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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ЦК України – Цивільний кодекс України 

ЦК РФ – Цивільний кодекс Російської Федерації 

СК України – Сімейний кодекс України 

ЗК України – Земельний кодекс України  

ПК України – Податковий кодекс України 

ЦПК України – Цивільний процесуальний кодекс України 

ВСУ – Верховний Суд України  

ЦК РРФСР 1922 р. – Цивільний кодекс Російської Радянської Федеративної 

Соціалістичної Республіки 1922р.  

ЦК Франції – Цивільний кодекс Франції 1804 р.  

НЦУ – Німецьке цивільне уложення 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економіки ефективність 

суспільного виробництва, товарообігу, забезпечення добробуту населення багато в 

чому залежить від ступеня урегульованості відносин власності. Сьогодні в Україні 

продовжує формуватися інститут права власності, норми якого містяться в багатьох 

галузях законодавства. У Конституції України передбачено визначальні засади 

регулювання відносин власності, які одержали подальший розвиток у Цивільному 

кодексі України 2003 року, у багатьох інших законодавчих актах. 

У ЦК України в книзі «Право власності та інші речові права» міститься 

самостійна глава 24 «Набуття права власності», у якій вісімнадцять статей 

регулюють відносини щодо підстав та умов набуття права власності, визначення 

моменту виникнення в особи права власності. Норми цієї глави мають надзвичайно 

важливе значення, адже вони слугують своєрідним «фундаментом» функціонування 

інституту права власності. Однак цими нормами не обмежується регулювання 

набуття права власності. У ЦК України, інших актах законодавства містяться також 

норми щодо численних особливих умов набуття права власності. При цьому 

законодавцем не завжди забезпечується єдність і цілісність правового регулювання 

таких відносин. Між окремими нормами існують суперечності, виникають труднощі 

в тлумаченні багатьох положень і термінів, що врешті спричиняє істотні проблеми в 

правозастосуванні, у тому числі в судовій практиці. 

Зважаючи на викладене, постає потреба в активізації наукових досліджень 

питань набуття права власності, яких в Україні допоки ще недостатньо. Бракує 

комплексних монографічних досліджень питань виникнення (набуття) права 

власності. Так, окремим питанням набуття права власності присвячено кандидатські 

дисертації Н. В. Вороніної («Набуття права власності на знахідку за цивільним 

правом України» – 2010), С. М. Романович («Юридичні підстави виникнення права 

спільної часткової власності фізичних осіб» – 2010), Т. В. Простибоженко 

(«Набувальна давність як підстава набуття права власності» – 2013). Безумовно, 
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питання набуття права власності розглядаються в підручниках, коментарях, у яких 

зазвичай розгляд дискусійних проблем обмежується характером таких наукових 

праць. Відтак, залишається єдиною сучасною науковою працею у сфері регулювання 

зазначених відносин колективна монографія «Виникнення та припинення права 

власності в Україні» за редакцією В. В. Луця. 

З огляду на наукову та практичну значимість питань правового регулювання 

відносин щодо набуття та моменту виникнення права власності, тема 

запропонованого дослідження є актуальною в умовах здійснюваних в Україні 

економічних і соціально-політичних реформ. Так чи інакше, зусилля науковців 

мають бути спрямовані на створення такого механізму правового регулювання, який, 

з одного боку, був би спрямований на ефективне й правомірне набуття права 

власності, з іншого, – містив запобіжники щодо неправомірного привласнення 

майна. 

Науково-теоретичну базу дисертаційного дослідження склали насамперед 

наукові праці українських вчених, які так чи інакше досліджували питання права 

власності, а саме: Д. В. Бобрової, Т. В. Боднар, В. А. Васильєвої, І. В. Венедиктової, 

М. К. Галянтича, С. Д. Гринько, В. С. Гопанчука, А. Б. Гриняка, О. В. Дзери, І. В. 

Жилінкової, В. М. Коссака, Н. С. Кузнєцової, Т. О. Коваленко, В. В. Луця, Р. А. 

Майданика, В. В. Носіка, О. А. Підопригори, С. О. Погрібного, І. В. Спасибо-

Фатєєвої, І. А. Спасибо, З. В. Ромовської, Ю. С. Червоного, В. С. Щербини, Я. М. 

Шевченко, р. Б. Шишки та ін. 

У роботі використано також праці вчених радянського періоду, зокрема М. М. 

Агаркова, С. М. Братуся, А. В. Венедиктова, О. С. Іоффе, І. Б. Новицького, В. А. 

Рясенцева, Й. О. Покровського, В. І. Серебровського, Б. Б. Черепахіна, Г. Ф. 

Шершеневича та ін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертацію виконано на кафедрі цивільного права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до 

бюджетної теми «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 
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практичний аспект» (номер теми 11 БФ 042-01, номер державної реєстрації 

0111U008337), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 року по 31 грудня 

2015 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є з’ясування 

визначальних правових засад механізму правового регулювання набуття права 

власності, специфіки взаємодії загальних та спеціальних його правових норм для 

формулювання науково-теоретичних висновків щодо розуміння підстав, умов та 

моменту виникнення в набувача права власності та рекомендацій щодо 

вдосконалення чинного законодавства України та практики його застосування. 

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення таких завдань: 

 дослідити генезис законодавчих та наукових засад механізму регулювання 

відносин виникнення (набуття ) права власності; 

 визначити принципи регулювання відносин набуття права власності; 

 встановити зміст поняття підстав та способів набуття права власності і 

співвідношення цих юридичних термінів;  

 дослідити окремі підстави та способи набуття права власності;  

 з’ясувати зміст поняття та юридичне значення моменту набуття права 

власності; 

 виявити особливості визначення моменту набуття права власності на нерухоме 

майно; 

 визначити загальні та спеціальні правила встановлення моменту набуття права 

власності за договором; 

 виявити особливості й проблеми визначення моменту виникнення права 

власності на спадкове майно;  

 проаналізувати особливості й проблеми визначення моменту виникнення 

права власності на акції та інші цінні папери;  

 виявити особливості визначення моменту виникнення права власності на 

новостворене або перероблене майно;  
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 виробити та сформулювати наукові висновки та конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення цивільного законодавства. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері 

застосування механізму набуття права власності й регулюються нормами цивільного 

права.  

Предметом дослідження є система цивільно-правових норм, що регулюють 

відносини щодо набуття права власності й визначають порядок встановлення 

моменту виникнення права власності, практика їх застосування, доктринальні 

положення. 

Методологічною основою цієї дисертації є сукупність методів та прийомів 

наукового пізнання як загальнонаукових, так і спеціальних. 

Отже, історико-правовий та порівняльний методи допомогли простежити 

особливості зміни підходів до правового регулювання відносин, які складаються 

внаслідок застосування механізму набуття права власності. Застосування їх 

дозволило визначити трансформацію норм Цивільного кодексу УРСР 1963 р. про 

виникнення права власності в механізм правового регулювання набуття права 

власності за ЦК України. 

Системний метод надав можливість підійти до аналізу моменту набуття права 

власності як одного з численної кількості фактів, які є основою механізму набуття 

права власності. Шляхом аналізу й синтезу досліджувалися сучасний стан 

законодавства, судова практика та розроблялися пропозиції щодо вдосконалення 

нормативно-правової бази. 

Логіко-догматичний метод сприяв тлумаченню норм цивільного права та 

зіставленню їх для виявлення вад у визначені моменту набуття права власності у 

відносинах з приводу набуття такого права й визначення шляхів їх подолання. У 

процесі дослідження використовувалися також інші методи наукового пізнання. 

Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження полягає в 

тому, що дисертація стала першою в Україні комплексною працею, яка розглядає 

теоретичні й практичні проблеми набуття права власності та встановлення моменту 
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виникнення права власності. За результатами проведеного дослідження 

сформульовано низку науково-теоретичних положень, висновків і пропозицій, що 

мають ознаки наукової новизни й винесені на захист, основними з яких є, зокрема: 

Вперше: 

 обґрунтовано особливості співвідношення вживаних у законодавстві та 

юридичній науці для позначення однакових правовідносин понять «набуття 

права власності» і «виникнення права власності», які полягають у такому : а) 

термінологічні розбіжності в застосуванні вищезазначених понять обумовлені 

трансформацією положень глави 12 «Виникнення і припинення права 

власності» ЦК УРСР 1963 р. в положення глави 24 ЦК України 2003 р. 

«Набуття права власності», у якому домінуючим є поняття, що охоплює весь 

процес щодо надання особі статусу власника; б) зазначені поняття не є 

антагоністичними, а в окремих випадках вони гармонійно взаємодіють (ст.ст. 

331, 334 ЦК); в) набуття права власності – це комплекс дій, правових заходів і 

фактів, спрямованих на виникнення цього права; 

 обґрунтовується висновок про те, що підставою виникнення права власності 

слугують юридичні факти, зокрема правочини, безпосередньо акти цивільного 

законодавства, акти органів державної влади, інших уповноважених органів, 

рішення суду, які відображають їхній стан у статиці і реалізуються 

конкретними способами шляхом вчинення набувачами майна відповідних дій у 

встановленому порядку (якими є, наприклад, купівля-продаж, дарування 

тощо); 

 визначено зміст та співвідношення понять «набуття» та «виникнення» права 

власності, за якими перше уявляє комплекс правових, організаційних засобів 

та дій потенційного набувача майна, спрямованих на виникнення в нього права 

власності на це майно, що надає йому статус власника й правомочності 

володіння, користування та розпорядження цим майном, а відтак, виникнення 

є завершальною стадією набуття права власності; 

 запропоновано під моментом виникнення в набувача права власності 



9 

розуміти належно зафіксований документально чи іншим способом 

юридичний факт у часовому просторі, що засвідчує момент отримання 

набувачем правового статусу власника з усіма зумовленими із цього статусу 

наслідками; 

 обґрунтовується висновок, що доказами наявності в особи права власності на 

майно можуть бути різноманітні документи, які можна поділити на кілька 

категорій, зокрема, на: правовстановлювальні, необхідні для нерухомого майна 

(свідоцтва про право власності на нерухоме майно або інше індивідуально 

визначене майно, свідоцтва про право на спадщину, судові рішення щодо 

індивідуально визначених об’єктів, рішення (акти) уповноважених державних 

та інших органів у передбачених законом випадках); б) 

правопідтверджувальні щодо рухомого майна (правочини, розписки, акти 

прийому-передачі майна, документи про оплату товару торговельних 

підприємств, перебування майна на балансі державних та комунальних 

підприємств, документи про внесення членами житлово-будівельного, 

житлового, гаражного, дачного чи іншого кооперативу або товариства пайових 

внесків за ці об’єкти та ін.). При цьому щодо першої категорії документів діє 

презумпція безспірності такого права, а документи другої категорії слугують 

лише одним із доказів, що підтверджує право власності; 

 здійснено класифікацію моментів виникнення в набувача права власності 

залежно від підстав (способів), специфіки об’єкта набуття права власності, 

сформовано відповідний їх Перелік (Додаток № 1); 

 обґрунтовується висновок про те, що державна реєстрація прав на нерухоме 

майно не є безпосередньо юридичною підставою виникнення в особи права 

власності, адже відповідно до ст. 2 ЗУ «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вона слугує офіційним визнанням і 

підтвердженням державою фактів виникнення, переходу або припинення прав 

на нерухоме майно, тобто вона лише фіксує той факт, який вже відбувся, а 

відтак, він не збігається з моментом вчинення державної реєстрації; 



10 

 встановлено, що для набуття права спільної власності необхідні відповідна 

загальна правова підстава, передбачена ст. 328 ЦК та певна сукупність 

юридичних фактів. Так, для виникнення права спільної часткової власності 

необхідні множинність суб’єктів-набувачів, наявність між ними домовленості 

про утворення спільної часткової власності, придбання частки в праві спільної 

часткової власності, пряме застереження закону, успадкування кількома 

спадкоємцями неділимого об’єкта тощо. Для виникнення права спільної 

сумісної власності в подружжя необхідні наявність зареєстрованого шлюбу, 

створення в період шлюбу майна, спільне або одноосібне придбання 

подружжям у період шлюбу майна за спільні кошти, за винятками, 

передбаченими законом або шлюбним договором; 

 обґрунтовано вразливість такої конструкції підстави набуття права власності 

як «перехід» майна до набувача, яка закріплена в окремих актах законодавства 

(ст.ст. 338, 341, 352, 353, 354 ЦК, ст.ст. 120, 132 ЗКУ тощо), запропоновано 

його тлумачення з врахуванням правової природи відповідних правовідносин; 

Удосконалено: 

 наукові позиції про порядок визначення та юридичне значення моменту 

набуття (виникнення) права власності; 

 правову позицію щодо змісту поняття відчуження майна за податковим 

та іншими галузями законодавства, яке не тотожне відчуженню за цивільно-

правовими договорами купівлі-продажу та іншими видами договорів, 

спрямованих на оплатний чи безоплатний перехід права власності від одного 

власника до іншого; 

 удосконалено поняття механізму набуття права власності на 

новостворене майно, до якого необхідно включати не лише підставу набуття, 

але й умови набуття, правовий режим об’єкту, що набувається, а також 

процедуру та форму укладення правочинів, прийняття рішень органами 

державної влади та місцевого самоврядування, законодавчі вимоги щодо 

створення майна, інших способів отримання права на майно (знахідку, скарб 
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тощо), а також дії набувача на прийняття майна, набуття судовим рішенням 

юридичної сили; 

 тлумачення термінів «придбання» та «купівля», які в законодавстві та 

юридичній науці вживаються в синонімічних або різних значеннях і 

відзначається, що термін «придбання» є лише однією з складових елементів 

терміну «набуття». У деяких випадках у законодавстві термін «придбання» 

застосовується в більш вузькому значенні, а саме: набуття майна за договором 

купівлі-продажу, а в інших – до придбання майна може бути віднесено набуття 

майна за усіма відплатними договорами, зокрема купівлі-продажу, міни, 

поставки.  

Дістали подальшого розвитку: 

 наукове положення про те, що в разі придбання одним із подружжя у 

власність нерухомості в другого з них офіційно не виникає право спільної 

сумісної власності, а лише діє презумпція спільності нерухомого майна, яка 

має бути підтверджена державною реєстрацією права власності; 

 наукове положення про те, що, в разі придбання рухомого майна за 

договором обома членами подружжя або одним з них, на таке майно 

автоматично поширюється режим спільності майна відповідно до СК України, 

якщо інше не передбачено домовленістю між ними або законом; 

 наукова правова позиція щодо юридичних вад у законодавчій конструкції 

виникнення права власності за правочинами про відчуження об’єктів 

нерухомого майна в момент його державної реєстрації і пропонується таким 

моментом уважати момент нотаріального посвідчення; 

 положення щодо розмежування понять «виникнення», «набуття», 

«перехід», «придбання», «відчуження»; 

 порядок тлумачення первісної редакції ч. 2 ст. 1299 ЦК «Державна 

реєстрація права на спадщину» (вилучена ЗУ від 04.07.2013), у якій 

передбачалося виникнення права власності на нерухоме майно з моменту 

державної реєстрації цього майна, а фактично ним мав би вважатися момент 
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реєстрації права на нерухоме майно, а не самого майна, відповідно 

пропонується відновити дію ст. 1299 з наведеним застереженням; 

 порядок тлумачення норми ч. 5 ст. 1268 ЦК про те, що незалежно від 

часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття 

спадщини, яке полягає в тому, що термін «належить» має засвідчувати 

приналежність майна спадкоємцеві на праві власності; 

 юридичне значення процедури державної реєстрації прав на нерухоме 

майно в процесі набуття права власності, яке в одних випадках є юридичною 

підставою виникнення права власності (наприклад, на новостворене нерухоме 

майно), а в інших – офіційним документом, що підтверджує приналежність 

майна на праві власності набувачеві;  

 положення щодо розмежування і співвідношення понять «момент 

завершення будівництва», «момент введення (прийняття) в експлуатацію 

об’єкта завершеного будівництвом», «момент державної реєстрації прав на 

нерухоме майно»;  

 розмежування сутності понять «будівля», «споруда», «тимчасова 

споруда» для провадження підприємницької діяльності, «мала архітектурна 

форма», «архітектурна форма» для провадження підприємницької діяльності і 

їх взаємозв’язок із визначенням моменту набуття права власності. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Отримані в 

процесі дисертаційного дослідження результати мають теоретичне й практичне 

значення. Положення дисертаційної роботи можуть використовуватися: 

– у науково-дослідній сфері – для подальшого розроблення питань набуття 

права власності, та для використання в навчальному процесі під час викладення 

нормативного курсу «Цивільне право» та спеціального курсу «Право власності та 

інші речові права», а також при підготовці навчальних посібників, підручників із 

вказаних дисциплін, коментарів для чинного законодавства України ; 

– у правотворчості – для вдосконалення окремих положень чинного 

законодавства щодо набуття права власності; 



13 

– у правозастосовчій діяльності – для покращення практичної діяльності 

суб’єктів, від яких залежить набуття права власності, а також осіб, на яких 

покладено обов’язок захищати порушені права власників, у тому числі судами під 

час розгляду справ щодо захисту права власності й прав та інтересів осіб, 

зацікавлених у набутті права власності; 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним завершеним 

науковим дослідженням. Отримані наукові результати та висновки щодо моменту 

набуття права власності, які містить дисертація, сформульовано та обґрунтовано на 

основі особистих теоретичних і практичних досліджень автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й висновки дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри цивільного права юридичного факультету 

імені Тараса Шевченка, а також оприлюднено на наступних міжнародних наукових 

конференціях: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю з 

дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Маслова «Актуальні 

проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства» (Харків, 16 березня 

2012 р.); Международная научно-практическая конференция «Частно-правовое 

регулирование общественных отношений: традиции, современность, перспектива» 

(Одесса, 19–20 апреля 2012 г.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права 

(Матвєєвські цивілістичні читання)» (Київ, 19 жовтня 2012 р.); Medzinárodné 

sympózium. PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA (Vysoké Tatry, 24–26 október 2012); 

Міжнародний цивілістичний форум «Цивільне законодавство: система, міжгалузеві 

зв’язки, шляхи вдосконалення» (Київ, 25– 26 квітня 2013 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та 

міжнародного приватного права » (Київ, 3 жовтня 2013 р.); XIII народна студентсько-

аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та 

правової системи» (Львів, 25–27 квітня 2014 р.).  

Публікації. За темою дисертації та відповідно до її змісту автором 

опубліковано дев’ять праць, із них чотири статті у наукових фахових виданнях 
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України, включених до переліків, затверджених МОН України а також одна стаття – 

в іноземному науковому фаховому виданні та чотирьох апробованих тез доповідей 

на конференціях на міжнародних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, семи 

підрозділів, висновку, додатка та списку використаних джерел (192 найменування). 

Повний обсяг дисертації становить 222 сторінки, основний текст викладено на 199 

сторінках. 
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РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

 

1.1. Поняття набуття та виникнення права власності 

 

Питання права власності завжди були в центрі уваги правової науки, адже 

власність є однією з основоположних категорій у приватному праві кожної держави, 

яка впливає на всі сфери життя людини і є його матеріальною основою.  

Питома вага власності в суспільстві зумовлює підвищену увагу правотворців 

до регулювання інституту права власності в цілому й питань, що стосуються набуття 

права власності – зокрема, це є характерним для кожного етапу розвитку держави й 

права. Оскільки набуття права власності регулювалося й досліджувалося ще від 

часів римського права, то ми усвідомлюємо неможливість вивчення думки всіх 

учених, що займалися проблемами інституту права власності, тому вважаємо 

необхідним і можливим зупинитися на концептуальному дослідженні підходів тих 

учених, які зробили вагомий внесок у розвиток цивілістичної думки та принципових 

питань обраної теми. 

Найголовнішим питанням, яке слід дослідити з метою розкриття обраної теми 

дослідження, є визначення поняття «набуття права власності» та його 

співвідношення з терміном «виникнення прав власності», виявлення механізму 

отримання особою статусу власника. 

В юридичній літературі неодноразово робилися спроби аналізу поняття 

набуття права власності, однак науковцями не було сформульовано єдиної позиції, 

зважаючи на їх здійснення в різні історичні періоди та різні підходи до розуміння 

права власності. Зміни нормативно-правових актів, інколи навіть радикальні, які 

були вихідними в дослідженні, а також політичної ситуації, яка визначала напрямок 

розвитку держави в цілому й права зокрема, призводила до різного тлумачення 

правового режиму одних і тих самих інститутів права, що не могло не позначитися й 

на такому важливому інституті, як право власності.  

Основним нормативним актом у сфері регулювання відносин власності в 
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сучасній Україні є Цивільний кодекс України [171] (далі – ЦК України, у якому, як і в 

інших актах законодавства України, в цілому відсутній єдиний термінологічний 

підхід у питаннях механізму набуття права власності.  

Так, законодавець України оперує чималою кількістю таких словосполучень, 

як: виникнення (наприклад, ст.ст. 182, 748, 1029 ЦК України), набуття (наприклад, 

ст.ст. 328, 329 ЦК України), перехід (наприклад, ст.ст. 182, 414, 419 ЦК України ), 

придбання (наприклад, ст.ст. 48, 195 ЦК України), відчуження (наприклад, ч. 2 ст. 

115 ЦК України ). Зазначені словосполучення використовуються стосовно майна, 

майнових прав, а також для позначення того моменту в часі, коли особа вправі 

вважати себе власником. Але така термінологічна варіативність законодавчих 

термінів породжує постійні сумніви, стосовно обґрунтованості кожного з них і 

стосовно того критерію, який є відправним для механізму набуття права власності в 

цілому.  

Так, з нашого погляду, найскладнішим питанням є розмежування термінів 

«набуття», «виникнення», «перехід», адже вирішення цього питання перебуває в 

системному зв’язку з основним критерієм, який покладено в основу механізму 

набуття права власності.  

На думку В. К. Андрєєва [3, с. 47], слово «набуття» є ширшим за змістом, ніж 

«виникнення», зважаючи на норми Цивільного кодексу Російської Федерації (далі – 

ЦК РФ), у ст. 8 якого передбачаються підстави виникнення цивільних прав і 

обов’язків, однією з яких зазначається «у результаті набуття майна з підстав, що 

допускаються законом»[19]. Саме зазначена норма виступила основним аргументом 

науковця, який стверджує, що «у результаті набуття майна» може виникнути право 

власності, у той самий час він не встановлює співвідношення понять «набуття» й 

«виникнення» права власності.  

В ЦК РФ міститься окрема глава – 14 «Набуття права власності», у якій 

одночасно вживаються терміни «набуття» (напр. у ст. 218 перераховуються підстави 

набуття права власності) та «виникнення» (ст. 219 – Виникнення права власності на 

новостворене нерухоме майно). 
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Уважаємо, що це положення не можна беззаперечно поширювати щодо 

українського права, оскільки аналогічного (ст. 8 ЦК РФ) положення цивільне 

законодавство України не містить (зокрема, відсутнє воно й в ст. 11 ЦК України, яка 

передбачає підстави виникнення цивільних прав і обов’язків для порівняння зі ст. 8 

ЦК РФ).  

Крім того, не зрозуміло, як можна набути (отримати) те, чого не існує (адже 

виникнення є відправною точкою для певного буття). Власне, до такого висновку 

приходить І. А. Спасибо, вказуючи, що «виникнення – це початок існування будь-

якого суб’єктивного права. Неможливо набути те, чого ще немає[148, с. 16]». На наш 

погляд, таке твердження загалом може вважатися правильним, але сформульоване 

воно дещо неоднозначно й складно для його тлумачення. Тому його варто було б 

уточнити й вважати, що набуття права власності не є одномоментною дією, а може в 

багатьох випадках уявляти певну систему цих дій та юридичних фактів, вчинення чи 

настання яких призводить до виникнення в уповноваженого суб’єкта права 

власності. Іншими словами, виникнення в набувача суб’єктивного права власності є 

фінальною стадією механізму набуття права власності. 

У цьому контексті доречно враховувати зміст ст. 11 ЦК України «Підстави 

виникнення цивільних прав та обов’язків», яка передбачає конкретні підстави 

виникнення цивільних прав та обов’язків. Цілком очевидно, що норми цієї статті 

стосуються також набуття майна у власність. 

І. А. Спасибо пропонує розглядати це питання з інших позицій. Так, на його 

думку, коли йдеться про набуття права власності, це передбачає вольовий момент, 

тоді як виникнення права виступає результатом цього прояву волі[148, с. 16]. 

Виникнення права залежить від дій суб’єкта або подій, а набуття і є дією, процесом. 

У такому разі, на його думку, якщо особа стала власником на підставі волевиявлення 

шляхом здійснення власних дій, то вона набула право, а якщо у відсутність волі 

особи, яка стає власником, то право власності в неї виникло, оскільки особа в даному 

випадку не здійснювала ніяких дій, спрямованих на набуття права власності. Така 

позиція, на нашу думку, помилкова, адже відсутність волі на набуття права власності 
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може бути зумовлене лише небажанням ставати власником (наприклад, у зв’язку з 

тим, що власність зобов’язує, а це невигідно для такого суб’єкта). Якщо допустити, 

що правопорядок допускає набуття право власності всупереч волі особи, то це 

негативно проявиться на рівні всіх відносин права власності, адже: 

по-перше, якщо такий власник свідомий, то він буде змушений вчиняти певні 

дії стосовно відмови від такого права власності; 

по-друге, можливі випадки, коли особа здійснюватиме свої обов’язки пов’язані 

з правом власності неналежним чином; 

по-третє, це б означало, що правопорядок у механізмі набуття права власності 

визнає достатністю наявність лише самих підстав щодо набуття права власності, але 

це не так, і про це згодом.  

Тому вважаємо, що суб’єктивна сторона механізму «набуття» права власності 

завжди повинна містити критерій волі особи.  

Більш чітко свою позицію І. А. Спасибо висловив у Науково-практичному 

коментарі до Цивільного кодексу України. Так, зокрема, у коментарі до ст. 328 він 

зазначив, що «набуття права власності – це певний юридичний склад, з яким закон 

пов’язує виникнення в особи суб’єктивного права власності на певні об’єкти. Серед 

юридичних фактів, які входять до його складу, є ті, що становлять підстави, а є ті, 

що становлять способи набуття права власності». І для запобігання плутанини автор 

пропонує вживати термін «правонабуття», який можна розглядати, як «результат, 

котрий склався вже після певного процесу, тобто низки юридичних фактів, з набуття 

права власності»[174, с. 68-70]. 

Деякими авторами, зокрема О. В. Дзерою [169, с.659], Є. О. Сухановим [22, с. 

37], Д. І. Мейєром [57, с. 382]. не розмежовуються поняття «виникнення» та 

«набуття» права власності, зважаючи на відсутність легального розмежування 

вказаних категорій. На нашу думку, така позиція багато в чому виправдана, адже 

вживання вказаних термінів законодавцем досить непослідовне.  

У ЦК України термін «виникнення» використовується стосовно всіх цивільних 

прав осіб (глава 2 «Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Здійснення 
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цивільних прав та виконання обов’язків»), тобто логічно припустити, що за 

загальним правилом, законодавець у правовому механізмі щодо долі прав закріплює 

термін «виникнення», а тому й стосовно права власності мають простежуватися 

аналогічні правила.  

Тоді необґрунтованим видається відхід законодавця від запропонованої в главі 

2 ЦК України термінології з подальшим оперуванням терміном «набуття» стосовно 

права власності, у тому числі в главі 24 – «Набуття права власності» Однак навіть за 

умови, якщо допустити, що термін «набуття» мав би бути специфічним і 

притаманним лише праву власності, то така концепція виявилася б не повністю 

витриманою. Так, у деяких положеннях ЦК України стосовно права власності 

законодавець продовжує вживає термін «виникнення», наприклад: у назві ст. 748 – 

момент виникнення в набувача права власності на майно, передане за договором 

довічного утримання (догляду) (курсив наш – І. Я.) чи в ч. 2 ст. 1029 – договір 

управління майном може засвідчувати виникнення в управителя права довірчої 

власності на отримане в управління майно (курсив наш – І. Я.).  

Відтак, законодавчі спроби віднайти критерій, за яким можна було б 

відмежувати вказані терміни, не призвели до бажаного результату. Так, законодавець 

оперує поняттям і «набуття», і «виникнення» в одних випадках стосовно майна, а в 

інших – стосовно права власності.  

В ЦК УРСР 1963 р. більш уживаним був термін «виникнення», зокрема глава 

12 називалася «Виникнення й припинення права власності», а ст. 128 «Момент 

виникнення права власності в набувача майна за договором». Термін набуття в 

нормах, що регулювали відносини власності не вживався взагалі, лише термін 

«набувач». Однак термін «набуття» застосовувався для врегулювання дієздатності 

фізичної та юридичної особи, що також має місце й в чинному ЦК України. Так, 

відповідно до ст. 11 ЦК УРСР 1963 р. «Здатність громадянина своїми діями набувати 

цивільних прав і створювати для себе цивільні обов’язки (цивільна дієздатність) 

виникає в повному обсязі з настанням повноліття, тобто після досягнення 

вісімнадцятирічного віку». За ст. 34 ЦК України «У разі реєстрації шлюбу фізичної 
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особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з 

моменту реєстрації шлюбу». Відповідно до статей 29 ЦК УРСР 1963 р. та 92 ЦК 

України юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через 

свої органи.  

Загалом уважаємо, що терміни «набуття» й «виникнення» мають у своєму 

змісті як спільне, так і відмінне. Якщо законодавець говорить про «набуте» 

(придбане, отримане за правочинами) майно, то виникає запитання, чи «набуте» 

майно означає й «набуте» право власності, і якщо так, то з якого моменту, і в цьому 

випадку мова йде лише про набувача майна чи про власника? 

Щодо права власності цивільне законодавство України передбачає, що воно 

набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема з правочинів (ч. 1 ст. 

328 ЦК України). Таким чином, недотримання вимоги ч. 1 ст. 328 ЦК України 

стосовно законності підстав набуття права власності призведе до того, що особа не 

набуває право власності на нього. А це, у свою чергу, може породжувати наслідки, 

передбачені главою 83 ЦК України, яка встановлює правові наслідки набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави. 

Так, якщо ч. 1 ст. 328 ЦК України оперує поняттям «підстава, що не 

заборонена законом», то глава 83 ЦК оперує поняттями «без достатньої правової 

підстави», «безпідставно набуте майно». Змістом терміну «безпідставно набуте 

майно», очевидно, засвідчується брак підстави для набуття права власності, причому 

саме правової підстави (ст. 11 ЦК України визначає перелік підстав виникнення 

цивільних прав та обов’язків, який не є вичерпним). У той самий час виникають 

труднощі у визначенні поняття «достатньої правової підстави». А саме: коли 

підстава, що не заборонена законом, є достатньою? На наш погляд, варто говорити 

не про «достатню правову підставу», а про достатність правомірних дій зацікавленої 

особи, для того щоб відповідне право власності в неї виникло (на певній підставі або 

ж підставах), адже сама по собі підстава (наприклад, правочин) може бути 

правомірною, але її реалізація була проведена без дотримання тих чи інших вимог 

закону. Наприклад, відповідно до ч. 4 ст. 362 ЦК у разі продажу частки в праві 
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спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі, співвласник 

може пред’явити до суду позов про переведення на нього прав та обов’язків 

покупця. Таким чином, у такому випадку підстава, якою є договір, сама по собі 

правомірна, але не дотримана вимога закону, що унеможливлює виникнення права 

власності. 

Безпідставно набутим майном буде вважатися майно, яким особа заволоділа 

внаслідок скоєння злочину (наприклад, крадіжки). З огляду на сказане, не можуть 

уважатися тотожними поняття «безпідставно набуте майно» й «майно, набуте без 

достатньої правової підстави», а тому некоректним є їх ототожнення в ст. 1212 ЦК 

України, а відтак, із цієї статті необхідно вилучити посилання на майно, набуте без 

достатніх підстав, і залишити посилання на безпідставно набуте майно. 

У деяких випадках, законодавець, розуміючи недосконалість термінології 

«набуття» майна (коли мова йде про набуття права власності), уточнює – «у 

власність», наприклад, у ч. 3 ст. 335 передбачено, що безхазяйні рухомі речі можуть 

набуватися у власність (курсив наш – І.Я.) за набувальною давністю, крім 

встановлених випадків. Хоча, у цьому випадку йде мова про виникнення права 

власності на безхазяйні рухомі речі на підставі набувальної давності.  

Сімейний кодекс України[137] (далі – СК України) також в основному оперує 

поняттями «набутого» майна й в основному регулює момент поширення 

відповідного правового режиму майна на майно набуте членами сім’ї (за винятком 

ст. 62 СК).  

Земельний кодекс України (далі – ЗК України)[39] теж не дає чіткої відповіді 

на питання – право власності набувається чи виникає, оперуючи обома термінами. 

Наприклад, ст. 125 ЗК України передбачає, що право власності на земельну ділянку 

(а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки) виникає 

з моменту державної реєстрації цього права; тоді як ст. 116 ЗК України передбачає 

підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності.  

