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тому не може бути визнаний судом дійсним на підставі ч. 2 ст. 220 ЦК України, оскільки 
момент вчинення таких правочинів відповідно до ст. 210 та 640 ЦК України (у редакції, 
яка була чинною станом на 3 липня 2012 р.) пов’язується з державною реєстрацією пра-
вочину, а тому вони не є укладеними й не створюють прав та обов’язків для сторін. Одні-
єю з умов визнання правочину дійсним у судовому порядку є встановлення судом факту 
ухилення однієї зі сторін від нотаріального посвідчення правочину. Встановлення факту 
втрати продавцем правовстановлюючого документа на предмет відчуження за договором 
не може бути підставою для визнання договору дійсним. 

Таким чином, можна зазначити, що ЦК України передбачає шість випадків, коли до-
пускається визнання нікчемного правочину дійсним, тобто конвалідація правочину. У той 
же час не допускається визнання дійсним заповіту, який є нікчемним у зв’язку з порушен-
ням вимог щодо його форми та порядку посвідчення, не може бути підставою для ви-
знання договору дійсним й встановлення факту втрати продавцем правовстановлюючого 
документа на предмет відчуження за договором. Варто також звертати увагу на дію циві-
льного законодавства у часі, оскільки не допускається визнання правочину дійсним, якщо 
на час укладення правочину чинними були вимоги ЦК України щодо нотаріального посві-
дчення договору та його державної реєстрації, оскільки на той час момент вчинення пра-
вочину пов’язувався з моментом його державної реєстрації.  

Подальше наукове дослідження питань конвалідації правочину сприятиме захисту 
порушених цивільних прав та інтересів учасників цивільних правовідносин.  
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО 
КОДЕКСУ У ЖИТЛОВІЙ СФЕРІ 

Чинне житлове законодавство України будується на Основах законодавства СРСР 
та союзних республік. В свій час прийняття Основ житлового законодавства СРСР пояс-
нювалось наступними причинами: соціальним значенням житлової проблеми, розширення 
житлового законодавства, необхідність співвідношення житлового законодавства СРСР 
та радянських республік. У зв’язку з цим постає питання щодо тлумачення та розуміння 
сутності житлового права в сучасних реаліях суспільного життя. На жаль, чинне житлове 
законодавство, і перш за все ЖК УРСР 1983 р. (далі – ЖК), так і система нормативних 
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актів прийнятих на його розвиток, не відповідають змінам, що відбулися в суспільстві, що 
вимагає нагального приведення його у відповідність із системою ринкової економіки. ЖК 
1983 р. до нині визначає структуру та зміст житлового законодавства, регулює порядок і 
умови обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, надання житла у 
будинках державного і громадського житлового фонду, встановлюють коло осіб, що від-
носяться до членів сім’ї, права і обов’язки в житловій сфері, порядок надання і користу-
вання житлом спеціального призначення тощо.  

Для житлового законодавства в Україні характерна повна правова невизначеність, 
що ви являється у фрагментарності правового регулювання, наявності великої кількості 
відсилочних норм та норм, які втратили регулюючий вплив. Такий підхід у правовому 
регулюванні призводить до того, що в правозастосовчій діяльності для врегулювання 
правовідносин щодо житла застосовуються норми цивільного права, права соціального 
забезпечення, адміністративного права, а не безпосередньо норми ЖК. Припускають, що 
наслідком цього ЖК припинить своє існування, і буде заміщений нормами ЦК (інститута-
ми договору комерційного найму житла, іншими правочинами з житлом, право власності 
та інші речові права на житло), правом соціального забезпечення (інститут житла соціа-
льного забезпечення) та адміністративного права (інститути реєстрації місця проживання, 
житлового будівництва та містобудування). До речі по цьому шляху пішли прибалтійські 
країни (Латвія, Естонія, Литва) та Грузія. Система діючих в Україні нормативно-правових 
актів є досить складною внаслідок змін та доповнень, які вносяться до чинних норматив-
но-правових актів приватно і публічно-правового спрямування.  

Так, у випадку, коли житло знаходиться у приватній власності регулюються норма-
ми ЦК України, а у випадку, коли житло знаходиться у державній або комунальній влас-
ності – ЖК України, Законом України «Про житловий фонд спеціального призначення» та 
іншими обслуговуючими нормативними актами. Наприклад ст. 4 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачає, що 
державній реєстрації прав підлягають речові права, похідні від права власності: право 
користування (сервітут); право довірчої власності; інші речові права відповідно до закону. 
У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на житлові будин-
ки, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення. 

