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ОСОБЛИВОСТІ ОРЕНДИ ОБ’ЄКТУ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

Відповідно до п. 15 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в 

справах про захист права власності та інших речових прав» [1] від 07.02.2014 р. № 

5 зазначається, що до завершення будівництва (створення) майна, а якщо 

договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до 

експлуатації, то до моменту прийняття його до експлуатації, або якщо право 

власності на таке нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній 

реєстрації, то до моменту державної реєстрації, право власності на новостворене 

майно та об’єкт незавершеного будівництва не виникає (ст. 331 ЦК України). У 

зв’язку із цим до реєстрації права власності на таке майно право власності існує 

лише на матеріали, обладнання тощо, які були використані в процесі цього 

будівництва (створення) майна. Отже, законом не передбачено можливість 

визнання права власності на новостворене майно та об’єкт незавершеного 

будівництва в судовому порядку, якщо право власності на таке майно не було 

зареєстроване раніше в установленому законодавством порядку. 

Відповідно до абз. 5 ч. 5 ст. 3  Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [2] державна реєстрація прав у 

результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом 

незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.  

У літературі існують дві протилежні точки зору з питання: чи можуть бути 

об’єкти незавершеного будівництва предметом договору найму (оренди). Одні 

автори вважають, що об’єкти незавершеного будівництва не можуть бути 

передані в оренду, оскільки договір оренди є направленим на користування річчю, 

що не є можливим у випадку, коли будівля (споруда) не є добудованою [3; 4]. На 

думку Ю.В. Романця, об’єкти незавершеного будівництва володіють усіма 

ознаками нерухомого майна у цілому та будівель (споруд), зокрема, а тому до 

відносин найму об’єкту незавершеного будівництва слід застосовувати норми 
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щодо договору найму будівлі (споруди) [4]. Інші вважають, що об’єкти 

незавершеного будівництва можуть бути предметом договору оренди, однак 

норми параграфу 4 гл. 58 ЦК України щодо найму (оренди) будівлі до цих 

відносин не застосовуються [5, с. 218]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 760 ЦК України предметом договору найму може 

бути річ, яка визначена індивідуальним ознаками і яка зберігає свій первісний 

вигляд при неодноразовому використанні. З цієї причини об’єкти незавершеного 

будівництва як неспоживні речі можуть бути предметом договору найму. 

Частиною 3 ст. 331 ЦК України встановлено, що до завершення будівництва 

(створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які 

були використані в процесі цього будівництва (створення майна). 

У разі необхідності особа може укласти договір щодо об’єкта 

незавершеного будівництва, право власності на який реєструється органом, що 

здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, 

що підтверджують право власності або користування земельною  ділянкою  для 

створення об’єкта нерухомого майна, проектнокошторисної документації, а 

також документів, що містять опис об’єкта незавершеного будівництва. Отже, з 

моменту державної реєстрації прав власності на об’єкт  

незавершеного будівництва, таке майно набуває статусу, що дозволяє  

використовувати його як об’єкт цивільного обороту відповідно до  

вимог законодавства (п. 2.4. Методичних рекомендацій щодо застосування 

нотаріусами деяких положень цивільного та земельного законодавства при 

посвідченні правочинів, предметом яких є нерухоме майно [6, с. 254]). 

Тому об’єкти незавершеного будівництва не можуть бути предметом 

договору найму будівлі (споруди), оскільки використання за призначенням таких 

об’єктів неможливе до прийняття їх до експлуатації та державної реєстрації у 

якості будівлі (споруди). Однак, при цьому, об’єкти незавершеного будівництва 

можуть бути предметом договору найму (оренди). 
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УСУНЕНЕННЯ ВІД ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ ВНАСЛІДОК 

УХИЛЕННЯ ВІД НАДАННЯ ДОПОМОГИ СПАДКОДАВЦЕВІ 

Цивільним законодавством передбачено випадки, коли особа, яка володіє 

статусом спадкоємця може бути позбавлена цього статусу внаслідок своєї винної 

негідної поведінки. 

Поняття усунення від права на спадкування регламентовано ст. 1224 ЦК 

України. 

В даній роботі хотілося б зупинитися на такій підставі усунення від права на 

спадкування як усунення від права на спадкування спадкоємця внаслідок 

ухилення ним від надання допомого спадкодавцю. Вказана підстава передбачена 

ч. 5 ст. 1224 ЦК України, відповідно до якої за рішенням суду особа може бути 

усунена від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що вона 

ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку 

хворобу або каліцтво був у безпорадному стані [1]. 

Перш за все слід зазначити, що при таких обставинах може бути усунутий 

від спадкування лише спадкоємець за законом. Дане положення в повній мірі 

узгоджується з закріпленим принципом свободи заповіту, адже якщо 