Ще одне підтвердження позиції щодо тотожності термінів набуття й 

виникнення міститься в назві ст. 422 ЦК України, а саме « Підстави виникнення 
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(набуття) права інтелектуальної власності» (курсив наш – І.Я.). Однак при більш 

ретельному дослідженні норм простежується певна закономірність у вживанні 

законодавцем вказаних термінів, що проявляється в тому, що термін «набуття» в 

більшості випадків характерний для правовідносин щодо права власності на речі 

(майно), а термін «виникнення» пов’язується з іншими правами осіб або з правами 

взагалі (як-то: правоздатність чи дієздатність). 

Отже, враховуючи проведений аналіз нормативно-правових актів, які 

регулюють відносини власності, можна зробити висновок, що в більшості випадків 

терміни «набуття» й «виникнення» права власності вживаються в тотожному 

значенні. Однак із такою позицією не можна беззастережно погодитися з таких 

міркувань. 

У тлумачному словнику української мови слово «набувати» означає «Ставати 

власником кого-, чого-небудь, діставати, здобувати кого-, що-небудь»[143, с.21], а 

термін «виникати» означає «Зароджуючися, ставати дійсним, існуючим»[142, с.439]. 

Відтак, зважаючи на безпосереднє значення цих термінів, можна встановити таке їх 

співвідношення: набуття означає процес, а виникнення – наслідок такого процесу. 

На підтвердження цієї позиції слід навести позицію І. А. Спасибо, який, зокрема, 

асоціює поняття набуття з процесом, тобто певною системою дій, які у свою чергу і 

є юридичними фактами, що належать до підстав (наприклад, виявлення майна) та 

способів (наприклад, заволодіння майном, його передання іншим особам тощо)[149, 

с.8]. Також заслуговує на увагу визначення набуття права власності, як «послідовний 

системоутворюючий процес вчинення правомірних дій»[64, с.53]. 

Щодо виникнення права власності, то більшість нормативно-правових актів 

вживають це поняття в контексті моменту виникнення права власності, або ж 

первісних підстав набуття права власності, за якими право власності виникає вперше 

або незалежно від волі попереднього власника. Крім того, зважаючи на 

термінологічне тлумачення терміну «виникнення» слід зауважити, що під ним 

неможливо розуміти певний процес або послідовність дій, як це стосується терміну 

«набуття», адже «виникнення» пов’язується з зародженням чогось нового або 
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наслідком якоїсь діяльності, унаслідок якої в особи, яка її здійснювала, виникає щось 

нове, чого не було до початку такої діяльності. Підтвердженням такої позиції є 

твердження деяких російських і українських цивілістів, що «набуття» ширше за 

«виникнення», адже набуття призводить до виникнення права власності [3, с.47; 149, 

с.8]. Однак, зважаючи на різний зміст цих понять, на нашу думку, недоцільно 

зводити співвідношення цих понять до того, яке з них є ширшим за змістом, а яке 

вужчим. Відтак, слід відзначити необхідність розмежування понять «виникнення» й 

«набуття» права власності, що можна встановити так: 1) набуття права власності 

здійснюється шляхом вчинення набувачем певних дій, що залежать від підстави, за 

якою воно набувається; 2) наслідком такого набуття є виникнення в набувача права 

власності. Відтак, терміни «набуття» й «виникнення» співвідносяться між собою, 

як дії (набуття) й наслідок (виникнення). 

В юридичній літературі склалося дві основні позиції стосовно правових 

наслідків набуття права власності. Відповідно до першого погляду, право власності в 

особи, яка здійснює відчуження належної йому речі, припиняється, і в набувача 

виникає нове право. Відтак, при заміні власника речі «новий власник не одержує 

разом із річчю право попереднього власника. Останнє припиняється та виникає нове 

право власності нового власника» [13, с.181]. Відповідно до іншого погляду, який є 

більш поширеним, набуття права власності відбувається в порядку 

правонаступництва [64, с.57; 167, с.328]. 

Ідея переходу права власності, зокрема, була підтримана такими вченими, як: 

Д. М. Генкін, І. А. Спасибо, B. C. Толстой, Б. Б. Черепахін. Так, наприклад, І. А. 

Спасибо [148, с.22] вказує на те, що право власності є правом майновим, і у свою 

чергу, у силу того що означені юридичні категорії (майнові права) належать до 

об’єктів права власності, а всі об’єкти (за певними винятками) є оборотоздатними 

без жодних виключень, то із цього можна зробити висновок про можливість 

передання майнового права й права власності в цілому. Однак такий висновок, на 

нашу думку, є достатньо спірним. Справді, право власності наділене особливим 

статусом, підтвердженням чому може бути назва книги третьої ЦК України – «Право 
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власності та інші речові права».  

Більше того, відповідно до ст. 3 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні» майновими правами, які можуть 

оцінюватися, визнаються будь-які права, пов’язані з майном, відмінні від права 

власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права 

володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на 

провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги 

[115]. Таким чином, оскільки право власності не може бути оціненим, то воно й не 

може бути індивідуалізованим, а отже, по суті є загальним поняттям, а тому й не є 

оборотоздатним об’єктом цивільних прав.  

Так, ч. 1 ст. 178 ЦК України, яка регулює оборотоздатність об’єктів цивільних 

прав, встановлює, що об’єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або 

переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування 

або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обігу, або не обмежені в 

оббігу, або не є невід’ємними від фізичної чи юридичної особи (курсив наш – І. Я.). 

Таким чином, законодавець вказав, що: 

 по-перше, «відчуження» або «перехід» застосовується до об’єктів цивільних 

прав, а не до права власності на ці об’єкти. Більше того, ч. 2 ст. 190 ЦК 

України передбачає, що майнові права є речовими правами, а оскільки 

законодавець виокремлює право власності від інших речових прав у книзі 

третій ЦК України), то немає підстав вважати право власності об’єктом 

цивільних прав;  

 по-друге, законодавець для здійснення цивільного обігу передбачає такі 

процедури, як «відчуження», або «перехід у порядку правонаступництва чи 

спадкування», або забезпечення його іншим чином.  

У сучасний період сформувалося два основні підходи до розуміння поняття 

набуття права власності. Відповідно до першого підходу, прихильником якого є К. І. 

Скловський, право власності не переходить, а виникає в набувача (і відповідно 

припиняється, вичерпується у відчужувача)[139, с.290–291]. Він уважає, що 
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вирішальним аргументом проти ідеї правонаступництва є те, що такий ідеальний 

феномен, як право, не може передаватися, що правонаступництво – це не більше ніж 

метафора, яка не має точного юридичного сенсу. На його думку, історично 

зобов’язання або, точніше, його архетипи, могли бути досить матеріальними й 

виступати в грубій формі кайданів, ланцюгів, мотузок. Тоді передача права могла 

виглядати цілком матеріально й наочно. Можна нагадати добре відомий філологам 

факт: найчастіше те, що сьогодні виступає, як метафора (у даному випадку – 

правонаступництво), колись мало буквальне значення.  

Другий підхід полягає в тому, що право переходить до правонабувача на 

кшталт переміщення фізичного тіла в просторі. Таким чином, одними відстоюється 

критерій волі як основа набуття права власності, іншими – правонаступництво. Так, 

Р. Саватьє зазначав, що як тільки з’являється можливість продажу якого-небудь 

права, «права стають майном»[129, с.54]. Однак на сьогодні відсутні будь-які 

передумови для визнання можливості продажу саме права власності, а не об’єкту 

такого права.  

Аналіз норм ЦК України показав, що поряд із застосуванням терміна 

«виникнення» законодавець вживає термін «перехід» права, наприклад у абз. 2 ч. 2 

ст. 414 ЦК України передбачається, що перехід права власності на земельну ділянку 

до іншої особи не впливає на обсяг права власника будівлі (споруди) щодо 

користування земельною ділянкою; або ч.ч. 2, 3 ст. 419, у яких ідеться про «перехід 

права на об’єкт права інтелектуальної» та «перехід права власності на річ». 

Звертає на себе увагу те, що, попри вказану суперечку в юридичній науці 

стосовно правильності вживання термінів у механізмі набуття права власності, 

законодавство пішло іншим чином і застосовує обидва терміни – «перехід» і 

«виникнення», не виділяючи їх кваліфікуючих ознак.  

Так, законодавець у ч. 1 ст. 182 ЦК України вказує на необхідність проведення 

державної реєстрації стосовно «виникнення», «переходу», а також «припинення» 

права власності та інших речових прав на нерухомі речі.  

ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
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обтяжень»[88] (далі – ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав»), який є 

ключовим у сфері реєстрації прав на нерухоме майно і мав би розкрити ті випадки, 

коли реєструється «виникнення», а коли «перехід» права власності – на наш погляд, 

цього не зробив, а лише призвів до плутанини, нових запитань і здогадок, і, як 

результат, негативний вплив на вирішення цього питання в судовій практиці.  

Так, у ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав» вказано, що права 

на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації 

відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації (курсив наш – 

І.Я.). Тому виникає низка запитань: якщо з державною реєстрацією пов’язується 

факт «виникнення» права власності на нерухоме майно (та його обтяження), тоді що 

таке «перехід» права власності й від чого він залежить?, у який момент він є 

закінченим (таким, що відбувся)? Адже при такому формулюванні виходить, що при 

«переході» права власності на нерухому річ, яке підлягає реєстрації (відповідно до ч. 

1 ст. 182 ЦК України), відбувається «виникнення» права.  

Аналіз ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав» дозволяє зробити 

висновки, що кваліфікуючою ознакою «виникнення» права власності на об’єкт 

нерухомого майна є те, що в даному випадку реєструється й сам об’єкт права 

власності (шляхом присвоєння реєстраційного номеру, відповідно до ч. 1 ст. 25 

вказаного закону), чого не відбувається в разі «переходу» (адже такий реєстраційний 

номер залишається без змін, причому протягом усього часу існування такого об’єкта, 

відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 25 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав»). 

Так, п.п. 17, 18 «Порядку ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26.10.2011 № 1141 (далі – Порядок ведення Державного реєстру речових прав)[97], 

встановлено, що на кожний окремий об’єкт нерухомого майна, право власності на 

який заявлено вперше (курсив наш – І. Я.), державним реєстратором відкривається 

розділ «Державного реєстру прав», який складається з чотирьох частин, які містять 

відомості про: нерухоме майно; право власності та суб’єкта цього права; інші речові 

права та суб’єкта цих прав; обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав. 
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Для проведення державної реєстрації виникнення права власності державний 

реєстратор повинен внести: 

 до запису про нерухоме майно відомості передбачені п. 20 Порядку 

ведення Державного реєстру речових прав; 

  до запису про право власності та суб’єкта цього права відомості 

передбачені п. 21 Порядку ведення Державного реєстру речових прав. 

У разі проведення державної реєстрації виникнення інших речових прав на 

нерухоме майно, відмінних від права власності, або якщо речовим правом на 

нерухоме майно є іпотека, чи в разі проведення державної реєстрації виникнення 

обтяжень речових прав на нерухоме майно, необхідні відомості вносяться відповідно 

до п. 22 – 24 Порядку ведення Державного реєстру, до відповідних його частин.  

Тобто для «виникнення» важливо, щоб право власності на об’єкт нерухомого 

майна заявлялося вперше. Тоді під час проведення державної реєстрації відбувається 

присвоєння реєстраційного номеру об’єкта нерухомого майна та утворюється розділ 

Державного реєстру прав на таке майно. 

Відповідно до п. 31 Порядку ведення Державного реєстру речових прав 

встановлено, що під час проведення державної реєстрації переходу права власності, 

інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень таких прав державний 

реєстратор, замість існуючих відомостей, що містяться у відкритому розділі або 

спеціальному розділі Державного реєстру прав, вносить нові відомості (курсив наш 

– І.Я.), визначені в п.п.21 – 24 цього Порядку.  

Таким чином, при реєстрації переходу права власності можуть вноситися 

зміни в розділ Державного реєстру в будь-яку з його частин, окрім тієї, у якій 

містяться відомості про об’єкт нерухомого майна, адже запис про нерухоме майно, 

як одна з чотирьох частин Державного реєстру прав, заповнюється один раз при 

первісній реєстрації.  

На підставі ретельного аналізу ч. 1 ст. 182 ЦК України та ЗУ «Про державну 

реєстрацію прав» можна дійти висновку, що державній реєстрації підлягає:  

 право власності; 
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 інші речові права на нерухомі речі;  

 обтяження цих прав; 

 виникнення (права власності, інших речових прав, обтяження щодо цих прав); 

 перехід (права власності, інших речових прав, обтяження щодо цих прав); 

 припинення (права власності, інших речових прав, обтяження щодо цих прав); 

Таким чином, з аналізу норм Порядку ведення Державного реєстру речових 

прав, ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав» стає очевидним, що законодавець 

розглядає «виникнення» й «перехід» права власності як різні базиси механізму 

набуття права власності і пов’язує їх розмежування суто із процедурними 

питаннями. Так, «виникнення» права власності пов’язується із «введенням» такого 

об’єкта в цивільний обіг шляхом внесення відомостей про правовий режим такого 

об’єкта, таким чином, «виникнення» стає характерне лише для новоствореного 

нерухомого майна. Тоді як «перехід» права власності вживається законодавцем для 

всіх інших випадків набуття права власності, таким чином, підкреслюється похідний 

характер набутого права, хоча дані про попередню особу – власника не зберігаються, 

а заміняються.  

На думку Красавчикова О. О., говорити про «перехід» права власності варто 

досить умовно, адже фактична основа руху цивільних правовідносин складається з 

юридичних фактів, під якими розуміються факти реальної дійсності, з наявністю або 

відсутністю яких норми цивільного права пов’язують юридичні наслідки, тобто 

виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (цивільних 

правовідносин) у правосуб’єктних осіб. Тобто немає місця для «переходу» права в 

системі руху цивільних правовідносин, у тому числі в динаміці правовідносин 

власності[49, с.51] . 

На підставі здійсненого аналізу нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини власності та юридичної літератури, уважаємо, що термін «перехід» слід 

розглядати як процес, на підставі якого відбувається виникнення права власності в 

набувача та припинення права власності у відчужувача майна. Відтак, терміни 

«перехід» та «виникнення» не можуть розглядатися як тотожні терміни або 
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синоніми, адже перехід є процесом, а виникнення – наслідком такого процесу. 

Оскільки у ЦК, інших актах законодавства термін «перехід» вживається у 

взаємозв’язку з динамікою відносин власності, але жодним чином не розкриває зміст 

його руху та не визначає момент його завершення, то бажано було або його 

вилучити, або пов’язати його з моментом виникнення в набувача права власності. 

Як вже зазначалося, у ч. 1 ст. 178 ЦК України вказується, що об’єкти 

цивільних прав можуть вільно «відчужуватися» або «переходити». Подібне 

твердження міститься й у висновках Верховного Суду України (далі – ВСУ) щодо 

деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді 

цивільних справ, зокрема «...не визнається відчуженням перехід права власності на 

об’єкт незавершеного будівництва від особи – власника такого об’єкта до 

правонаступника юридичної особи (у зв’язку з реорганізацією) чи до фізичної особи 

(у зв’язку із спадкуванням)»[2] (курсив наш – І. Я.). Тобто можна зробити висновок, 

що «правонаступництво» передбачає «перехід» права, що є відмінним від 

«відчуження». Однак застосування такого підходу ВСУ лише стосовно об’єктів 

незавершеного будівництва наштовхує на питання щодо правової долі інших 

об’єктів цивільного права й питання доцільності використання вказаного підходу 

загалом і для окремих об’єктів зокрема.  

Більш того, ВСУ виходить з того, що «перехід» права власності пов’язаний з 

«правонаступництвом» (а така категорія не має легального визначення). Так, 

відповідно до норм ЦК України правонаступництво має місце лише у двох випадках, 

а саме:  

 у разі спадкування (наприклад, п. 3 ч. 1 ст. 1141 ЦК);  

 реорганізації юридичної особи (наприклад, ст. 104 ЦК України). 

Стосовно можливості існування правонаступництва в інших випадках, прямої 

вказівки закону немає. Однак такий підхід не узгоджується з ЗУ «Про державну 

реєстрацію речових прав». Більше того, відповідно до ст. 178 ЦК України тільки 

об’єкти цивільних прав можуть відчужуватися або переходити від однієї особи до 

іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином. Хоча право 
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власності і є майновим правом, але воно суттєво відрізняється від тих речових прав, 

які можуть виступати предметом договору, про що вже зазначалося вище в нашій 

роботі.  

Термін «відчуження» в цивільному законодавстві в основному пов’язується з 

договірними відносинами (наприклад, ч. 2 ст. 381, ч. 1 ст. 411, ч. 2 ст. 454 ЦК тощо).  

Саме як передача майна у власність термін «відчуження» вживається в 

більшості нормативно-правових актів, зокрема ЗУ «Про мораторій на відчуження від 

редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та 

майна» від 15.01.2009 р.; Постанові КМУ «Про затвердження Порядку відчуження 

об’єктів державної власності» № 803 від 06.06.2007 р.; Наказі Міністерства 

надзвичайних ситуацій України «Про затвердження Порядку відчуження майна в 

системі МНС» № 331 від 01.04.2011 р.[99] Так, наприклад, відповідно до п. 3 

Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у 

власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, затв. 

Постановою Правління НБУ від 16.04.2014 р. № 218, Національний банк здійснює 

відчуження майна такими способами: проведення аукціону; продаж юридичній або 

фізичній особі[94]. 

Некоректним видається визначення відчуження, вміщене в ЗУ «Про мораторій 

на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації 

приміщень та майна» від 15.01.2009 р., відповідно до якого під відчуженням 

приміщень та майна розуміється укладення та виконання договорів купівлі-продажу, 

застави, іпотеки, внесення їх до статутних капіталів (фондів) суб’єктів 

господарювання, інших цивільно-правових правочинів, які передбачають перехід 

права власності до інших юридичних та фізичних осіб [110] (курсив наш – І. Я.). 

Так, укладення та виконання договорів є стадіями, а не способами, відтак, 

законодавче визначення підкреслює не способи, за якими може здійснюватись 

відчуження майна, а лише підстави, причому з незрозумілих міркувань надаючи 

особливе значення таким ознакам, як укладення та виконання договорів та інших 

правочинів, за якими може бути здійснене відчуження. 
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Більш вдалим видається визначення відчуження майна, вміщене в «Порядку 

відчуження об’єктів державної власності» № 803 від 06.06.2007 р., відповідно до 

якого під відчуженням розуміється передача права власності на майно юридичним 

чи фізичним особам за процедурами та в спосіб, що передбачені цим Порядком[100]. 

Термін «відчуження» також використовується в податковому законодавстві. 

Так, відповідно до підп.14.1.31 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України будь-які дії 

платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків у порядку, 

передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що належить такому 

платнику податків, або право користування, зокрема природними ресурсами, що у 

визначеному законодавством порядку надані йому в користування [71]. 

Отже, на підставі аналізу законодавства України можна дійти висновку, що 

термін «відчуження» слід розглядати, як передачу майна у власність (але не 

«передачу права») від одного суб’єкта до іншого шляхом укладення відповідних 

договорів. 

Таким чином, характерною ознакою можливості здійснити «відчуження» 

об’єкта права власності є укладення різного роду цивільних договорів, спрямованих 

на передання об’єкта у власність.  

Відтак, уважаємо, що терміни «перехід» і «відчуження» не розкривають всієї 

сутності й повноти механізму набуття права власності. Тому застосовувати термін 

«перехід» права власності варто достатньо умовно, лише як такий механізм набуття 

права власності, який передбачає припинення права власності в однієї особи й 

набуття права власності іншою особою, адже пов’язує ці два процеси лише об’єкт 

права власності.  

Важливе значення для з’ясування змісту терміну «придбання» має 

встановлення його співвідношення з терміном «купівля».  

В юридичній літературі загальноприйнятим є вживання терміну «придбання» в 

розумінні набуття за договором купівлі-продажу. 

Однак у ЦК, а також інших законодавчих актах така позиція не завжди 

дотримується. Так, термін «придбання» вживається для позначення набуття на 



32 

умовах фінансового лізингу[98].  

Уживається термін «придбання» й в кримінальному законодавстві та судовій 

практиці, зокрема у контексті незаконного придбання. Так, незаконним придбанням 

вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, 

вибухових речовин або вибухових пристроїв уважаються умисні дії, пов’язані з їх 

набуттям (за винятком викрадення, привласнення, вимагання або заволодіння 

шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем) всупереч 

передбаченому законом порядку – унаслідок купівлі, обміну, привласнення 

знайденого, одержання як подарунок, на відшкодування боргу тощо [122]. 

Також певні висновки щодо змісту терміну придбання можна віднайти в 

нормативних актах, що регулюють придбання транспортних засобів. Так, під 

придбанням великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, 

зокрема, розуміється набуття за договором купівлі-продажу, міни, дарування, 

лізингу, позички, застави, біржовою угодою, договором про спільне володіння, 

користування й розпорядження майном, що перебуває в спільній частковій 

власності; реалізація технологічного транспортного засобу на аукціоні та ін.[76] 

На підставі аналізу наведених нормативно-правових актів можна зробити 

висновок, що термін «придбання» може вживатися в широкому та вузькому 

значеннях, залежно від сфери його застосування та конкретної підстави. 

Термін «придбання» в ЦК України використовується в нормах, що 

врегульовують відносини щодо формування статутного капіталу господарських 

товариств (ст. 155 – статутний капітал акціонерного товариства утворюється з 

вартості вкладів акціонерів, внесених унаслідок придбання ними акцій); придбання 

частки учасника господарського товариства, а також у регулюванні окремих видів 

договорів (купівлі-продажу, поставки, найму тощо). Так, відповідно до ст. 777 ЦК 

наймач, який належно виконує свої обов’язки за договором найму, у разі продажу 

речі, переданої в найм, має переважне право перед іншими особами на її придбання. 

При цьому досить некоректним видається застосування терміну «придбання» в 

контексті ч. 2 ст. 48 ЦК України, відповідно до якої фізична особа, яка була 
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оголошена померлою, незалежно від часу своєї появи має право вимагати від особи, 

яка володіє її майном, повернення цього майна, якщо воно збереглося та безоплатно 

перейшло до неї після оголошення фізичної особи померлою, за винятком майна, 

придбаного (курсив наш – І. Я.) за набувальною давністю, а також грошей та цінних 

паперів на пред’явника. Таким чином, законодавець застосовує термін «придбання» 

до такого способу «набуття» права власності, як набувальна давність, зважаючи на 

те, що в ст. 344 «Набувальна даність» такий термін не застосовується взагалі. Адже, 

виходячи із суті набувальної давності, цей спосіб набуття права власності є 

безвідплатним та не залежним від волі попереднього власника. 

Термін «придбання» також вживається законодавцем у ст. 357 ЦК. Так, у ч. 2 

цієї статті передбачається, що, якщо розмір часток у праві спільної часткової 

власності не встановлений за домовленістю співвласників або законом, він 

визначається з урахуванням вкладу кожного зі співвласників у придбання 

(виготовлення, спорудження) (курсив наш – І. Я.) майна. На нашу думку, у цьому 

випадку термін «придбання» вживається у вузькому значенні, під яким розуміється 

саме набуття майна за відплатними договорами, зокрема купівлі-продажу, міни 

тощо. Проте зважаючи на те, що набути право власності співвласники можуть не 

лише в порядку придбання, але й за іншими підставами, які не охоплюються цим 

терміном, то в статті було здійснено застереження про виготовлення та спорудження 

як різновиди інших підстав набуття спільної часткової власності. 

Про ототожнення термінів «придбання» й «купівлі» свідчить положення абз. 

2 ч. 2 ст. 366 ЦК України – у разі відмови боржника від продажу (курсив наш – І. Я.) 

своєї частки в праві спільної часткової власності або відмови інших співвласників від 

придбання (курсив наш – І. Я.) частки боржника кредитор має право вимагати 

продажу цієї частки з публічних торгів або переведення на нього прав та обов’язків 

співвласника-боржника, з проведенням відповідного перерахунку.  

На підставі викладеного вважаємо, що термін «придбання» є лише однією зі 

складових елементів терміну «набуття» і здебільшого є синонімом терміна 

«купівля». Відтак, до придбання майна можна віднести набуття майна за 
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відплатними договорами, зокрема купівлі-продажу, міни, поставки. При цьому слід 

відзначити, що для з’ясування змісту поняття «придбання» важливе значення має 

спрямованість саме на набуття майна у власність, адже можливо також набути 

гроші або інше майно у власність за іншим видами договорів, як: договори ренти, 

довічного утримання, комісії, підряду та ін. Проте вважати такі способи набуття 

права власності придбанням неможливо. Крім того, у деяких випадках у 

законодавстві термін «придбання» застосовується в більш вузькому значенні, а саме: 

набуття майна за договором купівлі-продажу (ст. 366 ЦК). 

Розгляд проблематики механізму набуття права власності неможливий без 

дослідження тих юридичних фактів, які є необхідними для виникнення права 

власності.  

Як зазначає О. О. Красавчиков, рух цивільних правовідносин може мати за 

свої підстави різні юридичні факти, іноді для виникнення, зміни або припинення 

правовідносини буває достатнім одного юридичного факту, проте в більшості 

випадків має певну сукупність таких фактів – юридичний склад [49, с.103-104]. 

У правовій доктрині для позначення фактів (а іноді й сукупності фактів), які є 

значимими для процедури виникнення права власності в більшості випадків 

використовують такі категорії, як «підстави» й «способи». Питання співвідношень 

даних категорій було предметом уваги багатьох цивілістів, воно формулювалось ще 

в римському праві, проте й на сьогодні відсутня єдина думка стосовно можливості й 

необхідності розмежування цих понять.  

Існує декілька наукових концепцій вирішення питання стосовно змісту таких 

термінів, як «підстави» й «способи» набуття права власності, основні з яких 

зводяться до такого: 

 «способи» й «підстави» є поняттями тотожними (М. І. Панченко, Л. В. 

Пуляевская, Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, О. В. Старцев) [126, с.19; 68, с. 

583;158, с.294]. 

 необхідно розмежувати «способи» й «підстави» набуття права власності (Д. І. 

Мейєр, В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л. Яроцький, Є. О. Суханов, І. 
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Б. Новицький, О. Г. Калпін, О. І. Масляєв)[170, с.285; 57, с. 382; 22, с. 57; 25, с. 

120]. 

 доцільно запровадити категорію «правонабуття», значення якої було би більш 

широким з правового погляду й таким, що вміщувало б в собі способи та 

підстави набуття права власності. Тоді підставою набуття є такий юридичний 

факт, який тягне за собою виникнення зобов’язальних правовідносин, а 

способом набуття права власності – юридичний факт, з яким пов’язується 

виникнення права власності (І. А. Спасибо, І. В. Спасибо-Фатєєва)[150, с.74; 

64, с.53, 160, с.204]. 

На нашу думку, варто погодитися з позицією тих вчених, на думку яких, 

підставою набуття права власності потрібно вважати такий юридичний факт, з яким 

пов’язується виникнення визначених (певних) правовідносин, а під «способом 

набуття права власності» такий юридичний факт і (або) фактичні дії (сукупність 

дій), які спричиняють виникнення права власності (заволодіння, традиція, державна 

реєстрація і т. ін.)[160, с.204]. «Способи» й «підстави» є різними категоріями за 

своєю суттю: «підстава», як правило, відображає статику права приватної власності, 

тоді як «спосіб» – його динаміку.  

Вважаємо, що заслуговує на підтримку позиція А. Ю. Пастернака, відповідно 

до якої під способом набуття права слід визнати дію, спрямовану на виникнення 

права, під підставою набуття – нормативно закріплену можливість вчинити таку 

дію[69, с. 89]. Однак, на нашу думку, способом набуття права є факт або сукупність 

фактів, з якими правопорядок пов’язує виникнення права.  

У цьому аспекті може виникнути запитання стосовно юридичної природи 

договору, спрямованого на передачу права власності – повинен він кваліфікуватись 

як «спосіб» чи як «підстава» набуття права власності?  

На нашу думку, коли момент передання права власності обумовлено самим 

фактом укладенням договору, тоді він виступає і способом, і підставою набуття 

права власності. Проте можливі й інші випадки, коли набуття та припинення права 

власності пов’язується із складним юридичним фактом, який передбачає укладення 
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договору та вчинення певних юридичних процедур, таких, наприклад, як 

нотаріальне посвідчення чи державна реєстрація. У цьому разі, на нашу думку, 

договір виступатиме підставою виникнення права власності, тоді, як складний 

юридичний факт (укладення договору й певні юридичні процедури) є способом 

набуття права власності.  

Відокремлення підстав та способів набуття права власності має значення 

насамперед для договорів, які укладаються в так званій складній письмовій формі, а 

також коли для набуття права власності в одних суб’єктів права необхідне 

припинення такого права в інших. Тоді важко встановити момент переходу права 

власності, оскільки має місце таких декілька дій, як: укладення договору; у деяких 

випадках реєстрація чи нотаріальне посвідчення; передання майна на виконання 

умов договору; інші дії, що можуть опосередковувати укладення договору.  

Тим паче, що відповідно до ст. 328 Цивільного кодексу України (далі за 

текстом ЦК України) право власності набувається на підставах, що не заборонені 

законом, зокрема із правочинів.  

Тобто ЦК встановив презумпцію правомірності набуття права власності, яка 

бере свій початок з правових систем німецького права, у яких відносно до рухомих 

речей діяло правило «Hend muss hand wahren» («Рука за руку відповідає»). Це 

правило означало, що лише речі, які вийшли з рук власника проти його волі 

(вкрадені, загублені), можуть бути відшукуваними (віндикаційними) від третіх осіб, 

ті самі речі, які були ним добровільно довірені, у разі відчуження їх останніми йдуть 

від власника остаточно; кожний добросовісний їх набувач робиться безповоротним 

власником, а попередній власник має право на позов до того, кому він їх довірив – 

«wo man seinen glauben gelassen hat, da muss man ihn suchen»(«у того, кому довірено, 

у того потрібно шукати»)[73, с.195]. 

У той самий час наявність самих підстав набуття права власності є 

недостатнім для набуття права власності, необхідно щоб і спосіб набуття права 

власності був відповідним. Так, ч. 2 ст. 328 ЦК України встановлює, що право 

власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону 
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або незаконність набуття права власності не встановлена судом, а отже, і стосовно 

способів набуття права власності закріплена презумпція правомірності, якщо інше 

прямо не зазначене в законі або не визнане в судовому порядку.  

Таким чином, можна стверджувати, що лише за наявності відповідних підстав, 

яким кореспондують певні способи виникнення права власності, можливе набуття 

права власності, а відтак, ці поняття не повинні протиставлятися.  

У вирішенні цього питання необхідно враховувати традиції законотворення, а 

також історико-правовий період формування цивілістичної думки. Так, у 

цивілістичній літературі радянського періоду поняття «підстави» й «способи» 

вживалися в тотожному значенні. Як правило, стверджувалося, що окремі факти або 

їх сукупність, з якими закон пов’язує появу суб’єктивного права, називаються його 

підставами або способами придбання[33, с. 69; 145, с. 257]. 

Та незважаючи на те що в новому ЦК України був застосований термін 

«підстави», а не «способи», у цивілістичній літературі сучасного періоду триває 

вживання цих термінів у тотожному значенні.[165, с. 150; 169, с. 659-660] 

У цивілістичній науці водночас робилися спроби їх розмежування, які однак 

не завершилися виявленням конкретних критеріїв цього розмежування, а лише дали 

підґрунтя вважати, що самі по собі підстави не встановлюють право власності, адже 

для цього необхідні певні фактичні дії. Тому, на думку І. А. Спасибо, у цьому 

випадку необхідно говорити про юридичні склади, до яких входять підстави та 

способи правонабуття, а відтак, підставами та способами набуття права власності 

можуть бути дії, події, плин часу[64, с.63-65]. На наш погляд, коректніше було б 

розглядати ці поняття в тому сенсі, що набуття права власності за тією чи іншою 

підставою реалізується за допомогою відповідних способів, які містять конкретні 

механізми, спрямовані на виникнення в особи права власності. Оскільки 

запропоновані критерії розмежування цих понять не є принциповими, у подальшому 

з метою досягнення однозначності в дослідженні цієї проблеми вони будуть 

вживатися в тотожному значенні. 

Іншим, не менш суперечливим питанням є класифікація способів набуття 
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права власності. Підтримуємо думку тих науковців[160, с. 212-213], які 

стверджують, що перелік «способів» набуття права власності, завжди прямо 

пов’язаний із положенням закону, у якому не передбачено такого терміну, попри це 

саме способи (а не підстави) завжди підпадають поділу (класифікації).  

Проте у зв’язку з термінологічним змішуванням способів і підстав набуття 

права власності, деякими вченими вказується на поділ «підстав», тоді як 

класифікуються «способи» набуття права власності й навпаки.  

В юридичній літературі існують різні критерії для класифікації способів 

набуття (виникнення) права власності, однак від часів римського права їх найчастіше 

прийнято поділяти на первісні й похідні, при цьому відсутня єдина думка щодо 

критерію, який би ліг в основу такого поділу.  