Договори, що передбачають користування житлом за своєю правовою природою є 
цивільно-правовими, і відповідно відносини щодо користування житлом діляться лише в 
аспекті поіменованих ЦК України цивільно-правових договорів, а їх систематизація знач-
ною мірою носить загальний характер, побудований на системі Цивільного кодексу України. 

Житло можна розглядати як об’єкт права власності. Підстави набуття права власно-
сті та інших речових прав на житло залежать від виду житлового фонду, до якого вони 
належать. Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України зокрема передбаче-
но, що право власності на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок може бути 
підтверджено різного рівня документами: 1) договором купівлі-продажу, пожертви, довіч-
ного утримання (догляду), ренти, дарування, міни, спадковим договором; 2) свідоцтвом 
про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів (аукціонів); свідоцтвом 
про придбання заставленого майна на аукціоні (публічних торгах); 3) свідоцтвом про пра-
во на спадщину; 4) свідоцтвом про право власності на частку в спільному майні подруж-
жя; 5) договором про поділ спадкового майна; договором про припинення права на утри-
мання за умови набуття права на нерухоме майно; договором про припинення права на 
аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно; догово-
ром про виділення частки в натурі (поділ); 6) іпотечним договором, договором про  
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задоволення вимог іпотекодержателя, якщо умовами таких договорів передбачено пере-
дачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки; 7) рішенням суду; договором 
купівлі-продажу, зареєстрованим на біржі, укладеним відповідно до вимог законодавства, 
тощо. Кожен із зазначених договорів може мати свої особливості щодо умови володіння 
та користування, наприклад договір може укладатися як на всю квартиру, будинок, так і 
на його частки (у тому числі ідеальні).  

Перелік договорів набуття права власності на житло не дозволяє в повній мірі ство-
рити уявлення про систему цивільно-правових договорів щодо набуття та припинення 
права власності на житло. Систематизацію цивільно-правових договорів можна провести 
в залежності від суб’єкта, кому належить право власності на житло: держава, органи міс-
цевого самоврядування, територіальні громади, фізичні та юридичні особи.  

Договори, що передбачають право користування житлом, можна поділити на групи 
залежно від їх мети, тому необхідно розрізняти договори комерційного найму, простого та 
соціального найму житла, що прямо впливає на коло прав та обов’язків суб’єкта, який 
задовольняє свою житлову потребу. Так, у випадках коли особа є власником житла мож-
ливе безпосереднє користування ним або залежне від волі власника право користування 
особами, які отримала його від власника в користування на різних підставах (в силу зако-
ну, договору, спадкоємства, рішення суду). В свою чергу суб’єкти, які безпосередньо ко-
ристуються житлом поділяються на: суб’єктів зобов’язальних та речових житлових відно-
син; суб’єктів соціальних та приватних житлових відносини; суб’єктів абсолютних та від-
носних житлових прав; суб’єктів, які задовольняють власні потреби; членів сім’ї; інших 
осіб, що прямо впливає на коло їх прав та обов’язків тощо. 

Іншу мету переслідують сторони при укладені договорів про передачу житла у кори-
стування за Сімейним Кодексом України, який регулює майнові відносини між подружжям, 
визначаючи їхні майнові права і обов’язки. До таких договорів слід віднести: 1) щодо на-
буття права власності це договір про припинення права на утримання взамін набуття 
права власності на житловий будинок, квартиру чи інше нерухоме майно (договір за яким 
подружжя, а також: особи, шлюб між якими було розірвано, мають право укласти договір 
про припинення права на утримання взамін набуття права власності на житловий буди-
нок, квартиру чи інше нерухоме майно; 2) щодо припинення права спільної власності це 
договір про поділ житлового будинку, квартири.  

Користування житлом на праві спільної сумісної власності здійснюється співвласни-
ками спільно за їх згодою, якщо договором між ними не встановлено іншого. Тому спів-
власники у спільній сумісній чи спільній частковій власності можуть домовитись про поря-
док володіння і користування житлом, а також мають право на надання їм у володіння і 
користування в натурі тієї частини спільного житла, яка відповідає частці у спільній част-
ковій власності на житло (ч. 2–3 ст. 358 ЦК). 

