 

підопічною.

Права і обов’язки піклувальника

Піклувальник для дитини повинен зробити

гарні побутові умови.

Побутові умови – це чиста кімната, окреме 

ліжко для дитини, меблі, одяг і взуття.

Піклувальник над дитиною також займається 

вихованням підопічної дитини.

Піклувальник людини із обмеженими правами 

слідкує за здоров’ям підопічного.

Також піклувальник намагається зробити 

для підопічного гарні умови життя.

Піклувальник дозволяє своєму підопічному 

витрачати гроші і захищає права підопічного.
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Помічник для дієздатної людини

Буває, що дієздатна людина хворіє і їй важко 

виконувати свої права і обов’язки.

Щоб хворій людині було легше, потрібен 

помічник.

Людина, яка хворіє, може вибрати для себе 

помічника.

Ім’я помічника записують в органі опіки 

і піклування.

Орган опіки видає помічнику спеціальний 

документ.

Помічник може отримувати пенсію, посилки 

на пошті замість людини, якій потрібна 

допомога помічника.

Помічник може отримувати гроші за свою 

допомогу.
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Якщо недієздатна людина порушила 
правила

Буває, що недієздатна людина порушить 
правила. Образить іншу людину або візьме 

чужу річ без дозволу.

Недієздатну людину не покарають за ці 

порушення.

За порушення покарають опікуна недієздатної 

людини.

Опікун заплатить штраф або опікуна посадять

у тюрму замість недієздатної людини.

Буває, що людина з обмеженою цивільною 
дієздатністю порушить правила.

Вона буде сама відповідати за свої 

порушення.

Якщо правила порушує людина, яка була 

п’яною,

то покарають порушника.

Буває, правила порушує людина з психічною 

хворобою.

Замість людини з психічною хворобою 

покарають її чоловіка, дружину, батьків чи 

дорослих дітей.
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Що таке заповіт?

Заповіт – це документ про те, що робити

з цінними речами людини після її смерті.

Людина сама пише заповіт про свої цінні речі.

Заповіт – документ про бажання людини, кому 

потрібно віддати її цінні речі, коли вона помре.

Людина складає заповіт, коли вона ще жива.
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Словник

Цивільний кодекс України – це закон з правилами для громадян 

України.

Цінні речі – це квартира, машина, велосипед, телефон, прикраси.

Немайнові права – це права, які не можна потримати у руках.

Майнові права – це право мати особисті речі, гроші, квартиру, машину 

та інші предмети.

Цивільна дієздатність – це можливість людини розуміти свою 

поведінку, вчинки і слова відносно інших людей.

Порушник – це людина, яка порушила правила і закони.

Обмежити права – значить заборонити людині щось робити.

Дієздатність людини – це можливість людини мати права і обов’язки.

Обмежити дієздатність – це забрати у людини деякі права.

Піклувальник – це доросла людина, яка буде слідкувати за поведінкою 

людини з обмеженою дієздатністю.

Повернення дієздатності ще називають відновленням дієздатності.

Недієздатність людини – обмеження усіх прав у людини.

Рішення про недієздатність – спеціальний документ із суду, де 

написано про визнання людини недієздатною.

Сироти – це діти, у яких немає батьків.

Опіка – це постійна допомога інших людей для захисту права дітей-

сиріт та для контролю недієздатних людей.

Піклування – це тимчасова допомога інших людей для захисту прав 

неповнолітніх дітей-сиріт. Піклування – це тимчасовий контроль 
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поведінки людей з обмеженою дієздатністю.

Донор – це людина, яка добровільно віддає трохи своєї крові, органи 

або клітини іншій людині.

Заповіт – документ про бажання людини, кому потрібно віддати її цінні 

речі, коли вона помре.