Так, найчастіше в цивілістичній літературі для вказаного поділу застосовують 

або критерій «волі», або – «правонаступництва». Однак існують і інші позиції 

вчених, які об’єднують два попередні погляди в різних варіаціях або які, взагалі, 

спростовують доцільність вказаного поділу.  

Обґрунтовуючи значення такого поділу В. І. Синайський [132, с.88] зазначав, 

що юридична різниця між похідними й первісними способами значна. При першому 

– право власності несе із собою новому власнику можливі обтяження, покладені на 

власність; при другому – право власності повністю вільне від них. Цієї ж думки 

дотримується П. М. Ходирєв[162, с.59], який вбачав значення цієї класифікації у 

тому, що залежно від способу набуття права власності по-різному визначається 

правове становище набувача, яке проявляється в тому, що за похідним способом до 

нового власника за винятками, встановленими в законі, переходять правомочності в 

такому обсязі, у якому вони належали його попереднику, у тому числі з 

відповідними обтяженнями (оскільки ніхто не може передати іншому більше прав, 

ніж він має сам).  

Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, О. В. Старцев[158, с.294] також 

посилаються на давньоримській принцип «nemo plus juris» – «ніхто не може 

передати прав більше, ніж має сам»; уважають, що залежно від способу (підстави) 
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встановлення права власності залежить характер претензій, що можуть бути заявлені 

до власника, при похідних способах набування права власності, оспорюватися може 

не тільки право власника, але й право осіб, що передали йому у власність спірну річ; 

при первісному набутті права власності оспорення можливе тільки до самого 

власника.  

Д. М. Генкін говорив про практичну значимість такого поділу коротко: 

«...недоліки в праві власності, що були в попереднього власника, переходять і на 

нового власника»[15, с.127]. 

Б. Л. Хаскельберг[163, с.340] – вказував на двоякість значення такого поділу, а 

саме: для визначення обсягу правомочностей власника (при первісному набутті цей 

обсяг визначається законом, при похідному – так само й обсягом правомочностей 

попередника) і для вирішення питання про збереження зобов’язальних прав, що 

обтяжують майно, яке набувається (при первісному набутті вони припиняються, а 

при похідному зберігаються, слідуючи за річчю). 

С.В. Скрябін [140, с. 176] стверджує, що цивільне законодавство пов’язує 

певні юридичні наслідки з розглянутим поділом способів набуття права власності, 

адже право, яке виникає знову, відрізняється від вже існуючого, насамперед своїм 

змістом, обсягом правомочностей власника, тобто мірою свободи, яка надана 

уповноваженій особі. На його думку, ця класифікація є важливою для вирішення 

питань правонаступництва, дозволяючи простежити всі переходи права власності на 

річ від одних суб’єктів права до інших. Особливо це важливо при похідних способах 

набуття права власності. Окрім цього, при первісних способах набуття права 

власності відповідне право або встановлюється вперше, або ж незалежно від волі 

колишнього власника. Саме в цьому і полягає практична важливість подібної 

класифікації.  

Н. І. Огнєва [67, с.33] також розкриває практичність такого поділу через 

властивість певної групи суб’єктивних цивільних прав – слідувати за майном 

(майнові права осіб, що не є власниками; право заставодержателя; право 

орендодавця; право позикодавця; право наймача; право отримувача ренти, який 
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передав під її виплату нерухоме майно), які при переході права власності (права 

господарського відання права оперативного управління) на майно до іншої особи 

зберігаються, за виключенням випадків, вказаних у законі. Відтак, чим більше 

випадків набуття права власності може бути віднесено до похідного набуття, тим 

ширше право слідування.  

Тобто, фактично позиції вчених щодо доцільності поділу способів набуття 

права власності на первісні й похідні обґрунтовані тим, що за похідного набуття 

можливе збереження певних суб’єктивних прав (причому речових і зобов’язальних) 

третіх осіб на майно, що впливають на обсяг правомочностей власності й 

відмінність у характері претензій, що можуть бути заявлені до власника.  

Однак ні критерій волі, ні правонаступництва не відображає повною мірою 

сутність цілісної системи способів у механізмі набуття права власності, це зумовило 

бажання вчених поєднати два класифікаційні критерії в різних співвідношеннях або 

ж повністю спростувати доцільність вказаної класифікації.  

Так, ряд вчених приписують первісним способам набуття права власності 

кваліфікаційний критерій волі, а похідним – критерій правонаступництва. О. О. 

Красавчиков[50, с.304-305] вказував, що первісними визнаються такі, при яких 

право власності на певне майно виникає або вперше, або незалежно від волі 

попереднього власника. Похідними є такі способи набуття права власності, за яких 

право нового власника ґрунтується на праві попереднього власника. У всіх випадках 

похідного набуття права власності має місце правонаступництво.  

Існує і протилежна думка, прихильники якої в основу первісних способів 

набуття права власності кладуть критерій правонаступництва, а в основу похідних 

способів – критерій волі. Так, Є. О. Суханов [56, с.351] уважає, що первісні способи 

набуття права власності – це ті, які не залежать від прав попереднього власника на 

дану річ (включно з тими випадками, коли такого власника раніше, взагалі, не було), 

і похідні, при яких право власності на річ виникає з волі попереднього власника 

(найчастіше за договором із ним) Така думка, у свою чергу, була підтримана І. В. 

Лебедєвою[52, с. 21], вона також уважає, що в основу класифікації способів набуття 
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права власності на первісні й похідні необхідно, крім критерію правонаступництва, 

увести другий критерій – волі. Якщо вираження волі має місце, то такий спосіб не 

можна вважати первісним.  

Однак нам видається більш виваженою думка тих вчених[163, с. 338; 24, с.415; 

23, с. 273], які стверджують, що розмежування способів набуття права власності має 

відбуватися на базі одного критерію інакше, застосування двох критеріїв порушує 

принципову вимогу будь-якої класифікації об’єктів і явищ – єдність класифікаційної 

підстави. Л. В. Санникова [23, с. 273-274], розвиваючи цю думку, стверджує, що за 

такої класифікації, де в основу покладено два критерії – волі й правонаступництва, 

чи не знаходиться місця тим способам придбання, за яких перехід права власності 

здійснюється поза його волею.  

Уважаємо, що для класифікації способів набуття права власності, справді, має 

бути обраний певний єдиний критерій, який би виправдовував суть такого розподілу 

і сприяв у її практичному застосуванні.  

Як стверджує О. О. Красавчиков[49, с.139-140], класифікація юридичних 

фактів за ознакою їх ставлення до людської волі є головною класифікацією, що 

враховує характерні риси й сутність предмета, який класифікується. Вона є 

відправним моментом у визначенні сутності та юридичної природи кожного 

окремого юридичного факту.  

Однак першим, хто висловив думку на підтримку єдиного «вольового» 

критерію, прийнято вважати О. С. Іоффе, який писав: «Початкові способи 

характеризуються тим загальним для них моментом, що вони не пов’язані з волею 

попереднього власника, оскільки такого взагалі немає або його воля не береться до 

уваги», похідні ж способи «характеризуються тим, що в таких випадках право 

власності набувається з волі попереднього власника й за згодою нового набувача» 

[41, с.375-387].  

Позиція О. С. Іоффе критикувалася Б. Б. Черепахіним[177, с. 313], який 

стверджував, що презумпція волі не завжди підтверджується й без неї можна 

обійтись, якщо взяти за підставу розмежування не вольовий момент, а залежність 
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права набувача від права попередника. Як доказ неспроможності теорії волі, Б. Б. 

Черепахіним наводить приклад, коли в разі недійсності заповіту спадщина 

переходить не до осіб, яким хотів залишити її спадкодавець, а до спадкоємців за 

законом.  

Д. М. Генкін[15, с.126], відкидаючи критерій волі, писав, що «при спадкуванні 

за законом, що є похідним способом набуття права власності, узгоджена воля 

попереднього власника й набувача відсутня. Вказівки О. С. Іоффе на те, що в цьому 

випадку воля попереднього власника замінюється волею законодавця, 

непереконливі. У цьому випадку воля попереднього власника взагалі відсутня, і, 

отже, законодавцю нічого замінювати». 

Справді, у деяких випадках похідного набуття права власності критерій «волі» 

не проявляється, так, наприклад, у разі відмови від прийняття спадщини 

здійснюється спадкування за законом або ж при спадкуванні обов’язкової частки в 

спадщині, а отже, таке спадкування може відбуватися без волі або й всупереч волі 

спадкодавця[169, с. 660; 67, с. 87]. Відсутність вказаного критерію також можливе у 

тих випадках, коли виникнення права власності в набувача обумовлено його 

примусовим припиненням у попереднього власника, наприклад, при зверненні 

стягнення на майно за зобов’язаннями власника.  

Так, у прихильників критерію волі на сьогодні немає єдиної думки стосовно 

того, чия воля має вирішальне значення для набуття права власності (особливо у 

випадках договірного характеру). Так, на думку одних авторів, це воля 

відчужувача[138, с. 303; 78, с.138], інші вважають, що воля набувача[53, с. 9] є 

відправною точкою для набуття права власності.  

На думку О. В. Лисаченка[54, с. 5-6], набуття права власності – вольове явище, 

з чого виникають всі особливості його правового регулювання. В основі набуття 

права власності в кожному конкретному випадку лежить комбінація воль:  

• воля набувача на отримання максимальних повноважень відносно певної речі 

є рушійною силою набуття права власності. Проявляючись у діях (реалізуючись, 

об’єктивізується), вона породжує юридичні факти, що служать підставою для 
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виникнення в цієї особи права власності. Таким чином, процес з психологічного стає 

правовим і породжує правовий результат. 

• воля суспільства, виражена в правових нормах, визначає умови та допустимі 

шляху реалізації волі набувача (способи набуття права власності). Норми права 

створюють і повинні створювати на шляху реалізації волі набувача бар’єри, але 

лише з однією метою – не допустити заподіяння реалізацією волі набувача шкоди 

інтересам власника й суспільства в цілому.  

• воля власника речі, яка в ряді випадків може сприяти або перешкоджати 

реалізації волі набувача, проте лише якщо вона підкріплена волею суспільства.  

Ми вважаємо, що критерій узгодженості волі попереднього власника й волі 

набувача цілком витримує критику, однак, справді, він не є абсолютним, оскільки не 

можна використовувати для всіх способів придбання права власності.  

На противагу застосуванню критерію «волі» пропонується застосування 

критерію «правонаступництва». Так, прихильники вказаного критерію до первісних 

способів відносять ті, в основі яких відсутнє правонаступництво (оскільки немає 

особи, яка б передавала (уступала) право), а похідними – ті, які засновані на 

правонаступництві.  

Проте і критерій «правонаступництва» також має певні вади. Зокрема, на 

сьогодні в цивілістиці існують два підходи в поглядах стосовно суті 

правонаступництва, які відповідають двом протилежним теоріям про перехід прав. 

Так, одними науковцями правонаступництво розглядається, як перехід прав, а 

іншими – як припинення одного правовідношення й виникненні іншого, іншими 

словами, запереченні правонаступництва.  

Кожне з цих досліджень побудовано, у свою чергу, на одній з двох базових 

теорій про правонаступництво – правонаступництво як перехід прав; 

правонаступництво як припинення одного правовідношення й виникнення іншого, 

іншими словами, заперечення правонаступництва[11].  

Н. І. Огнєва [67, с.19] приходить до висновку, що поняття про 

правонаступництво як перехід права узгоджується з найменуванням, однак не 
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відповідає своєму змісту. Змістом означеного процесу є не передача прав і 

обов’язків, а їх припинення в правовласника (відчужувача) й виникнення в 

правонабувача. Такий підхід на її думку не суперечить конструкції похідного 

способу набуття права власності, оскільки правонаступництво спостерігається у 

тому випадку, якщо право в нового правонабувача виникає (незалежно від його волі) 

лише настільки, наскільки воно належало до цього моменту первісному 

правонабувачу. Причому мова йде про припинення й виникнення тотожного права. 

Така думка може бути підтримана, але з певними застереженнями, а саме: у цьому 

випадку мова йде про виникнення не тотожного права, а права власності (яке може 

бути за обсягом відмінне від попереднього) на тотожний об’єкт.  

Д. М. Генкін [15, с.126-128] також зазначав, що характеристика похідного 

способу як правонаступництва вимагає відомого уточнення. Правонаступництво 

відбувається лише в праві власності як такому, але не в змісті тих правомочностей, 

якими володів попередній власник і якими володіє новий власник. Лише об’єктивне 

право залежно від того, про який вид і форму права власності йдеться, породжує в 

силу закону – виникнення права власності в особи.  

Д. Ю. Ватніков [11], який, досліджуючи розвиток теорій про 

правонаступництво в російській цивілістиці, приходить до висновку, що вчення про 

набуття прав, що склалися впродовж всього розвитку цивільного права, практично 

не розглядали походження самого інституту правонаступництва. За основну модель 

була прийнята теорія, що пов’язує походження цього інституту з римським правом і 

найдавнішим актом фіксації переходу права власності від однієї особи до іншої – 

манципації, яка й дала поштовх до подвійного уявлення про правонаступництво.  

Так, сама процедура манципації розглядалася вченими як уособлення 

правонаступництва, точніше реалізація абстрактного переходу права в натурі. 

Пізніше відмова від манципації на користь традиції і поява інституту in iure cession 

призвели до появи подвійності в розгляді переходу прав.  

З одного боку, правонаступництво виражається в певному процесі, дотримання 

якого дозволяє захистити набуте майно перед законом, з іншого – право власності 
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виникає до проведення манципації, але є визнаним тільки для двох суб’єктів – 

відчужувача речі і її набувача.  

Якщо розглядати правонаступництво як процес переходу прав, то маємо такі 

характеристики, як: момент початку й закінчення правонаступництва, тривалість у 

часі, збереження самого права на річ. Однак як і правонабувача, так і відчужувача 

цікавить у першу чергу результат застосування певного механізму, але не сам 

механізм, який, по суті, є способом досягнення певної мети.  

Так, Верховний Суд України у своїх висновках щодо деяких питань 

застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних 

справ[2] проводить поділ способів набуття права власності на первісні й похідні за 

критерієм правонаступництва без зазначення обґрунтування обраного критерію.  

У такому разі, на його думку, до первісних (первинних) варто відносити: 

 набуття права власності на новостворену (виготовлену) річ (у тому числі на 

об’єкт незавершеного будівництва), на яку раніше не було й не могло бути 

встановлене нічиє право власності (ст. 331 ЦК України); 

 набуття права власності на перероблену річ, чи на зібрані плоди, або 

привласнені (добуті) загальнодоступні дари природи, у тому числі в результаті 

полювання на диких звірів, вилову риби (ч. 2 ст. 189, ст.cт. 332, 333 ЦК 

України); 

 визнання права власності за певних умов на самочинне будівництво (ст. 376 

ЦК України); 

 набуття права власності на скарб, бездоглядну домашню тварину, знахідку або 

інше безхазяйне майно, у тому числі на майно, від якого відмовився або на яке 

втратив право попередній власник (ст.ст. 335 – 338, 340, 341, 343 ЦК України); 

 набуття права власності на майно добросовісним набувачем від 

неуповноваженого відчужувача в разі відмови власнику в задоволенні позову 

про його витребування (ст.cт. 330, 388, 389 ЦК України); 

 набуття права власності за набувальною давністю на окремі об’єкти (ст. 344 

ЦК України).  
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До похідних способів належить набуття цього права: 

 на підставі правочинів (ст. 334 ЦКУкраїни ); 

 у порядку спадкування після смерті громадянина (ст. 1216 ЦК України ); 

 у порядку правонаступництва при реорганізації юридичної особи (ч. 2 ст. 104, 

ст.ст. 107, 109 ЦК України); 

 у випадку приватизації державного майна та майна, що перебуває в 

комунальній власності (ст. 345 ЦК України ) 

Похідними способами набуття права власності зазвичай є різні договори: 

купівлі-продажу, міни, дарування, ренти, оренди з викупом, а також спадкування 

майна або правонаступництво щодо майна юридичних осіб чи публічно-правових 

утворень.  

Однак позиція ВСУ видається нам не до кінця виваженою, адже, 

класифікуючи способи набуття права власності за критерієм правонаступництва, 

ВСУ також до похідних способів набуття права власності відносить і саме 

правонаступництво. У такому разі, на нашу думку, порушується класифікаційна 

основа, адже обраний критерій класифікації не може виступати ланковою одиницею 

в класифікованому явищі.  

На думку, Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, О. В. Старцева[158, с.294] 

варто здійснювати поділ підстав на первісні й похідні за принципом врахування 

«обґрунтованості базису прав», суть якого полягає в тому, що первинними є такі 

способи набуття права власності, де права власника не ґрунтуються на правах інших 

осіб. Похідні способи, навпаки, припускають, що право набувача ґрунтується на 

праві відчужувача речі.  

Таким чином, варто констатувати, що ключовою проблемою у вивченні 

правонаступництва є неоднозначне ставлення до самого процесу такого набуття прав 

власності в науці та відсутність єдиного легального визначення цього поняття й 

підходу до нього в цілому на рівні законодавства, а це, як наслідок, зумовило 

обґрунтування двох абсолютно різних теоретичних підходів до даного інституту 

загалом, і категорії «правонаступництва» зокрема.  
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В юридичній літературі також є підходи цивілістів, що спростовують 

доцільність проведення поділу способів набуття права власності на первісні й 

похідні.  

Так, наприклад, Д. І. Мейєр [57, с. 54] уважав поділ способів правонабуття на 

первісні та похідні недоцільним і таким, що не становить ніякого практичного 

значення, оскільки з поняттям про первісне або похідне набуття права власності 

законодавство не зв’язує жодних юридичних визначень і сам поділ виявляється тому 

зайвим, навіть шкідливим, оскільки розходження в юридичних поняттях завжди дає 

привід думати про відмінність в юридичних визначеннях, а якщо цього немає, то 

відмінність веде тільки до помилкового уявлення. Крім того, на його думку, поділ 

способів набуття права власності на первісні й похідні не витримує критики: вихідна 

точка поділу неправильна, бо в юридичному побуті немає речей, що нікому не 

належать, а якщо вони й існують у світі, то абсолютно чужі юридичним 

визначенням, як, наприклад, планети.  

У сучасній цивілістичній науці позиція Д. І. Мейєра частково знайшла 

підтримку в працях В. К. Андрєєва [3, с.50], який також вважає непереконливим 

поділ способів набуття права власності на первісні та похідні.  

На нашу думку, будь-яка класифікація має здійснюватися з певною метою, для 

виокремлення певних об’єктів, процесів, явищ за групами, відповідно до визначених 

(що не дублюються) ознак. Саме тому для дослідження моменту виникнення права 

власності поділ способів на первісні й похідні не має істотного значення. 

У доктрині пропонуються й інші критерії класифікації способів набуття права 

власності. Так, наприклад, О. В. Дзера [168, с.296; 166, с.332] вказує, що зберігає 

свою практичну значущість поділ підстав набуття права власності за суб’єктним 

складом на універсальні (загальні) та спеціальні. До загальних або універсальних 

підстав належать ті, що можуть бути єдиними для суб’єктів усіх форм власності. 

Так, унаслідок підприємницької діяльності може поповнюватися як приватна, так і 

державна та комунальна власність. До спеціальних – ті, що притаманні лише певним 

суб’єктам тієї чи іншої форми власності (приватної, державної, комунальної). 
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Наприклад, лише фізичні особи можуть одержувати у власність доходи у вигляді 

заробітної плати, стипендій, аліментів тощо, або лише держава може набувати право 

власності в порядку конфіскації майна за рішенням суду за вчинення 

правопорушення. Така класифікація, на нашу думку, виправдана й завжди буде, 

носити практичне значення. 

Д. І. Мейєр вказував, що способи набуття власності варто поділяти за 

критерієм «при посредстве владения», до яких, він відносив – передання, давність, 

військовий здобуток та знахідку; і ті, що «независимы от владения» – користування, 

прирощення, змішування[57, с.61]. Тоді, як В. К. Андрєєв[3, с. 50], який поділяв 

певні погляди Д. І. Мейєра, переконує, що значно важливіше проводити 

розмежування порядку набуття й припинення від способів перетворення одних 

правових форм власності на інші.  

Г. Ф. Шершеневич[179, с. 350] розглядав іншу систему способів набуття права 

власності (поряд з теоретичним поділом на первісні й похідні, який на його думку не 

чужий для законодавства), яку, на його думку, пропонувало цивільне законодавство: 

«1) способы дарственные и безмездные, а именно: пожалование, выдел, дар, 

завещание, 2) наследство, 3) способы обоюдные – мена и купля, 4) договоры и 

обязательства». При цьому таку систему, запропоновану законодавцем, він називав 

абсолютно неспроможною, вважаючи, що договір взагалі не є способом набуття 

власності, а є тільки підставою.  

Так, В. І. Синайський[133, с. 420] вказує, що досі ще не залишено поділ 

способів набуття права власності на первісні й похідні, однак набагато істотніше, 

відмінність у способах набуття права власності на нерухомості та рухомості. Власне, 

такий підхід В. І. Синайського нам видається значущим, адже від об’єкту багато в 

чому залежить момент виникнення права власності, хоча це не виключає 

дублювання в підставах набуття права власності для вказаних об’єктів.  

Таким чином, вважаємо, що вживання законодавцем великої кількості дієслів 

недоконаного виду в терімінології сприяє двоякому трактуванню понять, а також 

ускладнює визначення того моменту в часі, з яким пов’язуються відповідні наслідки.  
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1.2. Розвиток нормативних та наукових засад про момент набуття 

(виникнення) права власності 

 

Необхідність встановлення точного моменту набуття права власності не 

викликає сумнівів, однак висвітлення всього спектру важливості цього питання в 

юридичній літературі нівелюється висвітленням його окремих аспектів. Досить 

часто, у цивілістиці це питання розглядають як супутнє, не враховуючи його 

самостійної юридичної значимості для цивільних правовідносин, яка виходить за 

рамки суто речового права. Так, більшість науковців звертають свою увагу на окремі 

підстави й способи набуття права власності, в рамках яких розкривають і момент 

виникнення права власності. Такий підхід обґрунтовано взаємозалежністю даних 

питань, однак він не розкриває повноцінної суті й значення такого моменту. Більше 

того, для визначення моменту набуття права власності на майно достатньо часто 

головну роль відіграє вид майна, який Набувається, а не спосіб його набуття.  

Так, окремі погляди стосовно розгляду цього питання можна знайти в роботах: 

І. А. Безклубого, Н. В. Вороніної, А. Б. Гриняка, О. В. Дзери, Ю. А. Мамченко, К. І. 

Скловського, І. А. Спасибо, Б. Л. Хаскельберга, Ю. А. Шибаєва, А. С. Яворської та 

ін.  

Так, для будь-якого дослідження важливим є виокремлення того, що саме 

підлягає дослідженню (певний об’єкт, процес, послідовність процесів тощо), об’єкт 

такого дослідження. Для юридичної науки, на нашу думку, завжди актуальним 

залишатиметься вислів Вольтера: «Перш ніж сперечатися, давайте домовимося про 

терміни». 

Саме тому, розглянемо питання, що означає «момент». Так, слово «момент» 

походить від латинського «momentum», що означає «мить, момент, рушійна сила» і, 

у свою чергу, пов’язане з «moveo» – «рухаю»[34, с.506]. Є й інша думка[189], яка 

вказує на походження цього слова від старого французького «moment», що означало 

«момент, хвилину; важливість, вагу, цінність». В Оксфордському словнику 

англійської мови, який датується 1398 роком[155], це слово вперше вживається 
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перекладачем Джоном Тревізо, який вказував, що одна година складається з 40 

моментів. Таким чином, один момент відповідно до цього джерела налічував 90 

секунд. Однак пізніше визначення змінилося на «дуже короткий проміжок часу». 

Справді, як виявляється, момент був середньовічною одиницею часу, яка 

використовувала при обрахунку з використанням сонячного годинника[188]. Однак 

довжина сонячної години залежала від довжини дня, який, у свою чергу, залежав від 

сезону, тому тривалість моменту в сучасних секундах не була встановлена. 

Однак зміна первісного призначення слова достатньо поширене явище, 

пов’язане з тим, що мова має здатність розвиватися й вдосконалюватися, унаслідок 

чого деякі значення слова стають застарілими або ж невживаними. У той самий час, 

на нашу думку, слово «момент» хоча й змінило своє середньовічне значення як 

визначеної одиниці часу, однак залишило відтінок вказівки на визначену одиницю 

часу. 

Тезаріус сучасного природознавства дає достатньо розгорнуте значення 

«моменту»: 1) мить; час, коли настає, здійснюється, проявляється що-небудь; 2) 

істотне обставина, складова частина; окрема сторона чого-небудь, якогось явища, 

події; 3) (у фізиці) характеристики руху: момент сили, момент кількості руху, момент 

інерції, кутовий, орбітальний і обертальний моменти, специфічний власний момент 

елементарних частинок-спін (інакше, спіновий момент) і відповідний йому 

магнітний момент і т. ін.; 4) широко використовується як деяка кількісна 

характеристика процесів у теорії ймовірності та в інших розділах математики[130, 

с.201]. 

У той самий час, коли мова йде про юридичні терміни, то варто враховувати їх 

особливе значення, по’язане із специфікою правотворчого процесу й необхідністю їх 

застосування в спеціальній галузі знань, у юридичній практиці чи в міжнародно-

правових документах тощо. При чому всім відомі випадки, коли різні нормативно-

правові акти визначають по-різному одні й ті самі поняття, що обумовлено їхньою 

специфічною сферою застосування, однак така ситуація розглядається як 

виключення досить негативного характеру, адже основними ознаками терміна, що 
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відрізняють його від загальновживаних слів, є системність, точність, прагнення до 

однозначності, відносна незалежність від контексту, наявність дефініцій, 

функціональна усталеність, офіційність, стандартизованість, лаконічність, сувора 

нормативність, стилістична нейтральність, відсутність експресивності, 

коректність[5].  

Так, Т. М. Вахонєва, досліджуючи строки (терміни ) в цивільному праві, 

звернула свою увагу на категорію «момент». На її думку «момент» є особливою 

часовою категорію цивільного права, яка за своєю суттю є більш складною 

юридичною категорією[12, с. 9]. Автор уважає, що момент як юридична категорія 

цивільного права є юридичним фактом або сукупністю юридичних фактів, які 

визначають час настання передбачених законодавством або договором юридичних 

наслідків і є підґрунтям для визначення терміну. Причому встановлення такого 

моменту може тривати в часі й мати свої строки та терміни. Однак у своїй роботі Т. 

М. Вахонєва[12, с. 9] приходить до того висновку, де вважає недоречним 

використання в законодавстві поняття «моменту», обґрунтовуючи це тим, що в 

Цивільному кодексі України поняття «терміну» закріплене шляхом визначення його 

як моменту в часі, із настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне 

значення. Тому пропонує поняття «момент» і «термін» чітко розділити шляхом 

заміни поняття «момент» поняттям «час».  

Ми вважаємо абсолютно недоцільним зміну поняття «момент» на «час», 

оскільки: 

по-перше, внесення таких змін у Цивільний кодекс України є не достатньо 

обґрунтованим з погляду стабільності права. Так, якщо одна норма входить у певну 

суперечність з іншими нормами, яких, до речі, більше десятка, через використання 

терміна «момент» для визначення суті одного з понять видається набагато 

доцільнішим і простішим, у разі необхідності, розмежування понять «момент» і 

«термін» внести зміни лише в одну норму, що тлумачить значення «термін» (а саме 

ч. 2 ст. 251 ЦК України), наприклад, замінивши слово «момент» на «час». Проте, 

справді, вказана проблематика вимагає окремого ґрунтовного дослідження; 
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по-друге, категорія «час» позбавлена будь-якої часової визначеності й вказує 

лише на певну тривалість буття будь-якого явища, тоді як «момент» виокремлює 

певну одиницю часу буття такого явища; 

по-третє, у відносинах власності момент як юридична категорія завжди є 

одиничним юридичним фактом і не може виступати сукупністю юридичних фактів, 

хоча для його настання все ж таки досить часто призводить саме юридичний склад 

(визначена сукупність фактів), Саме тому визначення «моменту» як юридичної 

категорії цивільного права, що може виступати сукупністю юридичних фактів, 

розмиває значення такого терміну і не сприяє часовій визначеності, яка є необхідною 

в питаннях набуття права власності.  

Справді, варто погодитися з думкою Т. М. Вахонєвої про те, що категорія 

«момент» – це особлива часова категорія цивільного права, яка за своєю суттю є 

більш складною юридичною категорією. Так, її особливість, зокрема, зумовлена її 

значенням не лише для цивільного права, а права держави в цілому.  

Точне виокремлення з часового простору «моменту», з якого виникає право 

власності має величезне значення, адже це питання в багатьох випадках має тісний 

зв’язок і здійснює вплив на значну частину цивілістичних інституцій. Тим більше, у 

низці випадків саме від такого юридичного факту, як «момент набуття права 

власності» залежить визначення змісту цивільних правовідносин між суб’єктами 

права. З моменту набуття права власності на особу покладаються низка прав і 

обов’язків, у тому числі щодо утримання майна.  

У цивілістичних наукових дослідженнях правознавців, у більшості з них, 

цікавить момент виникнення права власності за договорами. Справді, найбільш 

поширеною правовою формою, що забезпечує набуття права власності, є правочин. 

Завдяки договорам забезпечується перманентний процес економічного обігу в 

суспільстві, який останнім часом стрімко прискорюється. Питанню визначення 

моменту виникнення права власності за інших підстав і способів набуття права 

власності в науковій літературі присвячено істотно менше уваги, що не зовсім 

виправдано, адже навіть їх незначна частина в обсязі застосування не спростовує 
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необхідність і значимість таких досліджень. Підвищена увага до моменту набуття 

прав власності на підставі договорів у більшості випадків обґрунтовується лише 

практичною значущістю, яка у цьому випадку, як стверджується, полягає в тому, що 

таким чином також вирішується питання ризику випадкової загибелі майна.  

Справді, зміна власників майна може бути надзвичайно складною процедурою, 

під час якої необхідно чітко розуміти, коли настає момент виникнення права 

власності і осіб набуття права власності, проте лишати поза увагою достатньо 

широкий спектр інших механізмів набуття права власності, за яких не менш важливо 

знати момент виникнення права власності – недоцільно.  

Щодо загальнотеоретичного обґрунтування дослідження моменту виникнення 

права власності, то, на думку О. О. Красавчикова, воно має важливе практичне 

значення при переході цього права від однієї особи до іншої, оскільки набувач 

зацікавлений у тому, щоб знати, коли він набуває всі правомочності, крім того, з 

правом власності нерозривно пов’язаний і ризик випадкової загибелі майна, а також 

виникнення права власності на плоди і доходи[144, с.306]. Однак стосовно такого 

твердження існують певні зауваження й навіть з їх врахуванням важливість 

визначення такого питання, навіть стосовно похідного набуття права власності, цим 

не вичерпується.  

Стосовно висловлених зауважень до позиції О. О. Красавчикова, то тут варто 

погодитися з думкою К. О. Граве, який звернув свою увагу на те, що в сторін 

договору завжди є правова можливість у будь-яку хвилину розірвати будь-який 

зв’язок між моментами переходу права власності й переходу ризику, випадкової 

загибелі майна[17, с.10]. Така можливість обґрунтовувалась К. О. Граве 

положеннями ст. 186 Цивільного кодексу Російської Радянської Федеративної 

Соціалістичної Республіки 1922 р. (далі – ЦК РРФСР 1922 р.)[20], яка передбачала, 

що лише при відсутності іншої угоди ризик випадкової загибелі проданого майна 

переходить на покупця одночасно з переходом до нього права власності. Сьогодні 

схожа (до ст. 186 ЦК РРФСР 1922 р.) норма міститься і в сучасному українському 

законодавстві, а саме ст. 323 ЦК України, відповідно до якої ризик випадкового 
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знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, якщо 

інше не встановлено договором або законом.  

Зокрема, прикладом зміни загального підходу до визначення питання ризику, 

випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна може бути 

норма закону, що регулює договір міни.  

Вказуючи на диспозитивний характер норми, яка регулює питання ризику 

випадкової загибелі речі, К. О. Граве приходить до висновку, що основне значення 

питання про момент переходу права власності від відчужувача до набувача лежить 

не в цій площині, а полягає в нерозривному зв’язку його з діючим у цивільному 

праві загальним положенням про те, що право розпорядження майном може 

належати лише власнику. Справді, така позиція має у своїй основі достатні 

аргументи, але все-таки такий підхід нам видається достатньо звуженим, адже не 

лише для визначення «розпорядника» майна важливо встановлювати, хто і у який 

момент став власником.  

