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ПОЗОВ І. І. 

ТТшtіон<LІhН~І й унінерситет <<0,[еСhК<І юрІ11 L~Ічна ака.,(е\ІіЯ>•, 
асистепт кафедри шmільпого права 

ш:r~:ВЛЖІІІ ІІРЛВЛ ЗЛ ДОГОВОРОМ ІІАЙМУ БУДІВJІІ 
АБО ІНШОЇ КАПІТАЛЬНОЇ СПОРУДИ 

.Іl.ОІ'ОНір наі1 \!І У (орсн;[И) Є OJlHИ М і:1 наіkтарі ІІІ ИХ H~1.iLiH JlOI'OHOpi Н, ~ІКі 
Ні,Т(О\Іі ;ІЮJ(<:ТНу. Він оf>умоН~ІЮЄ наі16іJІhІІІ ТИ І ІОНі Ні.іLНО<:ИНИ 3 ІІСрехо;tу 
маі1на н тимчасоне ОІІJІатнс кори<:тунанюІ. То\іІу Іlі~ІКО\11 3р(нумі~ю, ІІlО 

цей в:ид uиві.1ьного .аоговору~ а також такий його різнов:ид, як .аого
вір най:\1у бу.аів.1і або іншої капітальної спору.а:и (далі - .аоговір най

му буді&lі (споруди)), nиступа.1и пре.а:~летом .Jос.lіджень багатьох nідо

мих вчених uиni.1icтin. С.1і.а о.анак :ш :шачити, шо з часу прийняття ПК 
УкраЇНИ 2003 р. КОМІІ.ІеКСНОІ'ОJ(ОС.ІііLЖеНН~І O<:of>;HІHOCTCti JlOI"OHOpy наіі
му f>у,Т(іШІі (<:ІІЩ1УN1) НС ІІрОНОіНІЖ)С~І. 

Норматиш ю-11ра во ві акти, 1110 ре І'у.Ію юп, віююси 11 и, и кі ІН1ІІ и ка ютІ, J 

iLOI"OHOpy на~і\ІУ GуіІЇІLІі (СІІОру;ш), IIOllJCf>yюTh HllOCKOHa.ІCHH}I. 3окрсма, 
ІІНЩО \ІО)ІСН·ІІЮСТі 110111 ИрСННИ НЩJ\11 І ІрО наіі\1 ()у;Іінс;Іh (CIIOТJYJl) на Ні і! НО

СИНИ 3 оренди нежит.1шшх при:мішень, шо :шаходяться nсере.лші будіn.rІі 
(спору.аи), застосування правових нор:\t шо.ао най:му 6у.аіве.1ь (споруд) 

.ао ві.аносин з орен.аи об'єктів незавершеного будівництва, регулюван

ня державної реестрації праn, що виникають 3 .aoгonopin ІШЙ:\tу 6у.аіnе.1ь 
(спору.а). Вишеnикла.аени:и Jумоn.1ені актуа.1ьність і доuL1ьність .аос.lі
;tжснюІ :1місту j[OI"()HOIJY наіі\1)' f>y;LiH.-Іi (сІюру;LИ) та, 30КрС\1а, НИ3Ю1 ІІС
ренаЖНИХ І Іран, HCTaHOILICIOIX 3aKOHO\illl,.·l~l наі1мача f>y;LiHe .. Іh (СІЮру;L). 

Частина 1 ст. 777 ЦК України пере.абачає переважне право най:мача 
на ук.rш.аення договору найму на новий строк піс.1я спливу строку до

говору. Метою встанов.1ення переважних прав у ЦК України є захист 

інтересів учасників деяких nи.ain юридичних осіб, n.1асІшкіn. оренда

ріn, а, отже, суб'сктіn приnапшх nідносив. Най~tач ~tоже скористатися 
11им І Іраном не анто\іІапІчно, а 3а на}Інності настуІІних у\юн: а) ~ІКІІІО нін 

НаJІСЖНО НИКОНунан СНОЇ о6он\І3КИ 3а .iLOI"OHOp0\11 наіі\Іу; G) ИКІІLО наіі
МО,Т(аНеІ(h маt: на\іІір н Ію;щ~ІhІІІО\ІУ :щанати \шtіно н наіі\І; н) ~І КІНО на