В житловому законодавстві до договорів, що встановлюють право користування жи-
тлом, мають бути встановлені особливості щодо договорів, що визначають: право корис-
тування житлом в порядку заповідального відказу (ст. 1238 ЦК України); право одержува-
ча ренти на користування житлом (ст. 731 ЦК України); особливості права відчужувача на 
користування житлом за договором довічного утримання (догляду), (ст. 744, 750 ЦК Укра-
їни); право довічного користування житлом у договорі дарування, встановленого на ко-
ристь третьої особи (ст. 725 ЦК України), спадковий договір (ст. 1302–1308 ЦК України). 

Правове регулювання має отримати речовий договір як складова житлового серві-
туту, оскільки відповідно до ст. 405 ЦК України власник житла має право визначити при-
датне для проживання житло або його частину, яке мають право займати члени його сім’ї 
та укласти договір про порядок користування житлом. 
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Висновок. Вважаємо, що проблема застосування норм цивільного законодавства 
може бути вирішена шляхом прийняття спеціального нормативного документа – ЖК Укра-
їни, який має враховувати особливості правового регулювання житлових правовідносин. 
В ньому мають бути зосереджені загальні цивільно-правові засади з особливостями, які 
не відзначені у ЦК України, в т. ч. зобов’язання, що виникають при будівництві житла, 
підстави переведення придатних для проживання жилих квартир у нежилі, правовий ре-
жим ЖБК та товариств співвласників багатоквартирного жилого будинку, особливості 
виникнення права власності та інших речових прав на житло; особливості цивільно-
правової відповідальності власників і користувачів квартир (будинків), управління житло-
вим фондом, правовий режим житлового фонду соціального призначення тощо. 

Цивільне законодавство за своєю суттю не має регулювати правовідносини, напри-
клад, щодо надання та користування соціальним житлом. Тому тільки ЖК України може 
зняти суперечності, що виникають, містити норми навіть із елементами окремих норм 
публічно-правого характеру. При цьому кожна норма матиме свою майнову, зобов’я-
зальну специфіку, характерну саме для житлової сфери. Такий висновок можна зробити 
навіть виходячи з ЦК, який не виокремлює житлові відносини як окремий вид суспільних 
відносин, не передбачає заходів щодо якомога ширшого забезпечення захисту прав і 
законних інтересів громадян на житло, а передбачає регулювання речових та зо-
бов’язальних відносин, що склалися. Однак відносини, які склалися в житловій сфері, 
виходять за межі тільки цивільно-правового регулювання. 

Подальше вдосконалення цивільного законодавства у житловій сфері має бути 
спрямоване на забезпечення суб’єктам житлового права ширших гарантій в захисті своїх 
житлових прав, особливо у випадку виселення. Це стосується, перш за все, дотримання 
прав не-власників, житлові права яких порушуються власником (інших заінтересованих 
осіб, якими можуть бути діти, батьки, треті особи, які тимчасово проживають, не мають, 
але потребують житла, тобто мають майновий та особистий немайновий інтерес).  

Також потребує вирішення проблема втрати права користування житлом. За циві-
льним законодавством власник житла з тих чи інших причин, відповідно до закону або 
навіть в порушення закону може відмовитися від свого майнового права. Постає питання 
чи може відмовитись особа від житла, яке є її єдиним прихистком, без забезпечення ін-
шим житлом. При цьому ця особа позбавляється належного їй майнового та немайнового 
права; така відмова тягне за собою наслідки не тільки для власника, а й для членів його 
сім’ї, нащадків. У випадках громадянину, який відмовляється від права власності, якщо 
він не має іншого житла, необхідно одночасно надавати інше житло із вказівкою нового 
місця проживання. При цьому суд має не тільки незалежно брати участь у регулюванні 
житлових спорів, а й прямо визначати механізм забезпечення громадян житлом. 

Вирішення практичних питань, пов’язаних із неузгодженостями між нормами цивіль-
ного, сімейного, житлового законодавства в частині правового регулювання прав корис-
тування житлом суб’єктами житлових відносин, можуть бути усунені шляхом прийняття 
узгодженого з відповідними положеннями ЦК України, СК України нового ЖК України, 
який має визначати особливості здійснення права користування житлом. Наприклад, у 
Житловому кодексі окремо від ЦК мають бути спеціально визначені: права та обов’язки 
власника жилого приміщення; права та обов’язки громадян, які проживають спільно із 
власником у належному йому жилому приміщенні; користування жилим приміщенням, що 
надається за речовим договором, а також виселення громадян які порушують правила 
користування житлом. 

Одержано 18.04.2017 