Б. Л. Хаскельберг також має дещо схожі погляди з К. О. Граве стосовно 

значення точного визначення моменту переходу права власності[161, с.121-132]. На 

його думку, воно, справді, не варто обмежуватися вказівкою на те, що з переходом 

права власності, як правило, пов’язаний і перехід ризику випадкової загибелі чи 

випадкового пошкодження об’єкту. Б. Л. Хаскельберг дуже точно вказує на 

багатогранність значення точного визначення моменту переходу права власності на 

підставі договору. Так, для договірних відносин чітке визначення наявності моменту 

виникнення права власності надзвичайно важливое як для самих учасників таких 

правовідносин, і перш за все – для покупця, для якого інтерес складатиме 

встановлення правомочностей продавця, а також визначення того моменту в часі, 

коли він отримує право власності на предмет договору; так і для продавця задля 

захисту його прав, адже він втрачає своє право власності в момент набуття його 

покупцем (хоча законодавець у часовому відношенні іноді такий момент дещо 

розтягує, прикладом чого може бути процедура державної реєстрації прав на 

нерухоме майно, про що – згодом).  
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Також, оскільки право власності – речове право й відноситься до абсолютних 

прав, і, відповідно, протиставляється всім третім особам, то й для останніх осіб має 

значення точного визначення того, хто із сторін є власником даного об’єкта. У цьому 

плані інтерес є в кредиторів, а також у держави в особі податкових органів у 

випадках звернення стягнення на майно, оскільки речовий склад майнової маси 

боржника визначається з урахуванням моменту переходу права власності за 

укладеними відчужуваними операціями. Наразі це особливо важливо у випадках 

ліквідації юридичної особи при визначенні конкурсної маси оголошеного 

неспроможним (банкрутом) суб’єкта підприємницької діяльності[161, с.121-132].  

Так, законодавство передбачає певні обов’язки для власника щодо його майна, 

і в разі не виконання цих обов’язків постає питання про встановлення особи (осіб), 

якою скоєне таке правопорушення. Також цивільні правовідносини, предметом яких 

виступає майно, в більшості випадків можливе лише в разі участі в них власника 

такого майна.  

Загалом, важливого значення набуває визначення моменту набуття права 

власності в разі пред’явлення позову щодо майна, тоді постає питання легітимації 

(належності) позивача чи відповідача, адже за таких обставин, як правило, лише 

власник може бути стороною в процесуальних правовідносинах.  

Уважаємо, що момент набуття права власності – це встановлений у правовій 

системі юридичний факт, з яким законодавець пов’язує вступ конкретної особи (осіб 

у разі набуття спільної сумісної власності) у відносини власності як власника 

(власників) з усіма наслідками. Важливо зазначити, що саме законодавець 

встановлює певну умову або ряд умов, за яких момент набуття права власності 

набуває місце в дійсності.  

Для визначення обґрунтованості підходів використаних нормотворцем в 

українському законодавстві до вирішення питань порядку визначення моменту 

набуття права власності вважаємо за доцільне розглянути світовий досвід у цьому 

аспекті. Тим паче, що інтеграційні процеси з кожним часом набирають обертів, і це у 

свою чергу призводить до зближення різних правових систем сьогодення й появи 
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різного роду уніфікацій у міжнародному праві.  

Загалом, у юридичній літературі прийнято виділяти три узагальнені системи 

законодавств на базі вирішення питання щодо моменту переходу права власності на 

покупця [156, с. 330-331; 161, с.121-132], а саме: 

1) Французька модель з французьким Code civil (Цивільним кодексом Франції 

1804 року, або, як його ще називають, – Кодексом Наполеона) (далі – ЦК Франції) на 

чолі, що виражає так званий принцип консенсуальності, у силу якого право 

власності переходить за договором у момент його укладення solo consensu.  

2) Німецька група, куди, крім Німецького цивільного уложення (далі – НЦУ), 

відноситься також право швейцарське, а рівно й цивільне право скандинавських 

країн; у цій системі для перенесення права власності на набувача за договором 

вимагається передачі йому купленої речі. Тобто перехід права власності на підставі 

договору приурочено до моменту передачі речі набувачеві, у зв’язку з чим ця 

система отримала назву – система традиції.  

3) Англо-американська група, представлена англійськими Sale of Goods act 

(1893 р.) і Uniform Sales act Сполучених Штатів Північної Америки (1926 р.), що 

надають сторонам право визначати момент переходу права власності за договором 

на власний розсуд, а також встановлюють ряд презумпцій для тлумачення волі 

сторін.  

К. А. Флейшиц вказує, що іноді англо-американську групу зближують з 

французькою й тоді говорять про франко-англійську групу, протиставляючи їй 

німецьку[156, с. 330-331]. У той самий час, на її думку, такий поділ законодавств на 

групи має низку неточностей і може бути прийнятий лише з чималою кількістю 

застережень. Так, далеко не точна характеристика так званої французької групи як 

групи, що виражає принцип перенесення на покупця права власності solo consensu. 

Ця характеристика грішить тричі[156, с. 330-331]:  

 по-перше, проти загальних основ речового права, загальних всім без 

винятку системам цивільного права – тим, що вона не може бути 

застосовна до жодного договору про перенесення права власності, 
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предмет якого визначено родовими ознаками, оскільки об’єктом речового 

права може бути тільки річ індивідуально визначена. Отже, між моментом 

укладення договору щодо речі, визначеної родовими ознаками, і моментом 

виникнення в особі покупця права власності на цю саме річ повинен бути 

момент індивідуалізації цієї речі.  

 по-друге, проти зрозумілого сенсу французького закону, нехай і не 

бездоганного у своїй редакції. Справді, ст. 1138 ЦК Франції, що 

встановлює загальне положення про момент переходу права власності за 

договором, передбачає, що обов’язок надати річ є укладеним у силу лише 

однієї згоди сторін договору. Цей обов’язок робить кредитора власником 

речі й покладає на нього ризик з моменту, коли річ повинна була бути 

надана йому, хоча б передача ще не була проведена, крім випадків, коли 

боржник допустив затримку в передачі речі; у цьому випадку річ 

залишається на його ризику. Не можна не визнати, що це положення 

звучить, як загальне правило для будь-якого договору про перенесення 

права власності, тоді як ст.ст. 1583, 1585 і 1586 ЦК Франції в сукупності 

встановлюють правило, що речі, визначені родовими ознаками, 

переходять до покупця лише після її індивідуалізації, після того як ця річ 

виважена, відрахувавши, відміряна. Тобто лише на річ індивідуально-

визначену переходить право власності в момент укладання договору, в 

цьому французьке право не відрізняється від німецької, англійської та 

будь-якої іншої системи цивільного права. Тому, як влучно зауважив Б. Л. 

Хаскельберг[161, с.121-132], консенсуальна система (французька модель) 

є по суті дуалістичною, вона об’єктивно не може бути моністичною. Як 

пояснює К. А. Флейшиц, дуалістичність системи французького права 

виявляється в тому, що вона переносить solo consensu право власності на 

річ, індивідуально визначену або вимагає індивідуалізації речі, визначеної 

в договорі лише родовими ознаками, і основним способом цієї 

індивідуалізації вважає передачу речі[156, с. 330-331] . 
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 по-третє, проти того, що можна було б назвати договірною статистикою, 

яка є визначальною питомою вагою окремої цивільно-правової норми в 

живій матерії договірних зв’язків. Виходячи з того, що число договорів 

продажу індивідуально визначених речей значно поступається числу 

договорів про продаж речей, визначених родовими ознаками, то, з огляду 

на те, що можна назвати договірної статистикою, немає підстав при 

характеристиці норм французького права про момент переходу права 

власності на покупця ставити на перше місце перехід власності solo 

consensu.  

Таким чином, французьку систему не можна визнати моністичною у вирішенні 

питання про момент набуття права власності, однак і німецька система не 

притримується єдиного підходу в цьому питанні.  

НЦУ за необхідну умову перенесення права власності вважає передачу речі 

(відповідно до § 929 НЦУ). Однак німецька система допускає чимало виключень з 

загального правила традиції, наприклад, передачі речі не потрібно, якщо покупець 

володіє річчю в момент укладення договору купівлі-продажу (відповідно до § 929) 

або якщо продавець передає покупцеві речове, або зобов’язальне право 

витребування речі, що знаходиться у володінні третьої особи (відповідно до § 931). 

Тобто при більш детальному аналізі стає очевидним, що система традиції 

встановлює диспозитивне правило відповідно до норм НЦУ і не виключає 

можливості приурочених переходу права власності на індивідуально-визначену річ 

до моменту укладення договору, а також до настання інших обставин[161, с.121-

132].  

Таким чином, практична відмінність між французьким і німецьким 

законодавством у питанні про момент переходу на покупця права власності далеко 

не така різка, як про це прийнято говорити.  

Також до викладеного необхідно приєднати й таке: ні у французькому, ні в 

німецькому праві положення про момент переходу права власності з продавця на 

покупця не носять характеру примусових, імперативних норм[156, с. 330-331]. 
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Стосовно англо-американської групи, то законодавству цих країн також 

притаманно диспозитивний характер норм щодо моменту виникнення права 

власності. Законодавство США й Великої Британії надає сторонам право визначення 

моменту переходу права власності з продавця на покупця, єдине обмеження полягає 

в тому, що об’єкт продажу має бути індивідуалізований до моменту, на який сторони 

переносять перехід права власності[156, с. 330-331]. 

У випадках недостатньої ясності щодо наміру сторін набирають чинності 

встановлені законом презумпції – «правила тлумачення намірів сторін», як їх 

називає й англійський і американський закони, наприклад[191], право власності на 

річ, індивідуально визначену в договорі, переходить з продавця на покупця в момент 

укладення договору; право власності на річ, визначену родовими ознаками, 

переходить на покупця після того, як річ «у стані, придатному для здачі, була 

беззастережно призначена для виконання договору або продавцем за згодою 

покупця, або покупцем за згодою продавця», інакше кажучи, після того, як річ обома 

сторонами спільно індивідуалізована.  

Як стверджує К. А. Флейшиц, у цілому ж англо-американське законодавство 

закріпило по суті ті самі принципові положення щодо моменту переходу на покупця 

права власності, які склалися у французькому й німецькому цивільному праві 

шляхом тлумачення закону, його застосування судами, які, очевидно, враховували 

потреби обороту[156, с. 330-331]. 

Отже, можна констатувати, що для різних правових систем світу спільним 

залишається багатогранність поглядів і законодавчих прийомів щодо визначення 

моменту виникнення права власності. У свою чергу, існування значної кількості 

обставини, з якими законодавець пов’язує зміну загального правила, обраного 

певною правовою моделлю на інше – обтяжує і вносить чималі сумніви щодо 

порядку визначення конкретного моменту в часі, коли особа з юридичного погляду 

поправу може називатися власником. Тобто для правового регулювання моменту 

набуття права власності не лише в Україні, але й у світі притаманна правова 

диспозитивність, вирішення цього питання з включенням імперативних норм 
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конкретних випадків.  

Так, українське законодавство в цьому аспекті не відрізняється від інших 

правових систем своєю послідовністю.  

Відповідно до ч. 1 ст. 328 ЦК України право власності набувається на 

підставах, не заборонених законом, зокрема на підставі правочинів. Більш того, у ч. 

2 ст. 328 ЦК України передбачено презумпцію правомірності набуття права 

власності. Незаконність набуття права власності може мати місце у випадках, прямо 

передбачених законом або встановлених судом.  

Презумпція правомірності набуття права власності бере свій початок з 

правових систем німецького права. В обігу рухомостей діяло правило «Hend muss 

hand wahren» («Рука за руку відповідає»): тільки речі, що вийшли з рук власника 

проти його волі (викрадені, втрачені), можуть бути відшукувані (віндекаційними) від 

всякого третьої особи, ті ж речі, які були ним комусь добровільно довірені, у разі 

відчуження їх цим останнім йдуть від власника остаточно; всякий добросовісний 

набувач їх робиться безповоротним власником, а колишній власник має тільки позов 

про збитки до того, кому він їх довірив – «wo man seinen glauben gelassen hat, da muss 

man ihn suchen» («у того, кому довірено, у того потрібно шукати»)[73, с.195-196].  

Так, враховуючи питому вагу питання набуття права власності, пріоритетним 

напрямком розвитку права для законодавця мало бути закріплення його з огляду на 

прозорість, чіткість й максимальну увагу. Проте законодавець не охопив вирішення 

цього питання комплексно, а розпорошив його в окремих нормах ЦК України. 

Безпосередньо моменту виникнення права власності присвячено лише одну статтю 

ЦК України (а саме: ст. 334 ЦК України), яка покликана вирішити це питання тільки 

стосовно договорів, однак навіть вона не є всеохоплюючою й послідовною в цьому 

аспекті, проте про це далі. Тому приходиться констатувати, що в разі необхідності 

визначення моменту набуття права власності за інших підстав і способів набуття, 

відмінних від договорів, виникає проблема пошуку, тлумачення й співвідношення 

необхідних норм. 

Так, нами вже зазначалося, що традиційно дослідження моменту виникнення 
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права власності досліджується в аспекті поділу способів набуття на первісні й 

похідні, однак такий підхід не може бути всеохоплюючим, за його результатами 

часто відсутня єдність вирішення окреслюваного питання. Так, результат багато в 

чому залежить від виду майна, яке набувається, відносно рухомого майна, як 

правило, діють спрощені правила в порівнянні з нерухомим майном.  

Говорячи про момент виникнення права власності, ми говоримо про такий 

юридичний факт, з настанням якого закон або договір пов’язують виникнення 

суб’єктивного права власності, він і є певною відправною точкою, рушійною силою 

при виникненні суб’єктивного права власності. Також його сутність тісно пов’язана 

із часом, у якому він певним чином набуває відображення.  

Таким чином, не викликає сумнівів важливість встановлення моменту набуття 

права власності за договорами, однак набуття права власності не завжди 

опосередковано договірними відносинами. Визначення моменту набуття права 

власності за інших підстав і способів, пов’язане з проблемою встановлення 

достатнього юридичного складу для встановлення такого права. Досить 

суперечливо, зокрема врегульовані моменти набуття права власності на 

новостворене майно за набувальною давністю у порядку спадкування, та низка 

інших випадків. Чітко не встановлено такого моменту стосовно реквізиції набуття 

добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене особою, яка не мала 

на це права, при реорганізації юридичних осіб, винесенні рішення суду про 

визнання права власності, у такому випадку це питання підлягає вирішенню в 

рамках кожного окремого випадку. Велика кількість запитань стосується реалізації 

права власника на здійснення відмови від права власності, адже такий прояв волі, 

здійснений належним чином, припиняє в особи це право, однак у такому разі 

законодавство не дає чіткої відповіді стосовно подальшої долі такого майна (від 

якого власник відмовився) і прав на нього. 

Таким чином, вирішення питання набуття права власності має бути 

пріоритетним для законодавця й підлягає вичерпному з’ясуванню в будь-яких 

правовідносинах, адже воно впливає не тільки на обсяг прав і обов’язків його 
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учасників, але й в окремих випадках на правову долю третіх осіб.  

Важливим є питання щодо встановлення факту приналежності того чи іншого 

майна конкретній особі, яка буде вважатися його юридичним власником. На це 

питання ЦК прямої відповіді не дає. У ч. 2 ст. 328 ЦК лише зазначено, що право 

власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає з закону 

або незаконність набуття права власності не встановлена судом. Проте на практиці й 

в цивільному обігу такої презумпції правомірності набуття права власності в 

набувача майна недостатньо для здійснення ним правомочностей власника. Крім 

того, право власності на певне майно, яким є об’єкт нерухомості, підлягають 

спеціальній державній реєстрації відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (надалі – ЗУ «Про державну 

реєстрацію»). 

Однак у самому Законі міститься застереження про те, що Перелік документів 

для здійснення державної реєстрації прав визначається КМУ в Порядку державної 

реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, яке було затверджено постановою 

КМУ від 17 жовтня 2013 р. № 868 (надалі – Порядок). 

У пункті 37 Порядку визначено орієнтовний перелік документів, що 

підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших 

речових прав на нерухоме майно, до яких віднесено:  

1) укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є 

нерухоме майно, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або речове 

право на нерухоме майно чи його дублікат; 

2) свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі 

смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України, 

чи його дублікат; 

3) свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською 

установою України, чи його дублікат; 

4) видані нотаріусом свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів 

(аукціонів) та свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо 
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прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікати; 

5) свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане державним 

реєстратором відповідно до закону; 

6) свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам 

житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його 

дублікат; 

7) свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи його дублікат, видані 

до 1 січня 2013 р. органом місцевого самоврядування або місцевою 

держадміністрацією; 

8) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного 

управління чи господарського відання, прийняте власником нерухомого майна чи 

особою, уповноваженою управляти таким майном; 

9) державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на 

право власності на землю, державний акт на право власності на земельну ділянку 

або державний акт на право постійного користування землею; 

10) рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших 

речових прав на нерухоме майно; 

11) ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди; 

12) заповіт, яким установлено сервітут на нерухоме майно; 

13) закон, яким установлено сервітут на нерухоме майно; 

14) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення 

об’єкта нерухомого майна релігійній організації; 

15) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта 

нерухомого майна з державної в комунальну власність чи з комунальної в державну 

власність або з приватної в державну чи комунальну власність; 

16) інші документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення 

права власності та інших речових прав на нерухоме майно відповідно до закону. 

Наведений перелік документів необхідний, якщо в разі проведення державної 

реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно є власник 
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(власники), інший право набувач (право набувачі), сторона (сторони) правочину, за 

яким виникло право власності та інше речове право. 

Крім того, у Порядку (пункти 41 – 60) визначаються також інші документи, які 

необхідні в тих випадках, коли державний реєстратор за результатами розгляду заяви 

про державну реєстрацію видає свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 

на підставі якого проводить державну реєстрацію права власності на нерухоме 

майно (наприклад, щодо новозбудованого або реконструйованого нерухомого 

майна). 

Необхідно зауважити, що усі перераховані документи не одержали в Порядку 

певної узагальненої назви, яка визначала ступінь їх юридичної значимості. Між тим, 

у нормативно-правовій практиці такого роду документи одержали назву 

правовстановлюючих або право встановлювальних документів. Так, в Інструкції про 

порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженій Наказом 

Міністерства юстиції України від 14.06.94 № 18/5 (втратила чинність) було наведено 

перелік десяти правовстановлюючих документів, які повинні були враховуватися 

при нотаріальному посвідченні, це договір про відчуження нерухомого майна, що 

підлягало реєстрації (нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу, довічного 

утримання, дарування, міни; договір купівлі-продажу, зареєстрованим на біржі; 

свідоцтво про придбання жилого будинку (частини будинку) з прилюдних торгів; 

свідоцтво про право приватної власності на будинок (частину будинку); свідоцтво 

про право власності, яке видається відповідним органом (при приватизації житла, 

об’єктів незавершеного будівництва автозаправних станцій, що реалізують пально-

мастильні матеріали виключно населенню тощо); свідоцтво про право на спадщину; 

свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя; договір про 

поділ майна; рішення суду, арбітражного суду тощо. 

Дещо ширший перелік правовстановлювальних документів було 

сформульовано в Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на 

об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних 

осіб, затвердженій наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 
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житлової політики України від 9 червня 1998 р. (втратила чинність). 

Більше того, у Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затв. 

Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. збережено підхід до 

визнання правовстановлюючими документів, необхідних для посвідчення 

правочинів щодо нерухомого майна. На наш погляд, таку нормотворчу практику 

було б доцільно застосувати в ЦК України, у ЗУ «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у Порядку державної реєстрації прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень від 22 червня 2011 р., що дозволило б давати 

однозначну юридичну оцінку значенню вищезазначених документів при державній 

реєстрації права власності на нерухоме майно. 

У ЗУ «Про державну реєстрацію» відсутній конкретний перелік 

правовстановлюючих документів, проте в ст. 19 ЦК визначено 6 підстав, за якими 

проводиться державна реєстрація речових прав. Так, відповідно до цієї статті такими 

підставами є:  

1) договори, укладені в порядку, встановленому законом;  

2) свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видані відповідно до 

вимог цього Закону;  

3) свідоцтва про право власності, виданих органами приватизації наймачам 

житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді; 

4) державних актів на право власності або постійного користування на 

земельну ділянку у випадках, встановлених законом;  

5) рішення судів, що набрали законної сили; 

6) інші документи, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав 

на нерухоме майно, поданих органу державної реєстрації прав разом із заявою.  

Як видно з наведеної статті, у ній не застосовуються термін 

«правовстановлюючі» чи «правовстановлювальні» документи, однак з п. 6 можна 

дійти висновку, що законодавець надає цим документам саме таке значення. 

Не можна обійти увагою і той факт, що в обігу перебуває і рухоме майно, 

право власності на яке в багатьох випадках також потребує підтвердження 
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відповідними доказами, у тому числі й певними письмовими документами, перелік 

яких в актах законодавства відсутній. Виходячи з результатів комплексного аналізу 

загальних та спеціальних вимог щодо вчинення правочинів можна визначити 

орієнтовний перелік можливих документів, підтверджуючих право власності на 

відчужуване рухоме майно (правопідтверджувальні документи). Це можуть бути, 

зокрема правочини, у тому числі нотаріально посвідчені; свідоцтва про право 

власності на частку в спільному майні подружжя; свідоцтва про право на спадщину; 

акти прийому-передачі майна; документи про оплату товару торговельних 

підприємств; документи про перебування майна на балансі державних або 

комунальних підприємств; документи про внесення членами житлово-будівельного, 

житлового, гаражного, дачного чи іншого кооперативу чи товариства про погашення 

пайових внесків за ці об’єкти та ін. 

Отже, доказом права власності на нерухоме майно слугують 

правовстановлюючі документи, які визначають конкретну особу його власника і які 

є безспірними, допоки в судовому порядку не встановлено інше, а на рухоме майно 

слугують правопідтверджувальні документи, які не завжди визначають особу 

власника, але є одним з можливих доказів для визнання за особою права власності. 

Підсумовуючи викладене, щодо доказів підтвердження приналежності майна 

особі на праві власності та з огляду на те, що закріплені в зазначених нормативно-

правових актах документи є елементами правового режиму власності, який має 

регулюватися відповідно до ст. 92 Конституції України виключно законами України, 

необхідно визнати за доцільне внесення таких змін до чинного законодавства 

України: 

 частину четверту ст. 182 ЦК України викласти в такій редакції: 

«Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість, 

перелік правовстановлюючих документів для такої реєстрації та 

підстави для відмови в ній встановлюються законом»; 

 ст. 328 ЦК України доповнити частиною третьою наступного змісту: «У 

випадках, передбачених законом, право власності на майно має 
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підтверджуватися правовстановлюючими, право підтверджувальними 

чи іншими документами»; 

 пункт 6 частини першої ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» викласти в наступній редакції: 

«Інших правовстановлюючих документів, що підтверджують 

виникнення, перехід, припинення прав на нерухоме майно, поданих 

органу державної реєстрації прав разом із заявою». 
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Висновки до I розділу 

 

Досліджено визначення поняття «набуття права власності» та встановлено 

його співвідношення з терміном «виникнення прав власності». Набуття права 

власності уявляє комплекс правових, організаційних засобів та дій потенційного 

набувача майна, спрямованих на виникнення в нього права власності на це майно, 

що надає йому статус власника й правомочності володіння, користування та 

розпорядження цим майном, а відтак, виникнення є завершальною стадією набуття 

права власності. 

Обґрунтовано особливості співвідношення вживаних у законодавстві та 

юридичній науці для позначення однакових правовідносин понять «набуття права 

власності» й «виникнення права власності», які полягають, зокрема в такому: а) 

термінологічні розбіжності в застосуванні вищезазначених понять обумовлені 

трансформацією положень глави 12 «Виникнення й припинення права власності» 

ЦК 1963 р. в положення глави 24 ЦК України 2003 р. «Набуття права власності», у 

якому домінуючим є поняття, що охоплює весь процес щодо надання особі статусу 

власника; б) зазначені поняття не є антагоністичними, а в окремих випадках вони 

гармонійно взаємодіють (ст.ст. 331, 334 ЦК); в) набуття права власності – це 

комплекс дій, спрямованих на виникнення цього права. 

На підставі аналізу норм ЦК України зроблено висновок, що поряд із 

застосуванням терміну «виникнення» законодавець вживає термін – «перехід» права, 

наприклад, у абз. 2 ч. 2 ст. 414 ЦК України передбачає, що перехід права власності 

на земельну ділянку до іншої особи не впливає на обсяг права власника будівлі 

(споруди) щодо користування земельною ділянкою; або ч.ч. 2, 3 ст. 419, у яких 

ідеться про «перехід права на об’єкт права інтелектуальної» та «перехід права 

власності на річ». Звертає на себе увагу те, що, попри вказаний спір у юридичній 

науці стосовно правильності вживання термінів у механізмі набуття права власності, 

законодавство пішло іншим чином і застосовує обидва терміни – «перехід» і 

«виникнення», не виділяючи їх кваліфікуючих ознак.  
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З аналізу норм Порядку ведення Державного реєстру речових прав, ЗУ «Про 

державну реєстрацію речових прав» стає очевидним, що законодавець розглядає 

«виникнення» й «перехід» права власності як різні базиси механізму набуття права 

власності і пов’язує їх розмежування суто із процедурними питаннями. Так, 

«виникнення» права власності пов’язується із «введенням» такого об’єкта в 

цивільний обіг шляхом внесення відомостей про правовий режим такого об’єкта, 

таким чином, «виникнення» стає характерне лише для новоствореного нерухомого 

майна. Тоді як «перехід» права власності вживається законодавцем для всіх інших 

випадків набуття права власності, таким чином, підкреслюється похідний характер 

набутого права, хоча дані про попередню особу – власника не зберігаються, а 

заміняються. 

На підставі здійсненого аналізу нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини власності та юридичної літератури, вважаємо, що термін «перехід» слід 

розглядати як процес, на підставі якого відбувається виникнення права власності в 

набувача та припинення права власності у відчужувача майна. Відтак, терміни 

«перехід» та «виникнення» не можуть розглядатися як тотожні терміни або 

синоніми, адже перехід є процесом, а виникнення – наслідком такого процесу. 

Відтак, термін «відчуження» слід розглядати як передачу майна у власність (але не 

«передачу права») від одного суб’єкта до іншого шляхом укладення відповідних 

договорів. Таким чином, характерною ознакою можливості здійснити «відчуження» 

об’єкта права власності є укладення різного роду цивільних договорів, спрямованих 

на передання об’єкта у власність. Відтак, вважаємо, що терміни «перехід» і 

«відчуження» не розкривають всієї сутності й повноти механізму набуття права 

власності. Тому,застосовувати термін «перехід» права власності варто достатньо 

умовно, лише як такий механізм набуття права власності, який передбачає 

припинення права власності в однієї особи й набуття права власності іншою особою, 

адже пов’язує ці два процеси лише об’єкт права власності.  

На підставі аналізу наведених нормативно-правових актів, зроблено висновок, 

що термін «придбання» може вживатися в широкому та вузькому значеннях залежно 
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від сфери його застосування та конкретної підстави. Так, термін «придбання» є лише 

однією з складових елементів терміна «набуття» і в більшості випадків є синонімом 

терміна «купівля». Відтак, до придбання майна можна віднести набуття майна за 

відплатними договорами, зокрема купівлі-продажу, міни, поставки. При цьому слід 

відзначити, що для з’ясування змісту поняття «придбання» важливе значення має 

спрямованість саме на набуття майна у власність, адже можливо також набути 

гроші або інше майно у власність за іншим видами договорів, як: договори ренти, 

довічного утримання, комісії, підряду та ін. Проте вважати такі способи набуття 

права власності придбанням неможливо. Крім того, у деяких випадках у 

законодавстві термін «придбання» застосовується в більш вузькому значенні, а саме: 

набуття майна за договором купівлі-продажу (ст. 366 ЦК). 

На підставі дослідження норм ЦК, СК, ЗК та інших нормативно-правових 

актів досліджено особливості застосування термінів «підстави» та «способи» 

набуття права власності. Обґрунтовується висновок про те, що підставою 

виникнення права власності слугують юридичні факти, зокрема правочини, 

безпосередньо акти цивільного законодавства, акти органів державної влади, інших 

уповноважених органів, рішення суду, які відображають їхній стан у статиці й 

реалізуються конкретними способами шляхом вчинення набувачами майна 

відповідних дій у встановленому порядку (якими є, наприклад, купівля-продаж, 

дарування тощо). Відтак, слід відзначити необхідність розмежування понять 

«виникнення» й «набуття» права власності, що можна встановити в такому: 1) 

набуття права власності здійснюється шляхом вчинення набувачем певних дій, що 

залежать від підстави, за якою воно набувається; 2) наслідком такого набуття є 

виникнення в набувача права власності. Відтак, терміни «набуття» й «виникнення» 

співвідносяться між собою, як дії (набуття) й наслідок (виникнення). 

При дослідження поділу способів набуття права власності на первісні й 

похідні обґрунтовується, що ні критерій волі, ні правонаступництва не відображають 

повною мірою сутність цілісної системи способів у механізмі набуття права 

власності. Відзначається, що ключовою проблемою у вивченні правонаступництва є 
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неоднозначне ставлення до самого процесу такого набуття прав власності в науці та 

відсутність єдиного легального визначення цього поняття й підходу до нього в 

цілому на рівні законодавства, а це, як наслідок, зумовило обґрунтування двох 

абсолютно різних теоретичних підходів до даного інституту загалом, і категорії 

«правонаступництва», зокрема. 

Визначення моменту виникнення права власності посідає важливе місце в 

механізмі набуття права власності, адже лише з його виявленням набувач отримує 

статус «власника» й відповідно усі правомочності володіння, користування й 

розпорядження. З моментом виникнення в особи права власності пов’язується також 

ризик випадкової загибелі майна, захист прав власника. 

Цивілістична наука поки не сформулювала універсального визначення 

моменту виникнення в набувача права власності, адже його виявлення не завжди 

поєднано з настанням певної часової одиниці, а приурочується до настання певного 

юридичного факту, до вчинення певної юридичної дії чи прийняття уповноваженою 

особою певного акта про реєстрацію речового права, нотаріальне посвідчення 

правочину. З урахуванням цього пропонується розуміти під моментом виникнення в 

набувача належно зафіксований документально чи іншим способом юридичний факт 

у часовому просторі, що засвідчує отримання набувачем правового статусу власника 

з усіма наслідками, що випливають із цього статусу. 

Стверджується, що у відносинах власності момент як юридична категорія 

завжди є одиничним юридичним фактом і не може відображати сукупність 

юридичних фактів, адже в іншому випадку така сукупність фактів «розмивала» б 

зміст одномоментності й унеможливлювала б його встановлення в часовому 

просторі. Інша справа, що не можна заперечувати можливу наявність сукупності 

юридичних фактів, які передують настанню моменту виникнення права власності й, 

таким чином, слугують певним юридичним складом, що забезпечує виокремлення 

цього моменту як об’єктивно існуючої правової категорії. 

Точне виокремлення з часового простору «моменту», з якого виникає право 

власності має величезне значення, адже це питання в багатьох випадках має тісний 
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зв’язок і здійснює вплив на значну частину цивілістичних інституцій. Тим більше, у 

ряді випадків – саме від такого юридичного факту, як «момент набуття права 

власності» залежить визначення змісту цивільних правовідносин між суб’єктами 

права. З моменту набуття права власності на особу покладаються ряд прав і 

обов’язків, у тому числі, наприклад, щодо утримання майна. 

Уважаємо, що момент набуття права власності – це встановлений у правовій 

системі юридичний факт, з яким законодавець пов’язує вступ конкретної особи (осіб 

у разі набуття спільної сумісної власності) у відносини власності як власника 

(власників) з усіма наслідками. Важливо зазначити, що саме законодавець 

встановлює певну умову або низку умов, за яких момент набуття права власності 

набуває місце в дійсності. 

Доведено, що доказом права власності на нерухоме майно слугують 

правовстановлюючі документи, які визначають конкретну особу його власника і які 

є безспірними, допоки в судовому порядку не встановлено інше, а на рухоме майно 

слугують правопідтверджувальні документи, які не завжди визначають особу 

власника, але є одним з можливих доказів для визнання за особою права власності. 

Підсумовуючи викладене щодо доказів підтвердження приналежності майна 

особі на праві власності та з огляду на те, що закріплені в зазначених нормативно-

правових актах документи є елементами правового режиму власності, який має 

регулюватися відповідно до ст. 92 Конституції України виключно законами України, 

необхідно визнати за доцільне внесенні наступних змін до чинного законодавства 

України:  

 частину четверту ст. 182 ЦК України викласти в такій редакції: 

«Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість, 

перелік правовстановлюючих документів для такої реєстрації та 

підстави для відмови в ній встановлюються законом»;  

 ст. 328 ЦК України доповнити частиною третьою наступного змісту: 

«У випадках, передбачених законом, право власності на майно 

має підтверджуватися правовстановлюючими, право 
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підтверджувальними чи іншими документами»;  

пункт 6 частини першої ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» викласти в такій редакції: «Інших 

правовстановлюючих документів, що підтверджують виникнення, перехід, 

припинення прав на нерухоме майно, поданих органу державної реєстрації прав 

разом із заявою». 
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РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

ЗА ДОГОВІРНИМИ ТА СУМІЖНИМИ ПІДСТАВАМИ 

 

2.1. Момент виникнення права власності за договорами 

 

Визначенню моменту виникнення права власності за договором присвячували 

свої праці І. А. Безклубий, Н. В. Вороніна, А. Б. Гриняк, О. В. Дзера, Ю. А. 