ймач поrо.Jжується у:к...1асти .Jоговір най:\1у на новий строк на у:\.ювах, 

шо пропонуються інши:\1 претендента:\>~ (:\'Іова йдеться про п.1ату за ко

ристування :~лайном, poшo.Ji.,l обов'язків по проnе.Jеншо капіта.1ьного 
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рс\-юнту тон~о); г) $.ІКІr~о наЙ\-НІЧ rrоні;юмитr-, найvrо;шнця rrpo сній на
мір ук;rасти ;~оr'онір найму на нониі1 строк. Такс rroнi;~ovrлcнн~r rrони

нно бути ::;роблено на{імачс\-1 ;ю сrrл1ну строку ;юго нору найму у строк, 

встановлений ;:юго вором. Якщо ж такий строк ;:юговором не визначе

ний, пові;:юм .. 1ення повинно бути зроблено у розумний строк. У даному 
nипа;:rку оціночна категорія <<JЮЗУ:\ПІИЙ строк>> поnишш розу11ітися як 
строк, необхідпий ;:r .. 1я обгоnореппя наймодавцем та наймачем ncix у:\юn 
поnого догоnору найму та підписапня пеобхі;:rпих докумелтіn. 

Bi;~rroнi;tнo .JtO ч. 2 ст. 777 І \К України найvrач, икий на .. -rсжно ни конує 
сної оGон\r3ки :ш ,т~оr'онором на{і\1У, у рюі r rролажурсчі, rrсrс,т~аної у на і~ м, 
має переважне право пере;:r інш:и:\'ш особами на її пр:идбання. Порядок 

реа .. 1ізації uього права наймачем законом не визначен:ий. Наймодавець, 
який бажас про;:rати річ, шо пере.аапа n найм, Jобоn'яJаний перш за nce 
поnідомити наймача про сnій па:\tір та про умоnи продажу. І лише n рюі 
nідмоnи наймача купити річ па запропопованих умоnах паймодаnець 
нrrрані ::;шrроrrонунати річ іннrи\1 особам. A;rc икшо немає бажаючих 
кушпи річ на умонах, 3аrrроrrононаних наі1vнманцс_v1, і нін rrопщитr-,с~r 

продати її на умовах, які за.аово .. 1ьняють наймача, останній знову має 
переважне право на купівлю речі r 1, с. 3611. 

Таким чином, орендарю, окрім переважного права на орен.ау при

міщення, надасться також переnажпе праnо па купіn .. 1ю орендоnапого 
приміщення. У зn'язку J цим орепдодаnець поnипен спочаткупоnі;:rоми
ти opcrщap~r rrpo свій на.v1ір ІІJЮJ~<ни rrримішснrш та rювіNН1ИП1 у_vюви, 
r ш }]КИХ віr r Gажас ІІJЮJtаТИ rrpи мirr~cr r r ш. Закоr ю)щвстrю ви:нrачас у_vюви, 
Ja $.!КИХ орсн;шр vraє rrсрснажнс rrpaнo на rrриіtбанн~ rrриvrіrнснни- на

лежне никонанн$.1 yvroн ,т~оt'онору та ниинлснни сторонами Gажанни :щі й

снити куrrін;rю-rrр(щаж rri,т~ час іtії ;юrлнору орсн;tи. У іtаному ниrrа;tку 

слід вважати, якшо орендодавеuь з;:rійснив пропозицію укласти договір 

купівлі-про;:rажу, а орен;:rар вис .. 1овив бажання придбати це приміщення 
па умоnах ореп;:rодаnuя, то можна nnажати, шо орендар с таки11. що nже 

з;:rобуn переnажпе праnо па ук.1адешrя догоnору і nопо пе nтрачасться 

після при:пипеппя догоnору ореп.аи. 
,!l,yvraєтr-,c~r. rr~o :ш аналоr·ією і:1 ч.4 ст.362 ІО< України, икrr~о opcн;ш