Мамченко, К. І. Скловський, І. А. Спасибо, Б. Л. Хаскельберг, Ю. А. Шибаєва, А. С. 

Яворська та інші цивілісти. 

На важливість цього питання та його законодавче вирішення, зверталася наша 

увага в попередньому розділі. Так, стаття 334 ЦК України «Момент набуття права 

власності за договором» – це єдина спеціалізована стаття, присвячена вирішенню 

суто питання моменту набуття права власності, яка містить декілька норм, що 

регулюють різні випадки виникнення права власності за договором. Ця стаття 

викладена в такій редакції:  

«1. Право власності в набувача майна за договором виникає з моменту передання 

майна, якщо інше не встановлено договором або законом. 

2. Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, 

організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, 

відчуженого без зобов’язання доставки. 

До передання майна прирівнюється вручення коносамента або іншого товарно-

розпорядчого документа на майно. 

3. Право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному 

посвідченню, виникає в набувача з моменту такого посвідчення або з моменту 

набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого 

нотаріально, дійсним. 

4. Права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з 

дня такої реєстрації відповідно до закону.» 
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Погоджуємося з думкою І. Р. Калаура[42, с.61], що зміст цієї статті не тільки 

визначає момент виникнення права власності, але й вказує на особливості договору 

як підстави набуття цього речового права, адже договір у даному разі виконує роль 

правового механізму, який забезпечує динаміку відносин власності. 

За загальним правилом згідно з ч. 1 ст. 334 ЦК України право власності в 

набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не 

встановлено договором або законом. Сторони або закон можуть передбачати інший 

момент для визначення переходу права власності. Таким чином, загальне правило є 

диспозитивним, оскільки передбачає кілька можливих варіантів, що підлягають 

застосуванню, і пов’язують момент виникнення права власності з: 

 моментом передання майна, якщо закон або сторони не вказали іншого; 

 моментом, встановленим у законі; 

 моментом, встановленим у договорі, а тому залежним від волі сторін. 

Важко погодитися з позицією деяких цивілістів, які вказують на необхідність 

імперативного визначення моменту переходу права власності[8, с.69], оскільки 

цивільному законодавству в цілому притаманна диспозитивність. Також враховуючи 

те, що об’єкти права власності досить різноманітні і перелік таких об’єктів 

унаслідок технічного прогресу постійно збільшується, а відтак, однаковий підхід до 

визначення моменту набуття права власності (без урахування специфіки конкретного 

об’єкта) є, на нашу думку, недоцільним. 

Більш того, показовим у цьому аспекті є законодавство зарубіжних країн, у 

якому норми про визначення моменту набуття права власності можуть належати до 

диспозитивних. 

Так, ні у французькому, ні в німецькому праві положення про момент переходу 

права власності з продавця на покупця не носять характеру примусових, 

імперативних норм. Перераховуючи умови застосування ст. П 38 ЦК Франції, Colin 

et Capitant зазначають: «Треба, щоб угода сторін не виключала негайного переходу 

права власності. Немає сумніву в тому, що сторони можуть вирішити, якщо 

побажають, що право власності на продану річ перейде до покупця лише в момент 
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передачі речі або в інший момент, наступний за укладенням договору»[156, с. 330-

331]. 

Повертаючись до українського законодавства, вважаємо, що завдяки такій 

архітектоніці загальної норми (ч. 1 ст. 334 ЦК України) про момент набуття права 

власності, законодавець, мабуть, прагнув уникнути наявності прогалин у правовому 

регулюванні цього питання. Водночас, наявність значної кількості варіантів у 

вирішенні питання щодо моменту виникнення права власності явно ускладнює 

процес його виявлення. 

Слід зазначити, що загальне правило моменту виникнення права власності за 

договором відповідно до ч. 1 ст. 334 ЦК України надає перевагу традиції (момент 

виникнення права власності прирівняно до моменту передачі – І. Я.) як факту, що 

посвідчує його настання. Фактично, у такий спосіб, законодавець віддає перевагу 

динамічному товарообігу, а не стійкості відносин власності. До речі, власний 

історичний досвід підтверджує правильність позицій розробників ЦК України, адже 

частини перша і друга ст. 334 повністю змістовно відтворюють зміст ст. 128 ЦК 

УРСР, застосування якої в судовій практиці загалом не виявило істотних вразливих 

положень. Тому, на наш погляд, положення частин першої і другої ст. 334 ЦК 

України необхідно визнати концептуально прийнятними в сучасний період, а їх 

конструктивну побудову – універсальною формулою визначення моменту 

виникнення права власності в набувача майна за договором. 

Звертає на себе увагу також той факт, що законодавець, формулюючи загальне 

правило набуття права власності, не згадує про обов’язки потенційного набувача 

сплатити за майно.  

Тобто, на перший погляд, презумпція відплатності договорів не діє, коли мова 

йде про набуття права власності. Формально набувач отримує право власності на 

майно (що характерно для традиції і забезпечує динамічний товарообіг), а 

відчужувач, який передав його з власної волі, позбавляється не тільки майна, а й 

права власності на нього з моменту передачі. Подібне твердження може бути 

актуальним у контексті відносин власності; в цілому ж воно виявляється 
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помилковим, оскільки в такому випадку відносини власності опосередковані 

зобов’язальними правовідносинами, у межах яких і буде вирішуватися питання про 

наслідки порушення зобов’язання набувачем. Таким чином, очевидно, що хоча 

передання є підставою набуття права власності, однак не достатньою для його 

виникнення. Необхідно, наприклад, існування ще й договору або інших підстав, на 

яких базуватиметься така передача.  

Також виникає запитання: якщо застосуванню підлягає загальне правило, що 

пов’язує момент виникнення права власності з моментом передачі, то що слід 

розуміти під «передачею»? Тим паче, що загальне правило щодо моменту 

виникнення права власності за договором не передбачає обов’язку набувача 

прийняти таке майно. 

Так, згідно з абз. 1 ч. 2 ст. 334 ЦК України передачею майна вважається 

вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв’язку тощо для 

відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання 

доставки. 

Тут варто погодитися з думкою І. В. Спасибо-Фатєєвої[151, с.536], що під 

поняттям передачі зазвичай розуміється вручення. А також погодитися з І. Р. 

Калауром[42, с.143], який звернув свою увагу на те, що ЦК України, оперуючи 

поняттям «вручення», на жаль, не вказує, що слід розуміти під врученням майна 

набувачеві. Так, наприклад, російський варіант визначення передачі (ст. 224 ЦК 

РФ[19]) викладено так, що «передачею визнається вручення речі набувачеві, а рівно 

здача перевізникові для відправки набувачеві чи здача в організацію зв’язку для 

пересилання набувачеві речі, відчуженої без зобов’язання доставки. Річ вважається 

врученою з моменту її фактичного вступу у володіння набувача чи вказаної ним 

особи». Отже, російський законодавець у випадку безпосередньої передачі 

відчужувачем майна набувачеві, пристосовує момент виникнення права власності в 

останнього до моменту виникнення в нього першої правомочності власника – права 

володіння, яке забезпечує можливість власника «бути в безпосередньому 

фактичному чи юридичному зв’язку з річчю»[38, с.79]. 
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Про аналогічне розуміння поняття «вручення» майна набувачеві йдеться також 

у вітчизняній юридичній літературі. У підручнику «Цивільне право України» за 

редакцією Ч. Н. Азімова[164, с.209] зазначається, що під передачею речі розуміється 

її фактичне вручення набувачеві, тобто перехід у володіння набувача. Саме із цього 

моменту, вказують автори, у набувача виникає право власності, якщо сторони в 

договорі обумовили як обов’язок набувача забрати річ у покупця.  

І. В. Спасибо-Фатєєва[151, с.536] вказує, що під поняттям передачі зазвичай 

розуміється вручення, а це, у свою чергу означає, що вручення майна припускає 

існування не тільки особи, яка його передає, а й особи, яка його приймає, інакше 

здійснити вручення просто неможливо, тому часто вживають термін «приймання-

передачі».  

Так, згідно з абз. 1 ч. 2 ст. 334 ЦК України право власності в набувача майна за 

договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено 

договором або законом.  

У випадку вручення майна (відчуженого без зобов’язання доставки) 

перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві, 

фактичним володільцем цього майна стає сам перевізник або організація зв’язку, 

проте ЦК України встановлює, що передання майна набувачеві за цих обставин 

відбулося. У цьому суть прийому юридичної фікції, яку використовує законодавець 

при моделюванні ч. 2 ст. 334 ЦК України. Це положення має імперативний характер і 

однозначно вказує, що те майно, яке знаходиться в дорозі, вже є власністю набувача.  

Слід звернути увагу, що відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 334 ЦК України об’єктом 

«передачі» є майно, відчужене без зобов’язання доставки, тобто майно, за яким 

момент переходу права власності вже відбувся і договором не передбачено обов’язок 

доставити товар.  

Як вже зазначалося, законодавець прирівнює до передання майна вручення 

товаророзпорядчого документа на майно набувачеві, але не дає відповіді щодо 

правових наслідків вручення товаророзпорядчого документа в момент, коли майна 

фізично вже не існувало (було зіпсоване, пошкоджене, знищене тощо). За такої 
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ситуації до передання товару має прирівнюватися вручення товаророзпорядчого 

документа лише в разі наявності на цей момент майна в натурі. 

Положення ч. 2 ст. 334 ЦК також певною мірою не враховують реалій 

сучасності, адже коло суб’єктів, яким може вручатися товаророзпорядчий документ, 

є значно ширшим. Тому обґрунтовується правова позиція про те, що переданням 

майна має вважатися також розміщення його на складах загального користування (на 

товарних, митних складах тощо), якщо таке майно було відчужене без зобов’язання 

доставки безпосередньо набувачеві. 

Термін «відчуження», на нашу думку, необхідно розглядати тільки як перехід 

права власності від одного суб’єкта до іншого, адже саме так він визначається в 

більшості нормативно-правових актів, зокрема: ЗУ «Про відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, розміщених на них, що перебувають у 

приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 

від 17.11.2009 р.; ЗУ «Про мораторій на відчуження від редакцій державних та 

комунальних засобів масової інформації приміщень та майна» від 15.01.2009 р.; 

Постанові КМУ «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної 

власності» № 803 від 06.06.2007 р. і т. ін. 

Існуюче визначення поняття «передачі» майна в ч. 2 ст. 334 ЦК України 

вимагає уточнення шляхом заміни в ч. 2 ст. 334 ЦК України терміна «відчуженого» 

на термін «відчужуваного». На нашу думку, внесення запропонованих змін 

дозволить уникнути проблем при визначенні моменту виникнення права власності 

на підставі ч. 1 ст. 334 ЦК України. 

Детальний аналіз статті 334 ЦК України показав, що момент передачі майна 

недоцільно ототожнювати з моментом виникнення права власності, у багатьох 

випадках передача майна є дією, спрямованою на виконання договору й одночасно 

юридичною підставою виникнення в набувача права власності на таке майно (не 

самостійною), у той час як момент виникнення права власності пов’язується також з 

іншими додатковими діями або обставинами. 

Як вже раніше наголошувалося, диспозитивність у вирішенні питання часу 
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набуття права власності притаманна багатьом законодавствам, однак це, у свою 

чергу, не відміняє можливість існування обставин, за яких підлягає застосуванню 

імперативне правило у вирішенні даного питання. 

Так, якщо проведений аналіз ч.ч. 1 та 2 ст. 334 ЦК України дає чітку відповідь 

щодо диспозитивності загального правила, то щодо правил ч. 3 та ч. 4 ст. 334 ЦК 

України існують певні спірні погляди. 

Так, частина 3 ст. 334 ЦК України передбачає, що право власності на майно за 

договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає в набувача з моменту 

такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішення суду про 

визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним. 

На думку І. А. Спасибо[146, с.65-66], ч. 3 та ч. 4 ст. 334 ЦК України не слід 

розглядати як імперативні норми, що регулюють момент виникнення права 

власності. Іншої думки дотримується О. С. Яворська[180, с.181], яка зазначає, що 

такий підхід однозначно й уніфіковано вирішує момент набуття права власності за 

договором, що підлягає нотаріальному посвідченню. Ми вважаємо, що на відміну 

від ч. 1 ст. 334 ЦК України (що пов’язує момент виникнення права власності з 

моментом передачі), яка є диспозитивною, правило, передбачене ч. 3 ст. 334 ЦК 

України, має тільки імперативний характер.  

Більше того, правило, передбачене ч. 3 ст. 334 ЦК України, – є складовим 

загального правила, а саме тим випадком, коли момент набуття права власності 

встановлений в законі, відступати від положень якого в сторін немає права (див. ч. 1 

ст. 203 ЦК України – І. Я.).  

Слід враховувати, що для моменту набуття права власності важливим є 

належне встановлення і виконання договірного зобов’язання, спрямованого на 

виникнення права власності.  

Важливо, що договірне зобов’язання не може виникати в сторін до укладення 

договору. Згідно з частиною 3 статті 640 ЦК України договір, який підлягає 

нотаріальному посвідченню, є укладеним з моменту такого посвідчення, а в разі 

недотримання вимоги про нотаріальне посвідчення настають наслідки, передбачені 
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ст. 220 ЦК України (такий договір є нікчемним, а тому не створює юридичних 

наслідків відповідно до ст.ст. 215, 216 ЦК України і, в тому числі, не є підставою 

виникнення права власності з вказаних причин). Очевидно, що право власності за 

договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, не може виникати до такого 

посвідчення, навіть за умови, якби сторони передбачили це в договорі.  

Що ж до можливості сторін відкласти настання моменту переходу права 

власності на певний час після нотаріального посвідчення, то формулювання ч. 3 ст. 

334 ЦК України «...з моменту посвідчення» а не в «...в момент нотаріального 

посвідчення» дає передумови для дискусії із цього приводу.  

Так, на думку О. С. Яворської[180, с.181] право власності в набувача виникає 

не «з моменту», а в «момент» нотаріального посвідчення. На думку І. А. 

Спасибо[146, с.65-66] набуття права власності не може прив’язуватися до самої 

нотаріальної дії, така прив’язка не відповідає суті відносин між сторонами. 

Однак, як нам видається, комплексне тлумачення всіх положень ст. 334 ЦК 

України дає більше підстав уважати, що в таких випадках право власності виникає в 

момент або, за згодою сторін, – в інший після здійснення нотаріальної дії момент, 

але ні в якому випадку до нотаріального посвідчення. 

Так, договори, які підлягають нотаріальному посвідченню, розпорошені в 

законодавстві України. Так, більша з них частина міститься в несистематизованому 

вигляді в тексті ЦК України, інші можна віднайти також в Земельному кодексі 

України[39] (далі за текстом – ЗК України), Сімейному кодексі України[137] (далі за 

текстом – СК України), Законах України: «Про іпотеку» від 05.06.2003 р., «Про 

приватизацію державного майна» від 04.03.1992 р. та інших нормативно-правових 

актах. 

Так, відповідно до норм ЦК України обов’язковому нотаріальному 

посвідченню підлягають договори стосовно передачі нерухомого майна у власність, 

але про це далі в нашій роботі. У той самий час, окрім договорів стосовно 

нерухомого майна, нотаріальному посвідченню також підлягають: 

 договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує 
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п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян, укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному 

посвідченню відповідно до ч. 5 ст. 719; 

 договір пожертви, якщо його предметом є валютні цінності на суму, яка 

перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян, відповідно до ч. 3 ст. 729 та ч. 5 ст. 719 ЦК України; 

 договір ренти, незалежно від виду майна (рухомого чи нерухомого), 

відповідно до ч. 2 ст. 732 ЦК України;  

 договір довічного утримання, якщо його предметом є рухоме майно 

значної цінності, відповідно до положень ст.ст. 744, 745 ЦК України; 

 спадковий договір відповідно до ст.ст. 1302 та 1304 ЦК України;  

 а також інші договори, з яких безпосередньо право власності не виникає, 

однак за наявності певних додаткових обставин можуть породжувати 

право власності, як, наприклад, договір застави відповідно до вимог ст. 

577 ЦК України. 

Сімейне законодавство також передбачає деякі види договорів, які підлягають 

нотаріальному посвідченню, не залежно від виду майна (рухомого чи нерухомого), 

наприклад: 

 договори про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної 

власності подружжя, відповідно до ч. 2 ст. 69 СК України; 

 договори про надання утримання відповідно до ч. 1 ст. 78 СК України; 

 договір про припинення права на утримання взамін одержання 

одноразової грошової виплати відповідно до ст. 89 СК України тощо. 

Деякі вчені, звертаючи увагу на формулювання ч. 3 ст. 334 ЦК України, а саме: 

на формулювання – «договір, який підлягає нотаріальному посвідченню», вважаючи, 

що вказане правило дійсне лише щодо випадків, коли нотаріальне посвідчення 

прямо передбачено законом, а у випадках, коли сторони самі своїм волевиявленням 

встановили обов’язкове нотаріальне посвідчення договору, тоді вони вправі обрати 

інший, відмінний від правила, передбаченого ч. 3 ст. 334 ЦК України, момент 
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виникнення права власності. Так, на думку І. В. Спасибо-Фатєєвої, у випадку, якщо 

сторони виявляють бажання нотаріально посвідчити договір, хоча закон цього і не 

вимагає, таке правило до переходу права власності за цим договором не 

застосовується[151, с.540]. Однак закон безпосередньо не дає підстав для таких 

беззастережних висновків.  

Згідно ч. 1 ст. 209 ЦК України правочин, укладений у письмовій формі, 

підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або 

домовленістю сторін. Таким чином, незалежно від того, чим обумовлена 

обов’язковість нотаріального посвідчення (законом або з власною волею сторін), – 

такий правочин підлягає нотаріальному посвідченню, у зв’язку із чим у вказаному 

випадку підлягають застосуванню правила ч. 3 ст. 334 ЦК про момент виникнення 

права власності. Інша річ, що було б доцільно для вказаних випадків передбачити 

норму в ст. 334 ЦК України щодо права сторін на власний розсуд визначати інший, 

подальший (який би слідував за нотаріальним посвідченням) момент виникнення 

права власності, у тому числі у момент передачі майна.  

Так, якщо сторонами не дотримано вимоги про обов’язкове нотаріальне 

посвідчення договору, такий договір вважається нікчемним. Також, у випадку, 

передбаченому ч. 2 ст. 220 ЦК України (якщо сторони домовилися щодо всіх 

істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося 

повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухиляється від його 

нотаріального посвідчення), суд може визнати такий договір дійсним. У такому 

випадку моментом набуття права власності слід вважати момент набрання законної 

сили такого рішення суду відповідно до ч. 3 ст. 334 ЦК України.  

Особливі правила, передбачені в Цивільному законодавстві щодо переходу 

права власності на нерухоме майно відповідно до ч. 3 ст. 334 ЦК України, однак це 

питання підлягає окремому розгляду в подальшій нашій роботі.  

Таким чином, підсумовуючи викладене, очевидно, що за загальним правилом у 

випадках, якщо сторони і закон не врегулювали це питання по-іншому, момент 

виникнення права власності пов’язується з переданням предмета договору набувачу. 
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Попри це, закон встановлює виключення для певної різнорідної групи договорів 

інші правила. Тому вважаємо за необхідне зупинитися на деяких із договорів, в 

предмет регулювання яких законодавцем також включено норми про порядок 

вирішення питання щодо моменту виникнення права власності поряд із існуванням 

загальних положень ст. 334 ЦК України.  

Наприклад, ст. 695 ЦК України встановлює особливості оплати товару з 

розстроченням платежу. Такий договір є різновидом договору купівлі-продажу 

товару в кредит. За цим договором покупець здійснює оплату ціни товару після 

передання товару продавцем окремими частинами, встановленими договором[45]. 

Хоча стаття 695 ЦК України самостійно не визначає моменту виникнення права 

власності на такий товар, однак містить відсильне положення (відповідно до ч. 3 ст. 

695 ЦК України ) щодо застосування до вказаних договорів норм, передбачених ч.ч. 

3, 5, 6 ст. 694 ЦК України.  

Важливим, на наш погляд, для вирішення питання про момент виникнення 

права власності за договорами з умовою про розстрочення платежу є ч. 6 ст. 694 ЦК 

України, яка застосовується до вказаних договорів і передбачає, що з моменту 

передання товару, проданого в кредит і до його оплати продавцю належить право 

застави на цей товар. Таким чином, нам видається логічним висновок про те, що в 

продавця залишається лише право застави на такий товар, тоді як право власності 

ним втрачається з моменту передання відповідно до положень ч. 1 ст. 334 ЦК 

України, якщо іншого не передбачено в договорі між сторонами.  

Однак Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил 

торгівлі у розстрочку фізичними особам», якою затверджено «Правила торгівлі у 

розстрочку фізичним особам»[107] (далі за текстом – Правила торгівлі у розстрочку 

фізичним особам) встановлено інший порядок визначення моменту набуття права 

власності на товар, що є предметом договору. Так, абз. 3 п. 10 Правил торгівлі у 

розстрочку фізичним особам передбачає, що право власності на товари, передані в 

розпорядження покупця, переходить до нього після проведення кінцевого 

розрахунку. Таким чином, Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам, 
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змінюють порядок визначення моменту виникнення права власності, передбачений 

ЦК України. Однак у цьому випадку виникає запитання, яке з двох вищеописаних 

правил підлягає застосуванню? 

Так, будь-які акти (за виключенням декретів, які прирівняні до законів) 

Кабінету Міністрів України мають статус підзаконних, що, у свою чергу, означає, що 

вони є неправомірними в разі суперечностей із законом. Крім того, Правила торгівлі 

у розстрочку фізичним особам, суперечать положенням ст. 41 Конституції України, 

відповідно до якої право приватної власності набувається в порядку, визначеному 

законом, саме тому вказаний акт, який має статус підзаконного – не несе 

регулятивного змісту стосовно вирішення питання набуття права власності, а тому й 

моменту його виникнення.  

Стосовно вирішення питання моменту набуття права власності за договорами 

у розстрочку, то хибним шляхом пішов законодавець і в іншому нормативному акті, 

а саме: Податковому кодексі України[71] (далі за текстом ПК України). Так, 

відповідно до абз. 2 п. 14. 1. 249 ст. 14 ПК України передбачено, що торгівля у 

розстрочку передбачає передачу товарів у розпорядження покупця в момент 

здійснення першого внеску (завдатку) з передачею права власності на такі товари 

після кінцевого розрахунку (курсив, наш – І. Я.). Однак визначення поняття торгівлі у 

розстрочку, вміщене в ст. 14 ПК України, є хибним, адже не враховує змісту понять 

використовуваних при формулюванні вказаної дефініції. Так, звертає на себе увагу, 

що норма абз. 2 п. 14. 1. 249 ст. 14 ПК України двічі оперує поняттям передачі. Так, 

по-перше, термін «передача» застосовується до товару, при чому така «передача» 

має наслідком розпорядження (із змісту абз. 2 п. 14. 1. 249 ст. 14 ПК України) а по-

друге, до права власності. 

Стаття 317 ЦК України розкриває зміст права власності, відповідно до якої це 

поєднання трьох правомочностей, а саме: володіння, користування і розпорядження. 

З правом розпорядження пов’язана юридично закріплена можливість власника 

самостійно вирішувати юридичну й фактичну долю майна шляхом його відчуження 

іншим особам, зміни його стану чи призначення тощо (наприклад, продати, 
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подарувати, передати за заповітом майно)[45]. 

Тому виникає запитання про те, чи можливо передати правомочність 

«розпорядження» і яким чином це вплине на саме право власності, а відтак, чи 

можна передати право власності після того, як товар передано в розпорядження? 

Вважаємо, що оскільки розпорядження пов’язане з волевиявлення особи щодо 

долі такого майна, то воно не може бути відокремлено від права власності, яким 

володіє певний суб’єкт (або кілька суб’єктів щодо права спільної сумісної 

власності). Тому з моментом передачі майна в розпорядження пов’язане виникнення 

в особи права власності, більше того, така позиція підтверджується: 

 по-перше, загальним положенням про момент виникнення права 

власності (ч. 1 ст. 334 ЦК України), де важливим є сама передача майна, 

момент якої збігається з моментом виникнення права власності; 

 по-друге, положеннями ч. 6 ст. 694 ЦК України, яка застосовується до 

договорів із розстроченням платежу і передбачає, що з моменту 

передання товару, проданого в кредит і до його оплати продавцю 

належить право застави на цей товар (тобто покупець отримує власність 

з моменту передання товару, якщо іншого не передбачено договором між 

сторонами ).  

Викладене свідчить про те, що положення абз. 2 п. 14.1.249 ст. 14 ПК, 

неспроможне дати чітку відповідь на те, з якого моменту виникає право власності в 

особи на товар, придбаний із розстроченням платежу, у зв’язку з наявністю двох 

суперечливих приписів: першого, який передбачає передачу товарів у 

розпорядження (а отже, і у власність) покупця в момент здійснення першого 

внеску (завдатку), і другого, що передбачає передачу права власності після кінцевого 

розрахунку.  

На нашу думку, для договорів щодо купівлі товару з розстроченням платежу 

варто застосовувати положення ЦК України, відповідно до яких особа набуває право 

власності на такий товар з моменту його передання (відповідно до ч. 1 ст. 334 ЦК 

України) або іншого моменту, передбаченого договором, наприклад, з моменту 
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повної оплати товару (відповідно до ст. 697 ЦК України).  

Так, відповідно до ч. 2 ст. 705 ЦК України за договором найму-продажу 

покупець стає власником переданого йому товару з моменту оплати товару, якщо 

інше не встановлено договором. Тобто в такому випадку набуття права власності не 

пов’язане з переданням товару і є тим законодавчим винятком щодо загального 

правила у визначені моменту виникнення права власності. Оплата товару в такому 

випадку має бути здійснена належним чином і в повному обсязі відповідно до умов 

договору.  

Стаття 715 ЦК України містить ряд приписів щодо договору міни. Так, ч. 4 ст. 

715 ЦК України встановлює, що право власності на обмінювані товари переходить 

до сторін одночасно після виконання зобов’язань щодо передання майна обома 

сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом. Таким чином, норма 

ч. 4 ст. 715 ЦК України носить диспозитивний характер і передбачає спеціальне 

правило щодо моменту виникнення права власності у випадку, якщо сторони або 

закон не регулюють це питання по-іншому.  

Більше того, вважаємо, що спеціальне правило, передбачене ч. 4 ст. 715 ЦК 

України, є складовим загального правила відповідно до ч. 1 ст. 334 ЦК України, а 

саме: тим випадком, коли момент набуття права власності встановлено в законі, 

хоча сторони вправі відступати від його положень у зв’язку з його 

диспозитивністю. 

Так, спеціальне правило набуття права власності за договором міни 

(відповідно до ч. 4 ст. 715 ЦК України) вказує, що момент виникнення права 

власності настає лише в разі виконання кожною із сторін свого обов’язку щодо 

передачі належного (згідно з умовами договору) майна, при чому – одночасно в обох 

сторін такого договору. Тобто можлива ситуація, коли однією із сторін договору 

виконано свій обов’язок щодо передачі товару раніше за іншу, тоді право власності 

залишається за такою особою (а тому і ризик випадкового знищення та випадкового 

пошкодження майна відповідно до ст. 323 ЦК України, якщо іншого не передбачено 

договором) до виконання свого обов’язку з передачі майна іншою стороною 
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договору.  

Також звертає на себе увагу та обставина, що законодавець в такому випадку 

вказує на взаємний обов’язок щодо передання майна і тільки, але не майна і коштів у 

випадках (відповідно до ч. 3 ст. 715 ЦК України і аналогічно ст. 334 ЦК України), 

коли на одну із сторін покладено також обов’язок доплатити за обмінюваний товар. 

На нашу думку, здійснення доплати за обмінюваний товар має важливе значення для 

зобов’язальних правовідносин, тоді як для відносин власності важливим є тільки 

момент, коли передача відповідного майна відбулась обома сторонами. Тому 

невиконання обов’язку щодо доплати є неналежним виконанням договору, що тягне 

правові наслідки, передбачені для порушення зобов’язання (у Порядку ст. 611 ЦК 

України).  

Існують особливості встановлення моменту набуття права власності на майно 

за договором дарування. Так, стаття 717 ЦК України вказує, що за договором 

дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в 

майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у 

власність. Таким чином, вказує на передання майна як значущу процедуру для 

виникнення права власності, що, у свою чергу, мало б підпорядковувати вказаний 

договір правилам, передбаченими в ч.ч. 1, 2 ст. 334 ЦК України.  

Передача і прийняття майна у власність як дії відчужувача і набувача є 

вольовими актами. З огляду на це, а також враховуючи, що ніхто не може стати 

власником супроти власної волі, законодавець для договору дарування (характерною 

рисою якого є безоплатність, а також відсутність будь-яких кореспондуючих 

обов’язків щодо дарувальника, виконання яких могло би вказувати на зацікавленість 

обдаровуваного в отримані дарунка у власність) на перший план вивів не саме 

передання як акт розпорядження майном, а його прийняття як вольовий акт, що 

підтверджує бажання стати власником дарунку. Так, відповідно до ч. 1 ст. 722 ЦК 

України право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його 

прийняття.  

Так, у разі, якщо дарунок направлено обдаровуваному без його попередньої 
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згоди, дарунок є прийнятим, якщо обдаровуваний негайно не заявить про відмову 

від його прийняття (відповідно до ч. 3 ст. 722 ЦК України), це означає, що до 

договору дарування не може застосовуватися положення абз. 1 ч. 2 ст. 334 ЦК 

України, яке приурочує момент виникнення права власності до моменту передання 

майна перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання 

набувачеві, тобто момент згоди є відправною точкою набуття права власності.  

Відповідно до частини 4 статті 722 ЦК України прийняття обдаровуваним 

документів, які посвідчують право власності на річ, інших документів, які 

посвідчують належність дарувальникові предмета договору, або символів речі 

(ключів, макетів тощо) є прийняттям дарунка. Положення вказаної норми 

кореспондуються із загальним правилом, передбаченим абз. 2 ч. 2 ст. 334 ЦК 

України (яка передбачає, що до передання майна прирівнюється вручення 

коносамента або іншого товарно-розпорядчого документа на майно), з тими 

особливостями, що: стосовно договору дарування в процесі приймання-передачі 

значущим для виникнення права власності є момент прийняття дарунка; 

законодавцем збільшена кількість тих символів речі, які можуть бути вручені 

обдаровуваному для визнання за ним права власності.  

Як і в будь-якому іншому договорі, момент виникнення права власності в 

договорі дарування має свою специфіку. Так, для договору дарування, предметом 

якого є майнові права або обов’язок передати дарунок у майбутньому, встановлена 

письмова форма договору відповідно до ч. 3 ст. 719 ЦК України, недодержання якої 

призводить до нікчемності такого договору. З викладеного слідує, що за загальним 

правилом для договорів дарування, предметом якого є майнові права, момент 

виникнення права власності не може наставати до моменту укладення договору в 

належній формі. Якщо договором дарування передбачається передання дарунку в 

майбутньому або в разі настання відкладальної обставини, то для таких договорів 

момент виникнення права власності приурочується до моменту настання строку 

(терміну), зазначеного в договорі або передбаченої договором відкладальної 

обставини відповідно до ст. 723 ЦК України. Правочин, що є нікчемним через 
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недотримання письмової форми вказаних договорів дарування, в судовому порядку 

може бути визнаний дійсним, тоді момент виникнення права власності визначається 

індивідуально з урахуванням такого судового рішення. 

Якщо предметом договору дарування є рухомі речі, які мають особливу 

цінність, то такий договір має укладатися в письмовій формі відповідно до ч. 4 ст. 

719 ЦК України, недодержання якої, на нашу думку, не перешкоджає набуттю права 

власності, яке виникає в момент прийняття дарунка. Адже передання такої речі за 

усним договором є правомірним, якщо суд не встановить, що обдаровуваний 

заволодів нею незаконно. 

Якщо предметом договору дарування є валютні цінності на суму, яка 

перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян, законом передбачене обов’язкове нотаріальне посвідчення договору 

відповідно до ч. 5 ст. 718 ЦК України, це, у свою чергу, зумовлює зміну загального 

правила моменту виникнення права власності за договором дарування, (у Порядку ч. 

1 ст. 722 ЦК України) – на спеціальне, передбачене ч. 3 ст. 334 ЦК України, що не 

передбачає можливості виникнення права власності до моменту нотаріального 

посвідчення. 

З викладеного вбачається, що для договорів дарування для настання моменту 

набуття права власності (як тої відправної точки, що знаменує вступ особи в права) 

необхідним є певний юридичний склад, а саме: наявність договору укладеного у 

відповідній формі (у тому числі письмовій формі, а для деяких договорів і з 

обов’язковим нотаріальним посвідченням) та передача майна з обов’язковим актом 

його прийняття.  

Існують особливості встановлення моменту набуття права власності на майно 

за договором пожертви. Стаття 729 ЦК України регулює договір пожертви, який є 

різновидом договору дарування. Особливості договору пожертви пов’язані з 

предметом такого договору (пожертвою не можуть бути майнові права), який може 

використовується набувачами лише для досягнення ними певної, причому наперед 

обумовленої, мети. У питаннях виникнення права власності відповідно до ч.ч. 2, 3 
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ст. 729 ЦК України застосовуються аналогічні правила, що передбачені для договору 

дарування.  

Існують також особливості встановлення моменту набуття права власності на 

майно за договором ренти. Стаття 731 ЦК України регулює договір ренти, 

відповідно до якого одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні 

(платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов’язується 

періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в 

іншій формі. Таким чином вказує на передання майна як значущу процедуру для 

виникнення права власності, однак передання майна за договором ренти має певні 

особливості.  

Так, відповідно до ст. 734 ЦК України договором ренти може бути 

встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за 

плату або безоплатно. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти 

передає майно у власність платника ренти за плату, до відносин сторін щодо 

передання майна застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, а якщо 

майно передається безоплатно, – положення про договір дарування, якщо це не 

суперечить суті договору ренти.  

Таким чином, момент виникнення права власності за договором ренти може 

бути різним і залежить від того, чи майно у власність платника ренти передається 

безплатно, чи за плату. У разі безплатного передання момент виникнення права 

власності за договором ренти визначальним є момент прийняття майна набувачем за 

актом приймання-передачі. Тоді як для передання майна за плату відповідно до 

договору ренти визначальним для набуття права власності є сам момент передання 

предмета договору відчужувачем у відносинах приймання-передачі. У той самий 

час, якщо предметом договору ренти є нерухоме майно, то застосуванню підлягають 

інші правила, але про це далі в нашій роботі.  

Передбачені також певні особливості встановлення моменту набуття права 

власності на майно за договором комісії. Так, відповідно до ст. 1018 ЦК України 

майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, визнається власністю 
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комітента. Ця норма разом із нормою ч. 2 ст. 1016 ЦК України (відповідно до якої за 

договором, укладеним з третьою особою, комісіонер набуває права навіть тоді, коли 

комітент був названий у договорі або прийняв від третьої особи виконання договору) 

встановлюють законодавчий виняток із загального положення щодо моменту 

виникнення права власності в набувача майна за договором (ч. 1 ст. 334 ЦК України), 

а саме того, що пов’язує виникнення права власності з моментом передання майна. 

Таким чином, майно набуте комісіонером на підставі договору комісії надходить у 

власність комітента з того моменту, коли б комісіонер отримав таке право, не будучи 

зв’язаний таким договором, тобто ще до моменту його фактичного передання 

комісіонером комітенту. Проте, на наш погляд, наведене законодавче правило є 

абсолютно неприйнятним і навіть помилковим щодо нерухомих об’єктів, право 

власності на які може виникати лише з моменту його державної реєстрації. 

Законом визначені особливості встановлення моменту набуття права власності 

на майно за спадковим договором. Специфічна підстава і момент виникнення права 

власності встановлені законодавцем в положеннях про спадковий договір. Так, 

відповідно до ч. 1 ст. 1302 ЦК України за спадковим договором одна сторона 

(набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в 

разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Тобто, якщо майно 

не належить до нерухомого (для якого діють спеціальні правила), момент 

виникнення права власності на нього є моментом смерті відчужувача.  

Наведене не виключає існування й інших договорів, у яких визначення 

моменту виникнення права власності не менш важливе, однак допустимий обсяг 

роботи унеможливлює детальний розгляд кожного такого договору.  

Так, ЦК України передбачає ще низку договорів, які опосередковують 

виникнення права власності в учасників правовідносин, у тому числі щодо яких, на 

нашу думку, варто застосовувати загальні правила щодо моменту виникнення права 

власності ст. 334 ЦК України, наприклад, договір довічного утримання (догляду) 

відповідно до ч. 1 ст. 744 та ст. 748 ЦК України; договір позики відповідно до ст. 

1046 ЦК України; кредитний договір відповідно до ст. 1054 ЦК України.  
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2.2. Визначення моменту виникнення права власності на нерухоме майно 

та інші окремі об’єкти права власності 

 

Нами вже неодноразово наголошувалося на важливість вирішення питання 

щодо моменту виникнення права власності на об’єкти цивільних прав. У той самий 

час законодавство України передбачає особливі правила щодо обігу нерухомого 

майна. Так, не викликає сумнівну те, що категорія «нерухомого майна» носить 

фундаментальний характер в сучасних цивільних відносинах і має значний 

практичний інтерес. Попри це, нерухомість являє собою особливий об’єкт права 

власності, який значною мірою обмежений публічним інтересом (так, питання 

створення, а також прав щодо володіння, користування та розпорядження значною 

мірою регулюються нормами публічного права). Регулювання відносин, що 

складаються з приводу обігу нерухомого майна, здійснюється з урахуванням його 

особливого місця в системі суспільних відносин і характеризується встановленням 

більш складного механізму набуття права власності в порівнянні з іншими об’єктами 

цивільних прав. 

У той самий час підвищена увага законодавця до правового режиму 

нерухомого майна створює масштабне накопичення різного рівня норм, яке 

достатньо часто містить суперечливі, а іноді навіть дублюючі або зайві норми за 

своєю суттю. Така ситуаціє породжує складність в праворозумінні і розходження 

шляхів в правозастосуванні.  

Щодо ретроспективи, то законодавець по-різному надавав увагу регулюванню 

договорів, предметом яких виступала нерухомість.  

Так, ЦК РРФСР 1922 р.[20] взагалі не містив положень щодо порядку 

вчинення договорів, предметом яких було нерухоме майно, оскільки в той час 

загалом було усунуто загальноприйнятий поділ його на рухомі і нерухомі речі. Однак 

цей кодекс містив ст. 185, яка стосувалася купівлі-продажу будівель і права забудови 

(причому право забудови було виключене із цієї статті 01.02.1949 р.). Такий договір 

під страхом недійсності мав бути здійсненим в нотаріальному порядку з наступною 
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реєстрацією в належному комунальному відділі.  

Цивільний кодекс РРФСР 1964 р.[21] дещо розширив коло договорів, що 

підлягали реєстрації, а саме: купівлі-продажу жилого будинку відповідно до ст. 239; 

міни відповідно до ст. 255; дарування житлового будинку (частини будинку) 

відповідно до ст. 257; визначивши реєструючим органом виконавчий комітет 

районної або міської Ради депутатів трудящих.  

Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963 р.[173] також містив вимоги 

щодо реєстрації договорів, а саме: купівлі-продажу жилого будинку відповідно до ст. 

227; міни відповідно до ст. 242; договорів дарування нерухомого майна відповідно 

до ст. 244. Реєструючим органом було визначено виконавчий комітет місцевої Ради 

народних депутатів.  

Сучасний Цивільний кодекс на легальному рівні проводить поділ речей на 

рухомі та нерухомі. Відповідно до ст. 182 ЦК України передбачено обов’язкову 

державну реєстрацію прав на нерухоме майно. Законодавство України регламентує 

договори з нерухомістю, в його нормах знайшов своє місце інститут державної 

реєстрації прав на нерухоме майно. Проте ще до недавнього часу існувала інша 

система реєстрації.  

Так, в початковій редакції ЦК України низка норм встановлювала, що в разі, 

якщо предметом правочину є нерухома річ, то такий правочин підлягає державній 

реєстрації. 

Таким чином, суб’єкти в межах одного з правовідносин проводили дві 

державні реєстрації. Загальне правило щодо моменту виникнення права власності 

передбачало, що якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, 

то право власності в набувача виникає з моменту такої реєстрації відповідно до 

первісної редакції ч. 4 ст. 334 ЦК України. Таким чином, ЦК України 

правостворюючим фактом визнавав саме державну реєстрацію договору. Аналогічне 

правило на сьогодні містять цивільні кодекси Республіки Молдова (ст.ст. 214 і 321) і 

Російської Федерації (ст.ст. 164 і 219). 

Для реалізації положень ч. 4 ст. 334 ЦК України було прийнято відповідний 
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закон, а саме «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень» 

від 01.07.2004 р., який регулював відносини, пов’язані з державною реєстрацією 

прав на нерухоме майно, їх обмежень, а також правочинів з нерухомістю. 

Однак з часом актуальним стало питання про значення й доцільність такої 

подвійної державної реєстрації, адже застосування вказаного закону показало його 

неефективність і обтяжливість для сторін застосування такої складної реєстраційної 

системи щодо правочинів з нерухомістю та речових прав на неї. 

Тому, починаючи з 2010 р., в Україні приймалися важливі зміни в 

законодавстві, спрямовані на заміну чинної розгалуженої системи державної 

реєстрації прав на більш просту, а саме: створення «єдиного вікна» державної 

реєстрації як речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельних ділянок, так і 

обтяжень речових прав[7]. 

Прийняття ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих 

актів України» від 11.02.2010 р.[88] започаткувало зміни чинної до його прийняття 

системи державної реєстрації. Також для остаточного оформлення нової процедури 

було прийнято низку інших нормативних актів, зокрема Указ Президента України 

«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 

р.,[113] на підставі якого було постановлено утворити Державну реєстраційну 

службу України (далі за текстом Реєстраційна служба), поклавши на цей орган ряд 

функцій, серед яких також функції Міністерства юстиції України з реалізації 

державної політики у сфері реєстрації. Вказаний указ разом із Указом Президента 

України «Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу в 

Україні» від 06.04.2011 р.[95] запровадили порядок діяльності й основні завдання 

Реєстраційної служби, у структурі якої створено Департамент державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно.  

Так, по-перше, завдяки проведеним змінам від 01.01.2013 р. скасовано 

процедура реєстрації правочинів з нерухомістю й передбачено лише державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Відповідно було вилучено положення з 
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низки статей, які передбачали державну реєстрацію правочинів щодо нерухомості 

(наприклад, зі ст.ст. 182, 334, 640, 657, 732, 745 ЦК України), у зв’язку із чим 

змінився також і момент укладення договору, який до проведення вказаних змін 

приурочувався до такої реєстрації, і момент виникнення права власності, але про це 

далі.  

По-друге, основоположний закон у сфері реєстрації ЗУ «Про державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 р.[87] отримав 

нову назву ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

Вважаємо слушним зауваження[131], що назва ЗУ «Про державну реєстрацію 

речових прав» вказує на цільове призначення закону, а саме: врегулювання відносин 

щодо реєстрації речових прав і їх обмежень, однак не права власності, оскільки за 

своєю суттю речове право обмежує право власності, адже ці права належать різним 

суб’єктам. 

По-третє, нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій щодо нерухомого майна 

або об’єкту незавершеного будівництва отримали доступ до Державного реєстру 

прав на нерухоме майно і статус спеціального суб’єкта, який виконує функції 

державного реєстратора відповідно до ст. 46 1 ЗУ «Про нотаріат», абз. 2 ч. 5 ст. 3, 

абз. 2 ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 16. ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав». 

По-четверте, ч. 5 ст. 3 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав» серед 

засад здійснення державної реєстрації прав передбачає здійснення таких функцій 

реєструючим органом або нотаріусом, тобто змінений реєструючий орган. Нотаріуси 

відповідно до абз. 2 та абз. 3 ч. 5 ст. 3 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав» 

проводять таку реєстрацію під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, 

об’єктом незавершеного будівництва. Відповідно до частини 7 статті 3 ЗУ «Про 

державну реєстрацію речових прав» така реєстрація проводиться за місцем 

розташування об’єкта нерухомого майна в межах території, на якій діє відповідний 

орган державної реєстрації, крім випадків, коли таку реєстрацію здійснюватимуть 

нотаріуси. 
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Вважаємо, що ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав» не містить 

однозначної відповіді на запитання щодо юридичної природи та змісту державної 

реєстрації. Так, існує певне законодавче упущення щодо правової суті такої 

державної реєстрації, яку законодавець розкриває за допомогою категорій 

«визнання» і «підтвердження» (а точніше, як визнання та підтвердження державою 

фактів виникнення переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження 

таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових 

прав відповідно до зазначеного закону), які, на думку автора, є некоректними у 

зв’язку з тим, що: 

по-перше, відповідно до ч. 4 ст. 334 ЦК України права на нерухоме майно та їх 

обтяження, що підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації 

(таким чином, до вказаного дня їх просто не існує, а тому і визнавати або 

підтверджувати нічого);  

по-друге, аналогічне положення наведеному вище міститься в ст. 125 ЗК 

України[39]. Право власності на земельну ділянку, а також право постійного 

користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту реєстрації 

цих прав;  

по-третє, і сам ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав» в ч. 3 ст. 3 

передбачає, що права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній 

реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації;  

Тому варто погодитися з думкою С. В. Гринько[26, с.238], що при всьому 

бажанні не можна визнати і підтвердити факт, який ще не настав і є відсутнім до 

моменту державної реєстрації, оскільки не існує того явища, яке можна було б 

підтвердити або визнати. А тому істина полягає в тому, що факту виникнення прав 

на нерухоме майно не існує до часу здійснення державної реєстрації цих прав.  

Так, виникає запитання, що є нерухомим майном, адже права щодо нього 

підлягають реєстрації? Відповідно до ч. 1 ст. 181 ЦК України передбачено, що до 

нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також 

об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх 
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знецінення та зміни їх призначення. Режим нерухомої речі може бути поширений 

законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні 

об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації. 

Так, частина 1 статті 181 ЦК України не містить вичерпного переліку таких 

речей, однак дає узагальнююче поняття «нерухомого майна» та характеризує його за 

трьома основними ознаками, які повинні бути притаманні тому чи іншому об’єкту 

при визначенні його належності до нерухомого майна, а саме: 

• розташування на земельній ділянці; 

• переміщення неможливе без його знецінення; 

• переміщення неможливе без зміни його призначення.  

Власне, такий підхід законодавця притаманний і для інших нормативно-

правових актів.  

В юридичній літературі [152] речі, які віднесені до нерухомого майна, 

прийнято поділяти на три групи:  

– ті, що природно мають такі властивості, які дозволяють їх віднести до 

нерухомих речей. Насамперед, це земельні ділянки та інші природні об’єкти, що так 

чи інакше пов’язані з нерухомістю – водоймища, насадження тощо;  

– ті, що створені людиною, але також мають такі властивості, які дозволяють 

їх віднести до нерухомих речей, тобто мають прив’язку до землі – будинки, споруди;  

– створені людиною речі, які не мають зв’язку із землею, але внаслідок їхньої 

важливості для цивільного обігу на них поширюється правовий режим нерухомої 

речі.  

Варто відзначити, що абз. 4 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про державну реєстрацію речових 

прав» містить аналогічну норму абз. 1 ч. 1 ст. 181 ЦК України щодо поняття 

«нерухомого майна», однак не поширює своєї дії відповідно до ч. 2 ст. 1 цього 

Закону на речі, які прирівняні в правовому режимі до нерухомих (абз. 2 ч. 1 ст. 181 

ЦК України).  

Так, стаття 5 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав» визначає об’єкти 

нерухомого майна, стосовно яких проводиться державна реєстрація прав, а саме: 



99 

земельні ділянки та об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, 

переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, при чому 

такими об’єктами закон визнає підприємства як єдині майнові комплекси, житлові 

будинки, будівлі, споруди (їх окремі частини), квартири, житлові та нежитлові 

приміщення. Уважаємо такий перелік об’єктів для проведення державної реєстрації 

вичерпним, таким, що не підлягає розширеному тлумаченню.  

Однак постає запитання, коли ж виникає в особи право власності, якщо воно 

підлягає реєстрації, а відтак, вже вважається чинним? 

Так, згідно з частиною 4 статті 334 ЦК України права на нерухоме майно, які 

підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до 

Закону. Між тим, ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав» в ч. 3 ст. 3 

передбачає, що права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній 

реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації. У 

статті 125 ЗК України передбачено, що право власності на земельну ділянку, а також 

право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з 

моменту реєстрації цих прав. Така розбіжність викликає подив, адже зміни, що 

проводилися одночасно стосувалися всіх вказаних законів. Тим паче, в часовому 

просторі «день» є більш значним відрізком часу, ніж «момент», що загалом 

призводить до дискусій із цього приводу, а тому не є позитивним явищем в праві. 

Саме тому вказані норми мають бути переглянуті й приведені у відповідність.  

Ще більше запитань виникає у зв’язку з тим, що відповідно до загальних засад 

проведення державної реєстрації прав, а саме п. 23 Порядку державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень[103], датою і часом державної реєстрації 

речових прав вважаються дата і час реєстрації заяви в базі даних про реєстрацію 

заяв і запитів. Аналогічне положення міститься в абз. 4 п. 19 Порядку ведення 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що затверджений постановою 

КМУ №1141 від 26.10.2011 р.[97], відповідно до якого дата і час державної 

реєстрації виникнення, переходу, припинення права власності та інших речових прав 

на нерухоме майно, їх обтяжень фіксуються автоматично та відповідають даті і часу 
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реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про 

реєстрацію заяв і запитів, відповідно до якої заявлено державну реєстрацію права 

власності та інших речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень.  

Однак між датою подання заяви про реєстрацію і моментом винесення 

позитивного рішення про державну реєстрацію в певних випадках може статися 

часова перерва. Так, частина 7 стаття 15 ЗУ «Про державну реєстрацію речових 

прав» передбачає, що розгляд заяви про державну реєстрацію обтяжень і прийняття 

рішення про таку реєстрацію, відмову в державній реєстрації обтяжень або її 

зупинення проводиться в день надходження заяви та документів, необхідних для 

державної реєстрації обтяжень. Однак у разі прийняття рішення про зупинення 

розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (підставою чого може 

бути не подання в повному обсязі документів, що передбачені нормативно-

правовими актами як необхідні для державної реєстрації прав та їх обтяжень 

відповідно до положень ст. 22 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав») в 

заявника є п’ять робочих днів із моменту отримання письмового повідомлення з 

вимогами державного реєстратора для усунення недоліків згідно з ст. 22 ЗУ «Про 

державну реєстрацію речових прав». У такому разі між моментом реєстрації заяви і 

моментом винесення рішення є достатньо тривалий період (п’ять днів плюс час, 

який ітиме письмове повідомлення державного реєстратора), у якому правовий 

статус такого об’єкта досить спірний.  

Так, Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в справах про захист права 

власності та інших речових прав» від 07.02.2014 р. № 5 [123] в абз. 3 п. 5 передбачає, 

що «до державної реєстрації права власності за новим набувачем покупець за 

договором про відчуження майна, виконаним сторонами, не має права 

розпоряджатися цим майном, оскільки право власності на нього зберігається за 

продавцем, проте має право на захист свого володіння на підставі ста. 396 ЦК 

України. При цьому слід мати на увазі, що після оплати вартості проданого майна і 

передання його покупцеві, але до державної реєстрації переходу права власності, 
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продавець також не має права ним розпоряджатися, оскільки це майно є предметом 

виконаного продавцем зобов’язання, яке виникло з договору про відчуження майна 

(п. 1 ч. 1 ст. 346 ЦК України), а покупець є його законним володільцем. У разі 

укладення нового договору про відчуження раніше переданого покупцю майна без 

розірвання попереднього договору чи визнання судом його недійсним продавець 

несе відповідальність за його невиконання у виді відшкодування збитків новому 

покупцеві»[123]. 

Тобто передання нерухомого, так само як і належне виконання свого обов’язку 

набувачем щодо сплати майна за договором, не призводять до виникнення права 

власності. До реєстрації права власності, у разі передання предмету договору 

набувачу, такий покупець отримує право на захист речового права в порядку захисту 

речових прав на чуже майно. У той самий час, передавши нерухоме майно покупцю 

й отримавши зустрічне задоволення за договором, продавець позбувся права 

розпорядження відповідно до 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» від 07.02.2014 р. № 5, однак 

передача майна за договором також фактично позбавила продавця права щодо 

володіння і користування таким майном, а тому виникає запитання, чи може така 

особа взагалі вважатися власником (адже відповідно до ст. 317 ЦК України зміст 

права власності складають правомочності щодо володіння, користування та 

розпоряджання майном). На нашу думку, після виконання сторонами своїх 

обов’язків згідно з договором про передання нерухомого майна у власність 

продавець до реєстрації залишається титульним власником із законодавчими 

заборонами щодо операцій стосовно такого майна. 

Оскільки для моменту виникнення права власності на нерухоме майно 

правоутворюючим фактом є вчинення державної реєстрації такого права, то 

вважаємо за доцільне розглянути умови для її здійснення.  

Так, для здійснення державної реєстрації зацікавлена особа має подати 

відповідну заяву, а також необхідні для державної реєстрації прав документи, 
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відповідно до п. п. 8, 13 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, затвердженого постановою КМУ «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 17.10.2013 № 868 [103]. 

Так, відповідно до п. 36 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень[103] для проведення державної реєстрації речових прав необхідними 

документами є документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення 

таких прав на нерухоме майно, та інші документи, визначені цим Порядком. 

Приблизний, невичерпний перелік таких документів встановлено в п. 37 Порядку 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень[103]. Наприклад, більш 

розширений перелік документів, що посвідчують право власності на земельну 

ділянку вказано в Методичних рекомендаціях щодо документів, які посвідчують 

речові права на земельну ділянку відповідно до законодавства[58]. Існують й інші 

нормативні акти, якими передбачається визначені документи, що мають 

правовстановлюючу суть, однак розгляд цього питання унеможливлюється через 

встановлені обмеження щодо обсягу нашої роботи.  

Після отримання заяви і необхідних документів державний реєстратор 

встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам 

законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та 

зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, їх обтяженнями, зокрема 

щодо питань передбачених в п. 15 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень[103]. Цікавими, на наш погляд, і такими, що безпосередньо 

вирішують долю моменту виникнення права власності відповідно до п. 15 Порядку 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень[103], є з’ясовувані 

питання щодо: 

по-перше, чи дотримана обов’язкова письмової форми правочину та його 

нотаріальне посвідчення (у встановлених законом випадках). Цікаво, що в цьому 

випадку законодавець не згадує про державну реєстрацію правочину у випадках, 

коли це прямо передбачено законом. Так, наприклад, відповідно до ст. 1304 ЦК 
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України спадковий договір укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному 

посвідченню, а також державній реєстрації в Спадковому реєстрі в порядку, 

затвердженому Кабінетом Міністрів України. Відповідно до частини 1 статті 210 ЦК 

України правочин, що підлягає державній реєстрації, є вчиненим із моменту його 

державної реєстрації. Так, якщо сторонами не дотримано вимоги про обов’язкове 

нотаріальне посвідчення договору, такий договір вважається нікчемним. Разом із 

тим, у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 220 ЦК України (якщо сторони домовилися 

щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і 

відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухиляється від 

його нотаріального посвідчення), суд може визнати такий договір дійсним. Однак у 

Листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ «Про практику застосування судами законодавства під час розгляду цивільних 

справ про захист права власності та інших речових прав»[118] встановлено, що 

вирішуючи спір про визнання дійсним правочину, який підлягає нотаріальному 

посвідченню, не всі суди звертали увагу на те, що норма ч. 2 ст. 220 ЦК не 

застосовується щодо правочинів, які підлягають і нотаріальному посвідченню, і 

державній реєстрації, оскільки момент вчинення таких правочинів відповідно до 

ст.ст. 210 та 640 ЦК пов’язується з державною реєстрацією, тому вони не є 

укладеними, а отже, не створюють прав та обов’язків для сторін. Таким чином, не 

зареєстрований договір не породжує права власності. Також в силу положення ч. 3 

ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав» відповідно до якого документи, 

що встановлюють виникнення, перехід, припинення прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень і подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, 

встановленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, договір, який 

не зареєстровано, не може виступати підставою для реєстрації права власності, адже 

не породжує такого права; 

по-друге, наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або 

договір (угода) пов’язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, 

переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав. Більше 
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того, у разі, якщо договір було укладено під умову або з відкладальною обставиною 

(як, наприклад, договір оренди житла з викупом, відповідно до ст. 8101 ЦК України 

або договір дарування нерухомого майна з умовою передати дарунок в майбутньому 

відповідно до ст.ст. 718, 719, 723 ЦК України), тоді відповідно до п. 39 Порядку 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень[103], для проведення 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке набувається у зв’язку з 

настанням або ненастанням певної події, заявник, крім документа, що підтверджує 

виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно, подає 

документ, що підтверджує факт настання або ненастання такої події. Тобто для 

державної реєстрації права власності на нерухоме майно як завершальної процедури 

в процесі виникнення права власності важливим є належне виконання своїх 

обов’язків сторонами договору. 

Тобто на підставі аналізу норм, які регулюють процедуру реєстрації прав на 

нерухоме майно, для здійснення реєстрації прав на нерухоме майно необхідним є 

дотримання ряду вимог законодавства, у тому числі які стосуються: 

 дотримання порядку процедури подання (належний об’єкт, належний 

суб’єкт – як подання так і реєструючий орган яким є нотаріус); 

 форми укладення договору як підстави виникнення прав;  

 належність виконання умов договору; 

 можливості такого об’єкту нерухомості виступати об’єктом цивільних 

прав, що, у свою чергу, стосується законодавчих вимог стосовно його 

введення в цивільний оббіг, наприклад такими вимогами може бути 

введення такого об’єкту в експлуатацію, відведення окремої земельної 

ділянки, наявність всіх необхідних дозволів на будівництво тощо. 

Таким чином, можна констатувати, що на сьогодні питання про момент 

набуття права власності на нерухоме майно в цілому і на підставі договорів зокрема, 

у зв’язку з проведеними змінами у сфері реєстраційної діяльності, пов’язується із 

здійсненням державної реєстрації прав на таке майно. Однак моментом набуття 

такого права є не день чи момент здійснення державної реєстрації (як це передбачає 
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ЗУ «Про державну реєстрацію прав» або ЦК України), а момент реєстрації заяви в 

базі даних про реєстрацію заяв і запитів, поданої реєструючому органу. 

Вважаємо також за доцільне розглянути особливості судового рішення як 

підстави набуття права власності на нерухоме майно, адже будь-які суперечки щодо 

визнання чи заперечення прав, як правило, вирішуються в судовому порядку. 

Чинним законодавством України судове рішення визначається 

правовстановлюючим документом, тобто тим документом, на підставі якого може 

набуватися право власності на нерухоме майно. Окрім рішень судів, що набрали 

законної сили, Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень»[88] визначає необхідними документами: договори; свідоцтва 

про право власності на нерухоме майно; свідоцтва про право власності, видані 

органами приватизації наймачам житлових приміщень у державному та 

комунальному житловому фонді; державні акти на право власності або постійного 

користування на земельну ділянку; інші документи, що підтверджують виникнення, 

перехід, припинення прав на нерухоме майно. 

Оскільки, як було зазначено вище, рішення суду чинним законодавством 

віднесено до документів, що підтверджують виникнення, перехід і припинення 

права власності та інших речових прав на нерухоме майно, його необхідно 

розглядати як підставу проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень[77]. 

Варто зазначити, що державний реєстратор є службовою особою, у зв’язку із 

чим зобов’язаний діяти лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України[48]. 

Згідно з частиною 2 статті 14 Цивільного процесуального кодексу України 

невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої 

законом[175]. 

На практиці доволі часто зустрічаються ситуації, коли суд визнає речове право 

на нерухоме майно за особою, але при цьому не скасовує підставу внесення запису 

до Реєстру за попереднім власником, у зв’язку із чим державний реєстратор не має 
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правових підстав провести реєстрацію прав за особою, встановленою в судовому 

рішенні. 

Як приклад можна навести рішення про визнання права власності за 

позивачем, якщо при цьому рішенням суду не скасовується договір купівлі-продажу 

предмета суперечки, відповідно до якого права перейшли до відповідача. У такому 

випадку позивач є власником майна на підставі рішення суду, а відповідач – на 

підставі договору, який формально залишається дійсним. 

В означеній ситуації виникає запитання щодо можливості державного 

реєстратора скасувати запис у Реєстрі, оскільки підстави для його внесення 

залишаються дійсними, а відтак, і проведення державної реєстрації є законним і на 

момент подачі заяви щодо проведення державної реєстрації є правові підстави для 

залишення в силі наявних відомостей у Реєстрі. 

У такому контексті необхідно додати, що для внесення нового запису до 

Реєстру необхідним є скасування попереднього рішення реєстратора, оскільки 

відповідно до ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» записи до Державного реєстру прав вносяться на 

підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. 

Записи скасовуються, якщо підстави, за яких вони були внесені, визнані судом 

недійсними. Якщо ж рішення реєстратора не було скасовано, то, відповідно, не 

скасованими є й підстави внесення відомостей (курсив наш. – І. Я.). 

Особливості виникнення права власності на акції та інші цінні папери. 

Відповідно до статті 194 ЦК України цінним папером є документ установленої 

форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, 

визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) 

і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким 

цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за 

цінним папером іншим особам.  

Аналогічна дефініція міститься і в частині 1 статті 3 Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок»[125] (далі – Закон про цінні папери).  
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ЦК України не визначає момент виникнення права власності на цінний папір 

та момент переходу прав на цінний папір. Натомість ЦК України обмежується 

нормою ч. 1 ст. 197, згідно з якою до особи, яка набула право на цінний папір, 

одночасно переходять у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права за 

цінним папером). Так, Закон про цінні папери, який регулює відносини, що 

виникають під час розміщення, обігу цінних паперів, а також у процесі провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку, містить ширше коло приписів, які 

допомагають встановити питання набуття права власності на цінні папери. Так, у 

частині 1 статті 4 Закону про цінні папери міститься схожа норма до ч. 1 ст. 197 ЦК 

України, однак із певними відмінностями, а саме: щодо можливості існування інших 

випадків, установлених законом або правочином (тобто логічно припустити таких, у 

яких набуття права на цінний папір не призводитиме до одночасного переходу в 

сукупності всіх прав за цінним папером).  

Обмеження прав на цінні папери або прав за цінними паперами може бути 

встановлено тільки у випадках і в порядку, що передбачені законом.  

Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред’явника, іменні або 

ордерні, і, у свою чергу, залежно від форми їх існування поділяються на 

бездокументарні цінні папери та документарні цінні папери відповідно до ст. 3 

Закону про цінні папери.  

Так, для певних цінних паперів встановлена як форма їх випуску, так і форма 

їх існування. Наприклад, ч. 2 ст. 3 Закону про цінні папери передбачає, що неемісійні 

цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі і за формою випуску 

можуть бути лише ордерними або на пред’явника (тобто не можуть бути іменними), 

а ч. 4 ст. 3 Закону про цінні папери загалом для ордерних цінних паперів передбачає 

документарну форму існування.  

З положень ч. 3 ст. 3 Закону про цінні папери слідує, що: 

 документарна форма існування означає існування документа в 

паперовому або електронному вигляді, оформленого у визначеній 

законодавством формі, що містить найменування виду цінного 
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папера, а також визначені законодавством реквізити; 

 бездокументарним цінним папером є обліковий запис на рахунку в 

цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів.  

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону про цінні папери перелік цінних паперів, що 

можуть видаватися як електронні документи, визначається Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України. 

Так, в електронній документарній формі можуть видаватися фінансовий банківський 

вексель та фінансовий казначейський вексель, відповідно до Рішення Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визначення цінних паперів, що 

можуть видаватися як електронні документи»[83] від 26.11.2013 № 2674.  

Загальні питання щодо переходу прав на цінні папери та прав за цінними 

паперами врегульовано в ст. 4 Закону про цінні папери.  

Права на цінний папір та права за цінним папером на пред’явника, що існує в 

документарній формі в паперовому вигляді, переходять шляхом вручення такого 

цінного папера іншій особі, а порядок переходу права на цінний папір та права за 

цінним папером на пред’явника, що існує в документарній формі як електронний 

документ, визначається Національним банком України для фінансових банківських 

векселів та Кабінетом Міністрів України для фінансових казначейських векселів.  

Права на цінний папір та права за цінним папером на пред’явника, що існує в 

бездокументарній формі, переходять у порядку, визначеному для переходу прав на 

іменні цінні папери.  

Права на іменний цінний папір та права за іменним цінним папером 

переходять до іншої особи в порядку, встановленому законодавством про 

депозитарну систему України.  

Право власності на ордерний цінний папір переходить іншій особі шляхом 

вчинення на ордерному цінному папері передавального запису (індосаменту). 

Індосамент може бути бланковим: без зазначення особи, стосовно якої повинні бути 

виконані зобов’язання, або ордерним: із зазначенням такої особи.  

Особливості переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами 
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встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та 

правочином (курсив наш – І.Я.).  

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Національну депозитарну систему та 

особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»[111] (Закон втратив 

чинність 11 квітня 2014 року) іменні цінні папери, випущені в документарній формі 

(якщо умовами емісії спеціально не зазначено, що вони не підлягають передачі), 

передаються в порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії). У разі 

відчуження знерухомлених іменних цінних паперів право власності переходить до 

нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника в зберігача. Права на 

участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних 

паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників 

іменних цінних паперів.  