JtaHCt~h, ики{-і ні;tмонин орсн,1щрсні н ук.1rалснні ;юrлнору на нониі-·і строк 

або у продажу орендованої речі, а.1е протягом року від дня закінчення 

строку договору з ним, уклав цоговір оренди або купівлі-продажу з ін

шою особою, то орендар мас праnо nимагати у судоnому порядку пере

nе;:rеrшя па ньогопраnта обоn'я3кіn орендаря або покупця за ук..1адепим 

догоnором па йму (оренди) або купіn .. 1і-продажу, а також nідшкодуnа пня 
3биткін. :шrrо,Іtі~rних ні;t\-юною rюнонит~r 3 ним ;~оr·онір на~іму чи ук .. rасти 
ло r·онір кyrri шrі -rrро;шжу. При ш-лм у, ;~оt'оноро vr наі1 vry Gy}ti нлі ( с rropy;ш) 
може бут:и пере;:rбачена відпові;:rальності орендодавця у формі штраф

них санкuій за порушення переважного права орендаря на ук..1адення 

договору на новий строк. 
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Націопальпий !1Ііnерситет «Одеська юридична академія>), 

аСІІЇран І кафе1 ~рИ ІlИКЇJІhНОІ'О ІІрана 

ЗАПОДІЯННЯ СМЕРП ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ УСУНЕННЯ 

ВЩ ІІРЛВЛ ІІЛ СІІМКУВЛІІІІЯ 

Юр1тдичні гарантії реалізаuії спадкових прав передбачені нор:\1ами 

українського законодавства, які регулоють спа;:rкоnі праnоnідпосипи, 

під якими розуміються врегульовані пор11ами права суспL1ьпі відно
сипи, пов'язані з переходом (спа;:rкуnаппям) піс .. 1я смерті грома;:rяпипа 
J'ИХ, що н<иежа .. Jи йому на 11рані JJринатної НJJасності речей, майна, а 
J'аКОЖ _\-1аЙНОНИХ !Іран і o6oн'~JJKiH .іШ (ЩНОJ'О або }(eKi.ІJhKOX осіб (СJЩІ(

КОЄ:\1UіВ). Ці правовідносини скла.::rають предмет спа.::rкового права як 

Іті/~І'а;Jу3і Ш1НіЛDНОГО JJpaвa. 

3аконо;швстном України rrcpc,т~Ga•rcнi нитта;~ки, коли особи, rr~o фор
ма .. lьпо по закону мають право па спа.::rкуваппя, фактично позбавля
ються суб'сктиnпих прав па спадкуnапня та усуваються nід спадкуnап

ня па підетаnі визпачених обсташш. Таких осіб па зи вають <<негідними 

спадкосмцями:•>. 

ПоюІтти «HeJ'illHИX СJJалкоєvщін•> Gy_.JO ні;шмо циві;rістичній науJ(і, 
JJJ,e н pa;l~JHChKi часи. Як rrрик..ІJа,Т(, н П;rенуVІі Верхонно1'0 Сую" СРСР ні,т( 
1926 р., Gу;ю роj'иснено, Н(О yv1 исне ско~:-:не та кри VJiHШJhHO каране ;ri~J н
ня, у виг .. 1я.::rі вбивства спадко;:rавця позбавляє винного в uьому злочині 
спадкування за вбитим спа;:rкодавuем [1, с. 45]. Тобто, ві.::rсторонення 
ni;:r спадкуnапня nідбуnа .. 1ося у nипа;:rку, коли поведінка особи по nід
пошеншодо спа;:rкодаnuя ро:щінюn<Llася. як <'пегідпа•>. Таким чином, 
той хто nчиІпш такі -«негідні .::rії» з точки ·юру моралі і спраnе.::r .. 11шості пе 
:шс;rу1·онунан rrpaнa Gути CJJaJ(KOЄMJ(e\11lit-:ї осоGи і отримати crraitІJlИHY. 

На :шкон(щанчому рінні 3акріІJJJенюr JJOЖJжeнh 11ро «НеJ'і;rних СJJі.'Щ

коємuів» відбу .. 1ося в ЦивL1ьномукоцексу Української РСР ві.::r 18.07.1963 
р. Так, відповідно до по .. 1ожень ст. 528 цього кодексу не мають права 
стати спа;:rкосмuями пі за :шконом, пі за -заповітом особи, які паnмиспо 
позбашшп життя спа;:rкодаnuя або кого-пебу;:rь з спа;:rкос:мuіn або зро

бІшп -замах па їх життя. Не мають права стати спа;:rкос:\-шями за законом 

Gатhки JJicшJ ютей, у ні,ІtНОJJІенні ~1ких нони JJ(HGaн_ІJeнi Gатhкінсnких 
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