На зміну вказаному закону було прийнято ЗУ «Про депозитарну систему 

України»[86], однак, на відмінну від ЗУ «Про Національну депозитарну систему та 

особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», в його положеннях не 

знайшлося місця щодо вирішення такого питання, як перехід та реалізація права 

власності на цінні папери в депозитарній системі України, що, на нашу думку, є 

упущенням з боку законодавця. Більше того, Закон про цінні папери вказує, що 

законодавством про депозитарну систему України встановлюється порядок набуття 

права на іменний цінний папір та права за іменним цінним папером (а тому і 

стосовно прав на цінний папір та права за цінним папером на пред’явника, що існує 

в бездокументарній формі, оскільки законодавець встановлює стосовно таких цінних 

паперів ті правила, які передбачені для іменних цінних паперів), а тому вказане 

упущення законодавця в ЗУ «Про депозитарну систему України» має 

дестабілізаційний вплив на вирішення правового режиму таких цінних паперів.  

Однак відповідно до ч. 2 ст. 4 ЗУ «Про депозитарну систему України» набуття 

і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюються 

шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку.  

Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про депозитарну систему України» внесення змін до 
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системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника 

здійснюється виключно депозитарними установами (у визначених законодавством 

випадках – Національним банком України або депозитаріями-кореспондентами), в 

установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

порядку на підставі: 

 інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі вчинення 

правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі щодо цінних паперів, 

облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде 

Центральний депозитарій; 

 інформації, що подається Національним банком України, у разі вчинення 

правочину на фондовій біржі щодо цінних паперів, облік яких 

відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде 

Національний банк України; 

 розпорядження, що подається кожним депонентом, що є стороною 

правочину, – у разі вчинення депонентами однієї депозитарної установи 

правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без 

додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти 

оплати»; 

 розпорядження, що подається депонентом та Центральним депозитарієм 

або Національним банком України в разі вчинення депонентами різних 

депозитарних установ правочину щодо цінних паперів поза фондовими 

біржами без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних 

паперів проти оплати»; 

 розпорядження та інших документів (у випадках, встановлених 

Комісією), що подаються депонентом, – у разі встановлення або зняття 

обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами відносно 

прав цього депонента; 

 документів, визначених Комісією, у разі спадкування, 

правонаступництва чи в інших установлених Комісією випадках; 
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 рішення суду або уповноваженого законом державного органу або його 

посадової особи.  

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про депозитарну систему України» підтвердженням 

прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують у бездокументарній 

формі, а також обмежень прав на цінні папери в певний момент часу є обліковий 

запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі. Однак 

документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні 

папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на 

депозит нотаріуса – відповідного кредитора) є виписка з рахунка в цінних паперах 

депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших 

випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в 

цінних паперах. Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її 

передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і 

не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами.  

Таким чином, можна зробити висновок, що до моменту вчинення запису в 

реєстрі право власності не може виникнути та/або перейти. 

На нашу думку, таке твердження буде обґрунтованим лише стосовно осіб, які 

набули право власності на встановлених законом підставах. Тобто публічна 

достовірність запису в реєстрі має значення лише щодо законних правоволодільців, а 

також добросовісних набувачів прав.  

Разом із тим, особа, яка незаконно позбавлена акцій унаслідок неправомірного 

списання їх з рахунку, вправі звернутися до суду з вимогою про визнання права на 

акції, незважаючи на те що на рахунку цієї особи акції у вигляді запису відсутні.  

Досліджуючи питання щодо зміни власників прав на цінний папір, необхідно 

визнати, що це питання досить часто пов’язане з укладенням різного виду договорів.  

Так, відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про акціонерні товариства»[81] 

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових 

внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.  

Рішення про проведення додаткового розміщення є документом, що посвідчує 
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права акціонерів.  

Зазвичай при розміщенні додаткових акцій товариство та акціонер укладають 

договір купівлі-продажу акцій, який повинен передбачати кількість акцій, їхню 

вартість, порядок та строк оплати, відповідальність тощо.  

З моменту внесення запису до реєстру право одночасно переходить та виникає. 

Відповідно, підписання договору купівлі-продажу акцій не означає переходу прав. 

Лише здійснення запису є свідченням переходу права до набувача та одночасно 

виникнення права в набувача. При чому з тими зауваженнями, що перехід у такому 

разі вживається досить умовно й в механізмі набуття права власності є місце лише 

виникненню права власності. 

Спеціальне законодавство містить ряд положень, якими визначаються 

особливості переходу прав на цінні папери та переходу прав за цінними паперами. 

Зокрема, відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про депозитарну систему України» 

переказ цінних паперів (прав на цінні папери та (або) прав за цінними паперами) – 

рух певної кількості цінних паперів (прав на цінні папери та (або) прав за цінними 

паперами), що відображає в професійного учасника депозитарної системи або 

Національного банку України переведення цінних паперів (прав на цінні папери та 

(або) прав за цінними паперами) відповідного випуску з одного рахунка в цінних 

паперах на інший рахунок у цінних паперах, при якому обсяг депозитарного активу 

за цим випуском не змінюється, або проведення операцій, пов’язаних із 

встановленням та зняттям обмежень прав на цінні папери та (або) прав за цінними 

паперами.  

Доволі цікавим вбачається формулювання п. 18 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

депозитарну систему України» відповідно до якого розрахунки за принципом 

«поставка цінних паперів проти оплати» визначаються як такий механізм 

розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, під час якого переказ цінних 

паперів та (або) переказ прав на цінні папери та прав за цінними паперами 

відбувається відразу після відповідного переказу коштів.  

На нашу думку, запис у реєстрі не є підставою для виникнення права на 
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цінний папір, і є дією, що підтверджує настання такого факту в дійсності 

(певним чином легалізує його). Підставою виникнення права, як правило, є 

правочини. Крім того, акції можуть набуватися в порядку спадкування, у порядку 

правонаступництва, у порядку звернення стягнення на майно боржника. У випадку 

виникнення суперечки щодо цінних паперів суд вправі встановити належного 

правовласника акцій та визнати право власності на акції за останнім. У цьому 

випадку запис у реєстрі буде вчинено на підставі судового рішення, яким 

встановлюється законність виникнення прав на акції.  

Право власності на акції може бути визнано судом, однак, як свідчить судова 

практика, лише в тому випадку, коли воно вже виникло раніше на підставі запису в 

реєстрі, а в наступному правовласник був позбавлений акцій у результаті 

незаконного запису в реєстрі.  

Закон про цінні папери не дає відповіді щодо правової природи договору 

відступлення майнових прав за цінним папером, оперуючи словосполученнями «обіг 

цінних паперів», «розміщення цінних паперів», «правочини з цінними паперами».  

Г.Ф. Шершеневич вказував на те, що продавати та купувати можна лише речі, 

оскільки закони вказують лише на матеріальні предмети, а не на права[179, с.96].  

Наділення цінних паперів речовими ознаками мало на меті захист прав 

власника. При цьому рядом дослідників презюмується, що власник майнових прав – 

це не власник, і його майно (майнові права) може бути захищено менш ефективно.  

Є.О. Суханов вказує на те, що сфера застосування договору купівлі-продажу 

розширена за рахунок того, що правила про нього повинні субсидіарно 

застосовуватися до купівлі-продажу майнових прав, результатів інтелектуальної 

діяльності. До продажу цінних паперів та валютних цінностей положення про 

купівлю-продаж застосовуються, якщо законом не встановлені спеціальні правила їх 

продажу[18, с.205].  

Ч. 1 ст. 334 ЦК України регламентує момент набуття права власності за 

договором – право власності в набувача майна за договором виникає з моменту 

передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.  
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Відповідно до ч. 2 ст. 334 ЦК України переданням майна вважається вручення 

його набувачеві або перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, 

пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання доставки. До 

передання майна прирівнюється вручення коносамента або іншого товарно-

розпорядчого документа на майно.  

Не можна не побачити, що ані момент виникнення майнових прав, ані момент 

їх переходу в ЦК України не регламентовано, що дозволяє використовувати аналогію 

закону (аналогія з правовим регулюванням речових прав). На нашу думку, доцільно 

визначити момент виникнення майнових прав та момент їх переходу 

безпосередньо в законі.  

Не можна не відзначити, що в ст. 334 ЦК України прямо вказано на те, що до 

передачі речі прирівнюється передача коносамента або іншого товаро-розпорядчого 

документа на майно.  

Звертає на себе увагу формулювання «прирівнюється», оскільки якщо 

коносамент визначається річчю, то виникає питання щодо доцільності такого 

формулювання. На нашу думку, це пов’язано з правовою природою коносаменту як 

документа, що підтверджує укладення договору перевезення вантажу. Право на річ 

(вантаж) уважається таким, що «перейшло» з моменту передачі договору 

(коносаменту), який власне річчю не є. У зв’язку із цим передання на практиці 

договору, що посвідчує майнові права, також за загальним правилом повинна 

посвідчувати виникнення та перехід майнових прав у порядку цесії одночасно з 

підписанням договору відступлення.  

Одна з основних відмінностей цесії та купівлі-продажу полягає в тому, що 

відповідно до ст. 518 ЦК України боржник має право висувати проти вимоги нового 

кредитора в зобов’язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на 

момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора. Таким чином, 

недійсність відступленого зобов’язання має своїм наслідком недійсність власне 

цесії, у той час, як недійсність зобов’язання, на виконання якого виданий цінний 

папір, не має своїм наслідком недійсності цінного папера.  
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Крім того, невиконання акціонером зобов’язання перед товариством з оплати 

акції, відступленої в порядку цесії, має своїм наслідком можливість пред’явлення 

заперечень до нового кредитора, пов’язаних з оплатою акції.  

На нашу думку, неповна оплата акцій має настільки серйозні наслідки для 

товариства та решти акціонерів, що звільнити нового кредитора від обов’язку з їх 

сплати було б несправедливо. Доречно було б заборонити продаж неоплачених 

акцій, розміщених товариством.  

Також вважаємо за необхідне звернути увагу на відмінності між цесією та 

індосаментом.  

Г.Ф. Шершеневич вказував на дві основні відмінності між цесією та 

індосаментом. По-перше, за умови передачі прав за цивільно-правовими 

зобов’язаннями (цесією) особа, якій право передане, є лише правонаступником 

особи, яка відповідне право передає. Можна зробити висновок, що обсяг прав 

наступника визначається обсягом прав попередника. Відповідно правонаступнику 

можуть бути пред’явлені всі заперечення, які міг пред’явити боржник первісному 

кредитору. Навпаки, при індосаменті новий власник є самостійним кредитором, а 

тому по відношенню до нього неприпустимими є заперечення, які могли б мати 

місце відносно його попередника. По-друге, відповідно до умов цесії особа, яка 

передає право, відповідає перед особою, якій право передається, лише за дійсність 

переданого права, але не за його здійсненність. На противагу цьому на кожного з 

набувачів векселя, що передав його іншій особі за написом, покладається 

відповідальність за здійсненність права за переданим векселем [178, с.85].  

На думку Є. Важинського, повний індосамент у відношенні до будь-яких 

інших паперів, крім ордерних, може здійснювати лише ефект цесії. Фактично при 

цьому він повинен розцінюватися як звичайний передавальний напис, який може 

розглядатися як форма здійснення цесії поряд із можливістю оформлення передачі за 

допомогою окремого правочину. На думку Є. Важинського, до такого 

«псевдоіндосаменту» повинні застосовуватися норми ст. 513 ЦК України[9].  

Особливості обігу майнових прав, що посвідчуються цінними паперами, 
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передбачені ст. 198 ЦК України відповідно до якої особа, яка розмістила (видала) 

ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним 

володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом. У разі задоволення 

вимоги законного володільця ордерного цінного папера про виконання посвідченого 

цим папером зобов’язання однією або кількома особами з числа тих, хто 

зобов’язався за цінним папером, вони набувають право зворотної вимоги (регресу) 

щодо інших осіб, які зобов’язалися за цінним папером.  

Відмова від виконання зобов’язання, посвідченого цінним папером з 

посиланням на відсутність підстави зобов’язання або на його недійсність не 

допускається.  

Володілець незаконно виготовленого або підробленого цінного папера має 

право пред’явити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне виконання 

зобов’язання, посвідченого цим папером, та про відшкодування збитків.  

На нашу думку, немає підстав відносити цінні папери до речей. Необхідно 

звернути увагу на те, що в разі продажу речі як об’єкта матеріального світу не може 

йтися про солідарну відповідальність попереднього власника.  

Власник цінного папера, який визначив підробку цінного папера, має право 

звернутися до особи, яка передала йому папір, з вимогою про належне виконання 

зобов’язання, що посвідчується цінним папером, і про відшкодування збитків. 

Необхідно зазначити, що в разі підробки речі як об’єкта матеріального світу не 

йдеться про виконання зобов’язання, що посвідчується даною річчю, попереднім 

власником.  

На практиці виникають проблеми, пов’язані з фіксацією переходу прав на 

цінні папери, спричинені ухиленням продавця від здійснення дій, пов’язаних з 

відступленням прав, а саме з направленням держателю реєстру передавального 

напису. Необхідно зазначити, що зобов’язати особу передати акції не вбачається 

можливим через відсутність у них документарної форми. Крім того, суди 

відмовляють у визнанні за покупцем права власності на акції, посилаючись на те, що 

перехід права фіксується в реєстрі, а не здійснюється на підставі судового рішення.  
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Необхідно зазначити, що у випадку втрати особою прав акціонера не за 

власною волею, вона не може вважатися такою, що втратила право власності на акції 

оскільки відповідне право виникає на встановлених законом підставах.  

Як було зазначено вище, Закон про цінні папери не розмежовує моменту 

виникнення прав на цінні папери та моменту переходу прав.  

Разом із тим, у схожій правовій ситуації, коли йдеться про перехід прав на 

нерухоме майно, законодавець визнав можливим вважати рішення судів, що набрали 

законної сили підставою для такого переходу.  

Відповідно до ст. 2 Закону про цінні папери обіг цінних паперів – укладення 

правочинів, що мають наслідком перехід прав власності на цінні папери. Таким 

чином, саме правочини спричинюють перехід права.  

У випадку, якщо запис у реєстрі було вчинено не на підставі законного 

розпорядження власника акцій (наприклад, підробленого розпорядження) або інших 

документів, встановлених законодавством, перехід права на акції не можна вважати 

таким, що відбувся. У цьому випадку матиме місце незаконний володілець акцій, 

включаючи добросовісного набувача, який придбав акції на підставі недійсного 

правочину.  

М.М. Агарков, зазначаючи про публічну достовірність та добросовісність 

придбання цінних паперів, вказував, що зобов’язана особа не може протиставити 

вимогам добросовісного набувача папера заперечення, які не випливають з його 

змісту, за винятком тих, які ґрунтуються на безпосередніх відносинах між ними. 

Публічна достовірність папера має значення лише щодо добросовісного набувача. 

Особа, до якої звернена вимога за цінним папером, не може захищатися проти 

держателя запереченнями, що ґрунтуються на її особистих ставленнях до 

попереднього держателя, якщо лише перехід папера до держателя не відбувся 

внаслідок злочинної домовленості.  

Доволі дискусійним питанням є питання щодо можливості визначення 

дійсною домовленості щодо передачі права на документ без передавального напису. 

На нашу думку, відповідна домовленість є дійсною, право власності на папір 
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переходить до набувача. Але, якщо відчужувач не вчинив передавального напису, 

трансферт не може бути проведено. Набувач повинен у такому випадку пред’явити 

до відчужувача позов про здійснення відповідного напису. Напис, зроблений судом 

на підставі рішення за таким позовом, замінює передавальний напис.  

Набувач перетворюється на власника ще до вчинення трансферту. Набувач 

іменного цінного папера набуває разом з правом на папір право вимагати від 

зобов’язаної особи здійснення переведення за книгами. Право, передбачене в папері, 

він набуває під умовою, що трансферт буде виконано.  

У випадку трансферту, здійсненого за заявою відчужувача, постає питання 

щодо моменту переходу права власності на набувача.  

Можна визнати, що право власності переходить від відчужувача до набувача з 

моменту досягнення згоди між ними і що трансферт за книгами зобов’язаної особи є 

необхідним лише для здійснення прав за папером по відношенню до останнього. У 

цьому випадку набувач разом із відчужуваним правом власності на папір набуває 

вимогу до відчужувача щодо здійснення трансферту.  

На противагу означеному підходу, існує й інший, відповідно до якого 

трансферт є актом, необхідним не лише для легітимації набувача у відношенні 

зобов’язаної особи, але і для переходу права власності на папір. Домовленість між 

відчужувачем та набувачем дає останньому лише право вимагати від першого 

повідомлення зобов’язаної особи щодо вчинення трансферту.  

Якщо визнати, що право власності переходить з моменту досягнення згоди, то 

відсутні підстави заборонити набувачеві, який перетворився на власника, передати 

папір наступному набувачеві до вчинення трансферту. У такому випадку довелося б 

також визнати, що наступні набувачі мають право вимагати від первісного 

відчужувача повідомлення зобов’язаної особи про трансферт. «Проміжкові» набувачі 

не можуть зробити цієї заяви, оскільки вони не зазначені в книзі зобов’язаної особи.  

Перше рішення йде всупереч практичній меті інституту передачі папера 

шляхом трансферту, який здійснюється за заявою відчужувача. Трансферт за заявою 

відчужувача є цінним, перш за все, завдяки тому, що кожна передача права власності 
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на папір фіксується в книзі зобов’язаної особи. Але для досягнення результату 

необхідно, щоб моментом переходу права власності визначався не момент 

досягнення згоди між відчужувачем та набувачем, а момент вчинення трансферту за 

книгою зобов’язаної особи[1, с.296].  

Вирішуючи питання щодо моменту переходу прав на акції, вбачається 

доцільним звернути увагу на таке.  

Право на цінні папери переходить лише на підставах, встановлених 

законодавством. Якщо право на цінні папери перейшло без встановлених законом 

підстав до добросовісного набувача, право на цінні папери може вважатися таким, 

що перейшло до останнього лише у випадку неможливості поновлення в правах 

особи, яка втратила цінні папери не за власною волею.  
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2.3. Визначення моменту виникнення права спільної власності у 

співвласників  

 

Право спільної сумісної власності – це спільна власність двох або більше осіб 

без визначення часток кожного з них у праві власності.  

Суб’єктами права спільної сумісної власності можуть бути фізичні особи, 

юридичні особи, а також держава, територіальні громади, якщо інше не встановлено 

законом.  

Причому на відміну від раніше чинного законодавства, що не допускало 

існування спільної власності (у тому числі і сумісної), учасниками якої поряд із 

фізичними були юридичні особи й держава, спільна власність, з погляду її 

суб’єктного складу, допускається в будь-якому поєднанні суб’єктів.[55, с.29-35] 

Правовідносини спільної сумісної власності з урахуванням особливостей їхніх 

об’єктів мають складну структуру. Якщо об’єктом права є річ або сукупність речей, 

то вони включають два окремих різновиди: а) відносні правовідносини – між 

самими співвласниками щодо майна (внутрішні) та б) абсолютні правовідносини, які 

виникають між співвласниками та усіма третіми особами (зовнішні). 

Правовідносини першого виду є відносними, тому що вони складаються між 

особами, склад яких є чітко визначеним. Абсолютні правовідносини моделюються за 

загальним типом відносин власності.  

Конструкція права спільної сумісної власності застосовується для 

унормування своєрідних відносин, у яких справді існує множинність суб’єктів права 

власності.  

При цьому, на думку І.В. Жилінкової, право спільної сумісної власності ніколи 

не «претендувало» на роль окремого різновиду права власності, а застосовувалося як 

певний юридичний механізм, створений для відмежування окремого виду 

правовідносин власності, а саме відносин із множинністю суб’єктів щодо однієї речі 

[35, с.71]. 

Тож праву спільної сумісної власності притаманні такі риси, як множинність її 
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суб’єктів (співвласників) та єдність об’єкта.  

Спільна власність відома ще з римського права. Так, як вказує Ч. 

Санфіліппо[176, с.254] на підставі контракту члени товариства отримували право 

брати участь в отриманні вигоди, за мовчазною згодою, дохід розподілявся в рівних 

частинах, проте члени могли домовитися про нерівне розподілення вигоди. Проте ні 

в якому разі не могло бути такої домовленості, що б один член отримував усі вигоди, 

а другий ніс усі збитки (такий розподіл називався лев’ячим товариством). На 

сьогодні така «спільність» (лев’ячого товариства) також є не допустимою. 

Співвласники наділяються рівними правами, яким кореспондує відповідна кількість 

обов’язків.  

ЦК України передбачає два різновиди права спільної власності – права 

спільної часткової власності і право спільної сумісної власності  

Чинний ЦК нині не містить безпосередніх обмежень щодо виникнення права 

спільної сумісної власності в перерахованих суб’єктів, хоча на практиці більш 

поширеними є виникнення його за участю фізичних осіб. У правовому режимі 

вказаних різновидів права спільної власності існують певні відмінності, у тому числі 

щодо моменту набуття права власності.  

У той самий час право спільної власності в багатьох випадках може виникати 

за тими самими підставами, що й право приватної, державної чи комунальної 

власності[169, с.738], Глава 26 ЦК України регулює загальні положення щодо 

правового режиму спільної власності 

Так, право спільної власності виникає з підстав, що не заборонені законом, 

відповідно до ч. 3 ст. 355 ЦК України. Однак порядок та умови виникнення спільної 

сумісної власністі дещо інші, ніж у спільній частковій власності. Це обумовлено, 

зокрема, змістом ч. 4 ст. 355 ЦК, яка встановлює презумпцію режиму права спільної 

часткової власності за загальним правилом щодо спільного об’єкта кількох осіб, 

якщо договором або законом прямо не передбачена спільна сумісна власність. Тобто 

відносини спільної сумісної власності можуть мати місце тільки у випадках, 

передбачених законом або договором. У деяких правовідносинах законодавець 
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відходить від презумпції спільної часткової власності майна осіб і надає перевагу 

презумпції спільної сумісної власності, наприклад, це стосується майнових відносин 

сім’ї.  

Наприклад, відповідно до ст. 19 ЗУ «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку»[112] встановлюється режим спільної сумісної власності 

на неподільне майно (ліфти, сходи тощо) та режим спільної часткової – на загальне 

(житлова квартира як цілісний об’єкт).  

В окремих випадках законодавець надає право особам на власний розсуд 

визначити для спільного майна режим часткової або сумісної власності[65, с.589]. 

Так, наприклад, відповідно до: 

 ч. 2 ст. 8 ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду»[120] 

передача квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках 

здійснюється в спільну сумісну або часткову власність за письмовою 

згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, які постійно мешкають у цій 

квартирі (будинку), житловому приміщенні в гуртожитку, у тому числі 

тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, з 

обов’язковим визначенням уповноваженого власника квартири 

(будинку), житлового приміщення в гуртожитку.  

 абз. 2 ст. 6 ЗУ «Про особисте селянське господарство»[114] майно, яке 

використовується для ведення особистого селянського господарства, 

може бути власністю однієї особи, спільною частковою або спільною 

сумісною власністю його членів відповідно до закону.  

Разом із тим законодавець передбачає окремі випадки виникнення права 

спільної сумісної власності, що обумовлюється особливим суб’єктним складом її 

учасників або характером відносин між ними[65, с.603-604]. 

Деякими підставами виникнення права спільної сумісної власності є:  

– придбання майна подружжям під час шлюбу, якщо інше не передбачено 

законом або шлюбним договором (ч. 3 ст. 368 ЦК України, ч. 1 ст. 60 СК України); 

– придбання майна внаслідок спільної праці та за спільні гроші членів сім’ї, 
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якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі (ч. 4 ст. 368 ЦК 

України); 

– передання квартири або будинку з державного житлового фонду шляхом 

приватизації за письмовою згодою всіх членів сім’ї наймача в їхню спільну сумісну 

власність (ст. 8 «Про приватизацію державного житлового фонду»); 

– придбання майна внаслідок спільної праці громадян, що об’єдналися для 

спільної діяльності, якщо письмовою угодою між ними встановлено режим спільної 

сумісної власності на придбане внаслідок такої діяльності майно; 

– домовленість суб’єктів щодо встановлення правового режиму сумісної 

власності стосовно майна, що перебуває в їхній спільній власності[159, с.327]. 

Перші три випадки є законними підставами виникнення права спільної 

сумісної власності, а наступні – договірними.  

Отже, види і кількість суб’єктів у конкретних правовідносинах спільної 

сумісної власності законом не обмежується, але обов’язковим елементом цих 

правовідносин є лише один об’єкт. Тобто режим спільної сумісної власності може 

бути поширений на будь-яке майно (яке може бути об’єктом цивільних прав) за 

бажанням сторін, обмежень з цього приводу в законодавстві немає, окрім випадків, 

де встановлена обов’язковість режиму спільної часткової власності.  

Отже, як різновиди правового режиму спільної власності і спільна часткова, і 

спільна сумісна власність мають спільні риси, але вони різняться особливостями, що 

пов’язано з правовою природою часток у праві в обох різновидах.  

В цивілістиці виділяють дві конструкції часток у спільній частковій власності: 

реальну та ідеальну, головною ж відмінністю спільної сумісної власності є факт 

відсутності ідеальних часток.  

Якщо при спільній частковій власності співвласник може вимагати надання 

для користування йому конкретної частини майна, виділеного в натурі, то при 

спільній сумісній власності це є просто неможливим через відсутність ідеальної 

частки.  

При наявності двох співвласників виділ частки в натурі в обох випадках 
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призводить до припинення права спільної власності, а при наявності трьох і більше 

– до зменшення об’єкта спільного майна.  

Обсяг прав співвласника спільного об’єкта не може бути рівним обсягу прав 

індивідуального власника, оскільки такий же обсяг прав мають інші співвласники. У 

межах же спільної часткової власності власник конкретної частки має майже такі ж 

права та обов’язки, як і індивідуальний суб’єкт права на свою річ з тією різницею, 

що його додатково обтяжено обов’язком не порушувати своїми діями права інших 

співвласників. При спільній сумісній власності суб’єкти здійснюють свої 

правомочності щодо майна як цілісного об’єкта спільно, тобто не мають 

конкретизованих повноважень щодо конкретної долі в межах сумісної власності. 

Тому вважається, що в разі вчинення одним із співвласників правочину щодо 

розпорядження спільним майном, згода інших співвласників припускається. При 

спільній частковій власності особа може розпоряджатися лише своєю часткою в 

праві, але не всім майном.  

Тож у спільній частковій власності майно поділено на частки, що певною 

мірою ділить цілісне майно на долі, у межах якої кожен із співвласників здійснює 

визначений обсяг правомочностей. При здійсненні спільної сумісної власності 

цілісність майна не порушується.  

Виділ частки зі спільного майна можливий при існуванні обох різновидів з 

тією лише різницею, що при спільній сумісній власності частки необхідно визначати 

вже в процесі виділення, тоді як при спільній частковій власності вони вже визначені 

законом або правочином. До того ж, розмір частки в спільній сумісній власності 

може змінюватися з урахуванням конкретних обставин справи значно частіше, ніж у 

спільній частковій власності.  

При поділі майна, що є в спільній сумісній власності також необхідно 

встановити розмір часток, які є рівними за відсутності зауважень. Але в цій ситуації 

виникає певна проблема: ми можемо говорити про наявність переходу режиму 

спільної сумісної в спільну часткову власність, але в той самий час правові засади 

поділу однакові для обох випадків.  
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Так, на думку С.Я. Фурси[136, с.193], у такому випадку відбувається 

поглинання спільної сумісної власністю спільною частковою (при будівництві 

будинку подружжям та іншими членами сім’ї або просто іншими особами), коли 

право спільної сумісної власності впливає на розподіл спільної часткової власності.  

Існують деякі практичні проблеми при виділі частки чи поділі спільного 

майна: оскільки грошова компенсація співвласникові за його частку у разі розподілу 

майна може бути надана лише за його згодою, то виникають проблеми при поділі, 

наприклад, неподільних речей чи нерухомості. Такі проблеми виникають і при поділі 

певної сукупності подільних речей (наприклад, при спадкуванні двома особами, 

якщо спадок складають кілька об’єктів, особам важко узгодити питання належності 

тих чи інших речей кожному з них).  

Ст. 363 ЦК України встановлює порядок визначення моменту переходу частки 

в праві спільної часткової власності до набувача за договором.  

Так, ч. 1 ст. 363 ЦК України передбачає, що частка в праві спільної часткової 

власності за договором переходить до набувача за договором з моменту укладення 

договору, якщо інше не встановлене домовленістю сторін. Це правило є 

диспозитивним і не забороняє сторонам обрати інший момент для переходу такого 

права. Однак у разі, якщо сторони такого договору не скористалися наданим їм 

правом, підлягає застосування законодавчо визначене правило, що є тим випадком, 

коли законодавець відходить від загального правила (визначення моменту 

виникнення права власності за договором у порядку ч. 1 ст. 334 ЦК України) і 

пов’язує момент виникнення права власності з моментом укладення договору, а не з 

моментом передання майна. Однак момент укладення договору може пов’язуватися з 

різними фактами (наприклад, моментом досягнення згоди щодо істотних умов 

договору в належній формі; або також моментом передання майна, або вчинення 

інших дій; або викладенням договору в належній формі), що, у свою чергу, 

призводить до правової невизначеності й сумнівів сторін щодо настання факту 

виникнення права власності на частку в праві спільної часткової власності.  

Так, ч. 2 ст. 363 ЦК України передбачає, що частка в праві спільної часткової 
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власності за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню та (або) 

державній реєстрації, переходить до набувача відповідно до статті 334 цього 

Кодексу. Однак, як вже зазначалося раніше в нашій роботі, ст. 334 ЦК України 

містить низку правил, які підлягають застосуванню в різних умовах, тому 

формулювання ч. 2 ст. 363 ЦК України як відсильної без зазначення конкретного 

припису, який підлягає застосування, вносить сумніви в правовий режим права 

власності на частку в спільному майні і порядок його набуття.  

Також у ст. 363 ЦК України не вирішено питання про порядок набуття частки 

щодо нерухомого майна. На нашу думку, хоча ст. 363 ЦК України й не вказує на це, 

однак щодо виникнення права власності на частку нерухомого майна підлягає 

застосуванню правило, передбачене ч. 4 ст. 334 ЦК України, і особа в рамках закону 

стане спільним власником майна на право спільної часткової власності лише після 

внесення відповідних змін у реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.  

На думку деяких правознавців[45], суперечності в нормах ст. ст. 334 і 363 ЦК 

України немає тому, що частка в праві спільної часткової власності не припадає на 

конкретну річ, а поширюється на все майно. Відтак, оскільки співвласник може 

відчужити лише свою ідеальну частку, а не конкретне майно, він не може «передати» 

свою частку шляхом її фактичного вручення набувачеві.  

Однак, на нашу думку, з таким твердженням погодитися досить складно, адже 

юридична наука й практика давно випрацювала механізми, які підлягають 

застосуванню в разі неможливості фактичної передачі речі, наприклад, абз. 2 ч. 2 ст 

334 ЦК України передбачає, що до передання майна прирівнюється вручення 

коносамента або іншого товарно-розпорядчого документа на майно, в інших 

випадках мова може йде про передання (прийняття) символів речі (наприклад, 

відповідно до ст. 722 ЦК України), що, по суті, не є переданням майна, який є 

предметом договору, а існування двох правил у визначені моменту набуття права 

власності на частку, що взаємно виключають одне одного, не може розглядатися 

інакше, ніж суперечність.  

Тобто частка в праві спільної часткової власності за договором переходить до 
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набувача за договором з моменту укладення договору лише, якщо це частка в 

рухомому майні (що не прирівняне за своїм статусом до не рухомого, як, наприклад, 

автомобілі) і яке не підлягає державній реєстрації чи нотаріальному посвідченню.  

Оскільки при здійсненні спільної сумісної власності цілісність майна не 

порушується, то в такому разі варто розглянути питання, пов’язані зі 

співвідношенням моментів виникнення права власності за цивільним 

законодавством і моментом виникнення права спільної сумісної власності в окремих 

правовідносинах, на прикладі майна подружжя.  

Визначення моменту дії режиму спільності та моменту виникнення права 

спільної сумісної власності на майно подружжя.  

Дослідження цього питання можна знайти в працях як вітчизняних, так і 

зарубіжних учених, як-от: Т. Ариванюка, В. Бєлова, С. Братуся, М. Брагінського, Д. 

Бобрової, В. Вітрянського, О. Дзери, І. Жилінкової, Н. Ліннікової, В. Луця, Р. 

Мананкової, М. Маркової, Д. Мейєра, Є. Суханова, Ю. Толстого, Ю. Червоного, Я. 

Шевченко та ін.  

Сімейний кодекс України[137] (далі – СК України) є основним джерелом 

сімейного права України, базовим завданням якого є врегулювання сімейних 

відносин у суспільстві. У сфері майнових відносин СК України регулює питання 

набуття власності щодо особливого суб’єктного складу – членів сім’ї.  

Законодавство України не містить законодавчого визначення категорії «майно 

подружжя», однак розкриває сутність терміна майно. Так, відповідно до ч. 1 ст. 190 

ЦК України майном як особливим об’єктом вважається окрема річ, сукупність речей, 

а також майнові права та обов’язки. Тобто, говорячи про «майно подружжя», йдеться 

про будь-яке майно (у розумінні ЦК України), що належить «подружжю». Що ж 

стосується категорії «подружжя», то законодавець теж не розкриває її суті. Однак у 

СК України цей термін вживається щодо чоловіка і жінки (одночасно як збірне 

поняття), які зареєстрували шлюб у Державному органі реєстрації актів цивільного 

стану.  

Норми СК України передбачають два правових режими, у яких може 



128 

перебувати майно подружжя: 

1) особистої приватної власності дружини та чоловіка (регулюється гл. 7 СК 

України);  

2) спільної сумісної власності подружжя (регулюється гл. 8 СК України).  

Особливої уваги потребує категорія «особистої приватної» власності дружини 

та чоловіка. Уважаємо, що законодавець необґрунтовано використовує таку 

термінологію, що характерна для законодавства радянського періоду державності та 

втратила свою актуальність.  

Такий погляд було висловлено в роботах В. Борисової[135, с.135], О. Дзери[31, 

с.58], І. Жилінкової, С. Фурси[136, с.193], а тому ми, не зупиняючись на цьому, 

дотримуємося думки, що доцільно говорити про «роздільну» власність чоловіка і 

дружини (саме це поняття і будемо використовувати далі в роботі).  

Щодо категорії спільної сумісної власності подружжя, якою оперує СК 

України, то вона є різновидом права «спільної сумісної власності» фізичних осіб у 

цілому, регулювання якого здійснюється в порядку, установленому ЦК України. Так, 

згідно з ч. 3 ст. 368 ЦК України спільним сумісним є майно, набуте подружжям за 

час шлюбу, якщо іншого не встановлено договором або законом.  

Так, СК України (як спеціальний нормативний акт) у 8 главі регулює режим 

спільної сумісної власності подружжя. Відповідно до ч. 1 ст. 60 СК України майно, 

набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної 

сумісної власності, незалежно від того що один із них не мав з поважної причини 

(навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) 

самостійного заробітку (доходу).  

Таким чином, аналогічно ч. 3 ст. 368 ЦК України законодавцем у СК України 

встановлено презумпцію режиму спільності майна, що набувається подружжям.  

Обидві правові норми (ч. 3 ст. 368 ЦК України та ч. 1 ст. 60 СК України) не 

дають відповіді на запитання, з якого моменту майно вважається набутим 

подружжям, однак вказують на поширення загального правового режиму спільності 

набутого майна в період шлюбу. Отже, виникає запитання: з якого моменту починає 
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діяти режим спільності майна для подружжя? Оскільки вказані норми 

термінологічно використовують категорію «майно, набуте подружжям», це 

спричиняє ще низку запитань: чи «набуте» майно означає і «набуте» право 

власності, і якщо так, то з якого моменту? Чи мова йде лише про набувача майна, а 

не про власника? Чи виникає спільність щодо майна, яке «набуте» лише одним із 

подружжя, і якщо так, то з якого моменту?  

Стосовно права власності, то цивільне законодавство України передбачає, що 

воно набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів 

відповідно до ч. 1 ст. 328 ЦК України. Таким чином, недотримання вимоги ч. 1 ст. 

328 ЦК України стосовно законності підстав набуття права власності призведе до 

того, що особа набуває лише майно, але не право власності на нього, і, тим більше 

не право спільної сумісної власності .  

У деяких випадках законодавець, розуміючи недосконалість терміна набуття 

майна (коли мова йде про набуття права власності), уточнює: «у власність». 

Наприклад, у ч. 3 ст. 335 ЦК України передбачено, що безхазяйні рухомі речі 

можуть набуватися у власність (курсив наш. – І. Я.) за набувальною давністю, крім 

установлених випадків. Хоча в такому разі мова йде про виникнення права власності 

на безхазяйні рухомі речі на підставі набувальної давності.  

Отже, загалом для набуття майна у власність важливо, щоб підстава такого 

набуття не була заборонена законом, це стосується і права власності подружжя. 

Аналізуючи положення ч. 3 ст. 368 ЦК України, яка є нормою загального характеру 

(щодо норм гл. 8 СК України), вважаємо, що термін «майно, набуте подружжям» 

варто тлумачити, застосовуючи метод від супротивного. Тобто лише закон або 

договір можуть вказувати на те, що відповідне «набуття майна подружжям» не 

породжує: виникнення права власності взагалі (якщо відсутня правова підстава для 

виникнення такого права) чи лише права спільної сумісної власності (наприклад, 

якщо закон або договір вказує на набуття майна на праві роздільної власності 

подружжя).  

Так, законодавство України встановлює презумпцію режиму спільності майна 
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подружжя, яка вважається встановленою з моменту державної реєстрації шлюбу, 

адже саме із цим моментом пов’язується виникнення подружжя в правовому полі. 

Установлення такої презумпції має досить важливе значення, адже, таким чином, 

правопорядок не визнає будь-кого з подружжя єдиновласником майна, набутого за 

час шлюбу, окрім випадків, прямо передбачених законом або договором.  

Однак специфікою презумпції режиму спільності майна подружжя, як і будь-

якої правової презумпції, є те, що вона може бути спростована як самим 

законодавцем, так і в судовому чи договірному порядку.  

Цікавим у цьому аспекті є справа, що була предметом розгляду судів 

першої[128] й апеляційної[154] інстанцій. Предметом конфлікту була квартира, 

придбана під час шлюбу за спільні кошти і відчужена одним із подружжя (за 

письмової нотаріально посвідченої згоди іншого з подружжя) на користь іншого в 

період шлюбу. Після розірвання шлюбу позивач (який є відчужувачем) просив 

визнати за ним право власності на частину квартири та усунути перешкоди в 

користуванні нею. Свої позивні вимоги він обґрунтовував презумпцією спільності 

майна, придбаного за час перебування в шлюбі. Однак суди дійшли іншого висновку, 

аргументуючи це тим, що:  

 по-перше, оскільки позивач виступив за договором купівлі-продажу 

продавцем, то відтак відповідно до закону він не може бути і набувачем 

(покупцем) цієї квартири; 

 по-друге, оскільки чинним законодавством не заборонено укладання 

договорів купівлі-продажу між членами подружжя, то, продавши 

квартиру відповідачу, позивач позбавив себе права власності щодо цієї 

квартири,  

 по-третє, оскільки він таким чином позбавив себе права власності на 

квартиру, він не набув права власності на її частину в порядку спільного 

майна подружжя та не може в порядку, встановленому законом, бути 

співвласником цієї квартири.  

Також у багатьох випадках на практиці існує запитання: як бути з майном, що 
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набуте в період шлюбу, якщо в правовстановлюваних документах зазначений лише 

один із подружжя? У такій ситуації в юридичній літературі та практиці до такої 

особи застосовують термін титульний власник. Однак варто відзначити, що 

існування «титульного власника» не змінює правового режиму спільності майна 

(який відсутній лише за прямої на це вказівки закону або договору), а тому права 

другого з подружжя підлягають захисту як співвласника такого майна.  

Ми вважаємо, що визначення моменту дії режиму спільності на майно 

подружжя і визначення моменту виникнення в подружжя права власності на набуте 

майно є нетотожними поняттями. Режим спільності майна подружжя виникає на 

момент реєстрації шлюбу і відображає проміжок часу, упродовж якого майно (окрім 

того, на яке поширюється режим роздільного майна подружжя), що набувається 

чоловіком чи жінкою, надходить у сумісну власність подружжя автоматично. При 

цьому в такому разі відсутній навіть нескінченно малий відрізок часу, впродовж 

якого майно могло б належати будь-кому з подружжя одноосібно.  

А момент виникнення в подружжя права власності на набуте майно – це 

конкретна мить у часі (старт), з якого майно, що набуте хоча б одним із подружжя (за 

умови, що воно не належить до роздільного майна кожного з них), стає спільною 

сумісною власністю другого з подружжя.  

При визначенні моменту набуття права спільної власності одним із подружжя 

з’ясовується достатність його дій або іншого з подружжя (зокрема це можуть бути 

спільні дії) для набуття майна. За таких обставин можна вважати момент 

виникнення права спільної власності в одного з подружжя похідним від моменту 

виникнення права власності в особи в цілому. Правова природа таких моментів різна 

(оскільки різні підстави і способи набуття майна), однак у часовому полі вони 

збігаються.  

Момент виникнення права власності, який є первісним щодо набуття права 

спільної сумісної власності подружжя, як уже зазначалося, багато в чому залежить 

від об’єкта, який набувається. Так, законодавець поряд із загальним закріпленням 

презумпції спільності майна подружжя в ст. 61 СК України визначив і об’єкти права 
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спільної сумісної власності. Однак тут варто погодитися з думкою І. Жилінкової[36, 

с.108], що таким чином законодавець призвів до розмивання загального правила про 

спільність майна подружжя, а отже, і вніс сумніви щодо правового режиму кожного з 

видів майна, не перерахованого прямо в законі.  

Уважаємо за доцільне розглянути види об’єктів права спільної сумісної 

власності, які виокремлює законодавець у СК України, хоча така класифікація нам 

видається невиправданою.  

Так, відповідно до частини 2 статті 61 СК України до об’єктів права спільної 

сумісної власності належить заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, 

одержані одним із подружжя. У такому разі моментом виникнення права власності, а 

отже, і права спільної власності в подружжя слід вважати момент нарахування 

заробітної плати, пенсії, стипендії, інших доходів одному з подружжя. Однак слід 

ураховувати, що до інших доходів не можуть належати премії, нагороди, які 

одержані за особисті заслуги людини і відзначають її внесок у розвиток науки, 

культури, мистецтва, спорту[135, с.136], адже такі об’єкти не підпадають під дію 

режиму спільності майна подружжя відповідно до ч. 3 ст. 57 СК України.  

Відповідно до частини 3 статті 61 СК України, якщо одним із подружжя 

укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші, інше майно, зокрема гонорар, виграш, 

які були одержані за цим договором, є об’єктом права спільної сумісної власності 

подружжя. У такому разі не зовсім зрозуміло, які саме договори законодавець мав на 

увазі. Категорія «інтерес» легального визначення не має, так само як і «інтереси 

сім’ї». Більше того, здійснення (а отже, і відчуження) одним із подружжя права 

власності щодо роздільного майна має відбуватися з урахуванням інтересів сім’ї 

відповідно до ст. 59 СК України. Таким чином, на нашу думку, для вирішення 

питання правового режиму майна, отриманого за договором, визначальним є 

первісний правовий режим майна (спільне чи роздільне майно подружжя), стосовно 

якого або ж за рахунок якого укладався договір.  

Показовим у цьому аспекті є рішення Дніпровського районного суду міста 

Києва від 10.11.2011 р. у справі № 2-888/2011[127], у якому позивачці було 
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відмовлено у визнанні права на майно та звільненні майна з-під арешту. Суд 

установив, що договір міни житла було укладено за час шлюбу, однак первісно 

обмінювана квартира належала відповідачу та його матері і була набута відповідачем 

у процесі приватизації майна. У зв’язку із цим суд вирішив, що укладення договору 

міни квартир є фіксуванням переходу права власності на житлове приміщення, що 

було набуто відповідачем до укладення шлюбу, і на підставі п. 1 ч. 1 ст. 57 СК 

України визнав спірну квартиру роздільною приватною власністю відповідача. На 

нашу думку, у цьому разі суд неправильно тлумачить правову природу укладення 

договору міни, однак, справді, спірна квартира була придбана за рахунок майна 

відповідача, що було набуте ним до шлюбу і тому на підставі п. 3 ч. 1 ст. 57 СК 

України є роздільною приватною власністю відповідача, незважаючи на те що такий 

договір міни, скоріш за все, укладався відповідно до інтересів сім’ї.  

Уважаємо, що варто погодитися з думкою тих вчених[134, с.127], які 

вважають, що чоловік і жінка, беручи шлюб, тим самим водночас погоджуються на 

поширення режиму спільності стосовно майна, що буде набуватися ними в період 

шлюбу, тобто з фактичними обмеженнями в майнових відносинах, обумовленими 

перебуванням у шлюбі. Більше того, якщо чоловіка і жінку не влаштовує законний 

правовий режим майна, вони вправі внести до нього зміни шляхом укладення 

шлюбного контракту. Тому нам видається цілком логічним поширення права 

спільної сумісної власності на майно, набуте внаслідок договорів, укладених в 

інтересах подружжя.  

Відповідно до ч. 4 ст. 61 СК України речі для професійних занять (музичні 

інструменти, оргтехніка, лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу для 

одного з подружжя, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Таким 

чином, законодавство виходить з того, що такі речі були набуті за рахунок спільних 

коштів подружжя, інакше б діяв правовий режим роздільного майна подружжя 

відповідно до ст. 57 СК України. Проте оскільки законодавець дає лише приблизний 

перелік речей, які призначені для професійних занять, і не визначає критеріїв їх 

відмежування від схожих речей, на практиці це може призводити до конфлікту про 
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правовий режим такого майна подружжя. Наприклад, не зрозуміло, чи можна 

вважати скрипку, придбану лікарем за час шлюбу, річчю для професійних занять, і 

чи можна, наприклад, визнати її річчю індивідуального користування? 

У той самий час ч. 1 ст. 61 СК України передбачає, що об’єктом права спільної 

сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з 

цивільного обігу.  

Оскільки найбільш поширеною правовою формою, яка забезпечує набуття 

права власності (і права спільної сумісної власності подружжя) є правочин, і завдяки 

договорам забезпечується перманентний процес економічного обігу в суспільстві, 

вважаємо за доцільне зупинитися на моменті, який є відправним для виникнення 

такого права в подружжя.  

Так, у статті 334 ЦК України викладено загальні положення щодо моменту 

набуття права власності за договором. Відповідно до ч. 1 ст. 334 ЦК України право 

власності в набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо 

інше не встановлено договором або законом. Сторони або закон можуть визначити й 

інший момент для виникнення права власності.  

У сімейних правовідносинах у зв’язку з автоматичним поширенням дії режиму 

спільності майна право власності за договором у подружжя виникає з моменту 

набуття права власності будь-ким із них, за виключенням майна, яке набувається в 

роздільну приватну власність подружжя і який за загальним правилом збігається з 

моментом передачі такого майна набувачу.  

Оскільки правила, передбачені ч.ч. 3, 4 ст. 334 ЦК України, є складовими 

загального правила, передбаченого ч. 1 ст. 334 ЦК України, а саме тими випадками, 

коли момент набуття права власності встановлюється в законі, відходити від 

положень якого сторони не мають права (див. ч. 1 ст. 203 ЦК України – І. Я.).  

У підсумку виходить, що за загальним правилом право спільної сумісної 

власності на рухоме майно, що набувається в період шлюбу одним із подружжя і не 

належить до роздільного майна, виникає в другого з них на момент виникнення 

права власності в першого з них, а на нерухоме майно – на момент державної 
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реєстрації права власності на такий об’єкт одним із подружжя.  

За результатами проведеного аналізу автором сформульовано такі висновки:  

 момент дії режиму спільності на майно подружжя і момент виникнення в 

подружжя права власності на набуте майно є нетотожними поняттями; 

 момент виникнення права спільної власності в одного з подружжя є похідним 

від моменту виникнення права власності в особи в цілому, при чому правова 

природа таких моментів різна;  

 моментом виникнення права спільної сумісної власності подружжя (за 

виключенням майна, що належить на праві роздільної власності) є момент 

виникнення права власності в будь-кого з подружжя, при чому щодо рухомого 

майна він може бути пов’язаний з різними фактами, тоді як стосовно 

нерухомого майна існує імперативне правило, що пов’язує його з державною 

реєстрацією права власності.  

Отже, спільна сумісна і спільна часткова власність є різновидами права 

спільної власності. Як дві складові одного цілого вони мають спільні риси, але і 

відрізняються за особливостями виникнення і припинення, об’єктним складом, 

особливостями здійснення і поділу, взаємовідносин учасників тощо. Більше того, на 

практиці вони можуть взаємно поглинати чи взаємно переходити з одного в інший 

за наявності відповідних юридичних фактів.  
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Висновки до II розділу 

 

Встановлено, що в ЦК України єдиною статтею, яка містить універсальну 

формулу виникнення в набувача майна за договором права власності, є ст. 334. Ця 

формула полягає в тому, що право власності в набувача майна за договором виникає 

з моменту передачі майна, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Відзначається, що така формула моменту виникнення права власності була 

закладена в ст. 128 ЦК УРСР 1963 р. і є найбільш поширюваною в законодавстві 

зарубіжних країн, а відтак, є прийнятною в нинішній правовій системі України. 

Однак це не свідчить про відсутність проблем у науковому тлумаченні поняття такої 

формули. 

Насамперед, у цивілістичній науці триває дискусія щодо змісту поняття 

«передача майна». В одних випадках під передачею речі треба розуміти її фактичне 

вручення набувачеві, в інших – не лише вручення, а й її прийняття. Не усуває цієї 

неоднозначності також законодавче застереження в ч. 2 ст. 334 ЦК України про те, 

що передаванням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, 

організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна без 

зобов’язання доставки, вручення коносамента або іншого товаророзпорядчого 

документа. Наведена норма практично відобразила (відтворила) редакцію ст. 128 ЦК 

УРСР і тому нині вона не повною мірою враховує зміни, що відбулися в товарообігу 

країни.  

Обґрунтовується думка, що переданням майна має вважатися також 

розміщення його на складах загального користування (на товарних, митних складах 

тощо), якщо таке майно було відчужене без зобов’язання доставки безпосередньо 

набувачеві. 

Детальний аналіз ст. 334 ЦК України показав, що момент передачі майна 

недоцільно ототожнювати з моментом виникнення права власності, у багатьох 

випадках передача майна є дією, спрямованою на виконання договору і одночасно 

юридичною підставою виникнення в набувача права власності на таке майно (не 
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самостійною), у той час, як момент виникнення права власності пов’язується з 

іншими додатковими діями або обставинами. 

Запропоновано у випадках, коли на момент вручення товаророзпорядчого 

документа майна фізично вже не існувало (було зіпсоване, пошкоджене, знищене 

тощо) вважати, що до передання майна має прирівнюватися вручення 

товаророзпорядчого документа лише в разі, якщо на цей момент майно існує в 

натурі. 

Стверджується, що в разі відсутності в законі норм або в договорі умови про 

момент виникнення в набувача права власності, має діяти презумпція про 

застосування загального правила, закріпленого в ч. 1 ст. 334 ЦК України. 

Запропоновано під моментом виникнення в набувача права власності розуміти 

належно зафіксований документально чи іншим способом юридичний факт у 

часовому просторі, що засвідчує отримання набувачем правового статусу власника з 

усіма наслідками, що випливають із цього статусу. 

Визначено систему договорів, для яких законодавчо встановлюється той чи 

інший спеціальний момент виникнення права власності залежно від правової 

природи договору чи специфіки об’єкта. 

Встановлено, що в окремих випадках момент виникнення права власності 

встановлюється підзаконними нормативними актами. Наприклад, Правилами 

торгівлі у розстрочку фізичним особам, затвердженими КМУ, імперативно 

встановлено, що право власності на товари, передані в розпорядження покупця, 

переходить до нього після проведення кінцевого розрахунку. Обґрунтовується 

невідповідність наведеної норми як ст. 41 Конституції України, згідно з якою 

правовий режим власності визначається виключно законами, а також ст. 334 та ст. 

694 ЦК України, згідно з якими з моменту передання товару, проданого в кредит, і до 

його оплати продавцю належить право застави на цей товар. Така очевидна 

суперечність потребує якнайшвидшого усунення також з огляду на те, що 

застосування наведеного положення Правил може знижувати обсяг його прав. 

Здійснено класифікацію моментів виникнення в набувача права власності 
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залежно від підстав (способів), специфіки об’єкта набуття права власності, 

сформовано відповідний їх перелік-схему. 

Обґрунтовується висновок про те, що державна реєстрація прав на нерухоме 

майно не є безпосередньо юридичною підставою виникнення в особи права 

власності, адже відповідно до ст. 2 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», вона слугує офіційним визнанням і 

підтвердженням державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на 

нерухоме майно, тобто вона лише фіксує той факт, який вже відбувся, а відтак, він не 

збігається з моментом вчинення державної реєстрації. 

Встановлено, що для набуття права спільної власності необхідні відповідна 

загальна правова підстава, передбачена ст. 328 ЦК та певна сукупність юридичних 

фактів. Так, для виникнення права спільної часткової власності необхідні 

множинність суб’єктів-набувачів, наявність між ними домовленості про утворення 

спільної часткової власності, придбання частки в праві спільної часткової власності, 

пряме застереження закону, успадкування кількома спадкоємцями неділимого 

об’єкта тощо. Для виникнення права спільної сумісної власності в подружжя 

необхідні наявність зареєстрованого шлюбу, створення в період шлюбу майна, 

спільне або одноосібне придбання подружжям у період шлюбу майна за спільні 

кошти, за винятками, передбаченими законом або шлюбним договором. 

Відзначається недосконалість законодавчої конструкції виникнення права 

власності за правочинами про відчуження об’єктів нерухомого майна в момент його 

державної реєстрації і пропонується таким моментом вважати момент нотаріального 

посвідчення. 

Як результат дослідження юридичного значення процедури державної 

реєстрації прав на нерухоме майно в процесі набуття права власності, встановлено, 

що в одних випадках вона є юридичною підставою виникнення права власності 

(наприклад, на новостворене нерухоме майно), а в інших – офіційним документом, 

що підтверджує приналежність майна на праві власності набувачеві. 

Висвітлюються особливості виникнення права власності на цінні папери. ЦК 
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України не визначає момент виникнення права власності на цінний папір та момент 

переходу прав на цінний папір. Натомість, ЦК України обмежується нормою ч. 1 ст. 

197, згідно з якою до особи, яка набула право на цінний папір, одночасно переходять 

у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права за цінним папером). 

Права на цінний папір та права за цінним папером на пред’явника, що існує в 

документарній формі в паперовому вигляді, переходять шляхом вручення такого 

цінного папера іншій особі, а порядок переходу права на цінний папір та права за 

цінним папером на пред’явника, що існує в документарній формі як електронний 

документ, визначається Національним банком України – для фінансових банківських 

векселів та Кабінетом Міністрів України – для фінансових казначейських векселів. 

Права на цінний папір та права за цінним папером на пред’явника, що існує в 

бездокументарній формі, переходять у порядку, визначеному для переходу прав на 

іменні цінні папери. Права на іменний цінний папір та права за іменним цінним 

папером переходять до іншої особи в порядку, встановленому законодавством про 

депозитарну систему України.  

Право власності на ордерний цінний папір переходить іншій особі шляхом 

вчинення на ордерному цінному папері передавального запису (індосаменту). 

Індосамент може бути бланковим – без зазначення особи, стосовно якої повинні бути 

виконані зобов’язання, або ордерним – із зазначенням такої особи. Особливості 

переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами встановлюються 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та правочином. 

Право на цінні папери переходить лише на підставах, встановлених 

законодавством. Якщо право на цінні папери перейшло без встановлених законом 

підстав до добросовісного набувача, право на цінні папери може вважатися таким, 

що перейшло до останнього лише у випадку неможливості поновлення в правах 

особи, яка втратила цінні папери не за власною волею. 

Сформульована правова позиція щодо особливостей виникнення права 

спільної сумісної власності подружжя, які полягають у тому, що в разі придбання 

одним із подружжя рухомого майна, у другого з подружжя автоматично виникає 
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право спільної сумісної власності, а при придбанні одним із подружжя нерухомого 

майна така спільність юридично може виникнути лише після державної реєстрації 

такого права, незважаючи на те що за СК України режим спільності майна, що 

набувається подружжям, має діяти з моменту реєстрації шлюбу. 

Виявлено суперечності в Цивільному, Податковому кодексах та Правилах 

торгівлі у розстрочку в частині врегулювання моменту виникнення права власності 

за договором купівлі товару з розстроченням платежу. І запропоновано для таких 

договорів застосовувати положення ЦК України, відповідно до яких особа набуває 

право власності на такий товар з моменту його передання (відповідно до ч. 1 ст. 334 

ЦК України) або іншого моменту, передбаченого договором, наприклад, з моменту 

повної оплати товару (відповідно до ст. 697 ЦК України). 

Зроблено висновок, що для договорів дарування для настання моменту набуття 

права власності необхідним є певний юридичний склад, а саме наявність договору 

укладеного у відповідній формі (у тому числі письмовій формі, а для деяких 

договорів і з обов’язковим нотаріальним посвідченням) та передача майна з 

обов’язковим актом його прийняття. 
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РОЗДІЛ III. ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

ЗА НЕДОГОВІРНИМИ ПІДСТАВАМИ 

 

3.1. Момент виникнення права власності на новостворене або перероблене 

майно 

 

Набуття права власності на новостворене майно належить до первісних 

способів набуття права власності, оскільки право власності виникає на річ, якої не 

існувало раніше, тобто виникає на цю річ вперше.  

Так, частина 1 статті 331 ЦК України передбачає, що право власності на нову 

річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено 

договором або законом. Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на 

підставі договору, є власником цієї речі.  

Тобто особа може створити (виготовити) річ як самостійно, так і на підставі 

певного договору, наприклад, договору підряду (ст. 837 ЦК України), побутового 

підряду (ст. 865 ЦК України)[66, с. 549]. 

Так, ЦК України оперує термінами «виготовлення» та «створення», які на 

думку Н. І. Огнєвої, близькі за своєю суттю, однак перший передбачає застосування 

фізичних зусиль, а другий – творчої праці[67, с.37]. 

Однак законодавство України до розмежування таких термінів підходить дещо 

по-іншому. Так, абзац 4 статті 1 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності»[109] виробництво (виготовлення) визначається, як діяльність, пов’язана 

з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також 

реалізацію продукції власного виробництва. Однак визначення терміну «створення» 

в законодавстві відсутнє. Аналіз нормативно-правових актів України дає підстави 

вважати, що створення є більш широким поняттям, яке в деяких випадках включає й 

виготовлення. Такі висновки можна зробити з того, що законодавець використовує 

цей термін щодо: 
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 літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 11 ЦК України); 

 необхідних побутових умов (ст. 69 ЦК України);  

 юридичних осіб (ст.ст. 81, 87 ЦК України); 

 правових наслідків (ст. 234 ЦК України); 

 створення майна (ст. 331 ЦК України) як будівництво та ін.  

Так, в одних випадках законодавець вказує на створення як об’єднання 

юридичних осіб (наприклад, в п. 3 Загальних положень Положення про 

консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна 

діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження 

професійної[96]), в інших – як «завершення будівництва». Тобто, можна 

стверджувати, що створення можливе шляхом виготовлення (або ж виробництва, що 

більшою мірою характерно для виробничої діяльності), будівництва, об’єднання 

юридичних осіб тощо.  

Варто відзначити, що норма ч. 1 ст. 331 ЦК України розрахована на нормальні 

умови економічного обігу, коли нова річ виготовляється (створюється) з матеріалів, 

які належать її виготовлювачу (творцю), адже виготовлення речі із чужих матеріалів 

регулюється в порядку ст. 332 ЦК України  

Законодавством України не передбачено момент набуття права власності на 

новостворені рухомі речі. Оскільки за загальним правилом для створення рухомих 

речей не потрібно отримувати спеціальні дозволи, а факт їх створення та/чи сама 

новостворена річ відповідно не підлягають легалізації (реєстрації), то й набуття 

таких речей у власність відповідно здійснюється за відсутності контролю з боку 

держави. Таким чином, вважаємо, що в аспекті рухомих речей, 

правовстановлюючим фактом щодо виникнення права власності на нову річ є сам 

факт її створення. Тому важливе значення має момент, з якого річ можна вважати 

створеною (виготовленою), такою що існує в дійсності, адже саме він набуває 

правовстановлюючого значення. Варто погодитися з думкою В. Й. Арчінової, що 

факт закінчення відповідної діяльності щодо створення і є моментом набуття права 
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власності на новостворену рухому річ[6, с.21-22].  

Стосовно створення нерухомих речей, то момент виникнення права власності 

визначається відповідно до ч. 2 ст. 331 ЦК України, яка передбачає, що право 

власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) 

виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або 

законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності 

виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на 

нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності 

виникає з моменту державної реєстрації. 

Щодо моменту виникнення права власності на новостворене житло, то варто 

погодитися з думкою О. В. Воронової, що законодавство встановило три різні 

моменти набуття права власності і що одна й та сама особа не може послідовно 

набувати тричі право власності на створене житло[14, с.63]. Отже, можна 

припустити, що вказані в ч. 2 ст. 331 ЦК України моменти набуття права власності 

різняться за суб’єктами та способом будівництва житла. Однак практичне 

застосування цієї норми ускладнюється тим, що в ній не зазначається, у яких 

випадках і яка саме особа набуває право власності з вказаного в цій статті моменту. 

У зв’язку із чим вона пропонує визнавати момент набуття права власності на 

новостворені об’єкти з моменту реєстрації права власності в державному реєстрі 

прав на нерухоме майно та їх обмежень, а правовстановлюючим документом, на 

підставі якого здійснюється реєстрація, – свідоцтво про прийняття в експлуатацію 

певного об’єкта нерухомості.[14, с.63] 

Існують й інші думки із цього приводу. Так, О. О. Гризихіна пропонує визнати, 

що право власності на новостворений об’єкт нерухомості виникає з моменту 

приймання його в експлуатацію державною приймальною комісією закінченого 

будівництвом об’єкта з обов’язковою державною реєстрацією прав на нерухоме 

майно[27, с.176]. 

На думку С. О. Зубкова, введення державної реєстрації прав на об’єкти 

нерухомості втратить будь-який правовий зміст і буде носити тільки інформаційний 
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характер у випадку, коли право власності на новостворений об’єкт нерухомості буде 

виникати саме з прийняттям його в експлуатацію[40, с.92].  

Так, абзац 1 частини 2 статті 331 ЦК України сформульовано таким чином, що 

однозначно не можна стверджувати, що законодавець прирівняв момент завершення 

будівництва до моменту набуття права власності на такий об’єкт, адже законодавець 

вживає словосполучення «з моменту завершення будівництва», а не «в момент 

завершення будівництва», фіксація ж останнього моменту є достатньо 

проблематичним питанням.  

Так, варто погодитися з думкою І. В. Спасибо-Фатєєвою, що новостворене 

нерухоме майно слід розуміти, насамперед, як майно створене за договором 

будівельного підряду, сторонами якого є будівельник та підрядник[151, с.548]. У 

цьому випадку має місце 2 юридичних факти – договір і створення нового об’єкта 

цивільних відносин, у зв’язку із чим виникає питання співвідношення ст. 334 ЦК 

України, що визначає момент набуття права власності за договором, і ст. 331 ЦК 

України, яка регулює набуття права власності на новостворене майно та об’єкти 

незавершеного будівництва. Так, на думку І. В. Спасибо-Фатєєвої, ст. 334 ЦК 

поширює свою дію тільки на похідне набуття права власності за договором, іншими 

словами, щодо договорів про передання майна у власність, але не стосовно договір 

підряду[153, с.87]. На нашу думку, ч. 2 ст. 331 ЦК України не суперечить ст. 334 ЦК 

України і містить спеціальні правила щодо виникнення права власності на 

новостворений об’єкт нерухомості, у тому числі за договором, існування яких 

допускає ст. 334 ЦК України.  

Так, абзац 1 частини 2 статті 331 ЦК України передбачає, що право власності 

на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з 

моменту завершення будівництва (створення майна). Зазначена норма підлягатиме 

застосуванню у випадках, коли законодавство не передбачає введення такого 

нерухомого майна в експлуатацію, а права на нього не підлягають державній 

реєстрації (відповідно до абз. абз. 2-3, ч. 2 ст. 334 ЦК України).  

Однак для встановлення права власності в такому порядку відразу виникає 
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запитання: коли об’єкт слід уважати завершеним будівництвом? Оскільки такий 

момент відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 331 ЦК України має правовстановлююче 

значення, то чи слід такий момент десь додатково легалізовувати, заявляти чи 

підтверджувати.  

Так, стаття 2 Конвенції 167 про безпеку та гігієну праці в будівництві[47] 

визначає, що термін «будівництво» охоплює: 

1) будівельні роботи, серед них земляні роботи й спорудження, конструктивні 

зміни, реставраційні роботи, капітальний і поточний ремонт (куди входять чистка й 

пофарбування) та знесення всіх видів будинків чи будівель; 

2) цивільне будівництво, включаючи земляні роботи й спорудження, 

конструктивні зміни, капітальний і поточний ремонт та знесення, наприклад, 

аеропортів, доків, гаваней, внутрішніх водяних шляхів, гребель, захисних споруд на 

берегах річок і морів та поблизу зон обвалів, автомобільних доріг і шосе, залізниць, 

мостів, тунелів, віадуків та об’єктів, пов’язаних із наданням таких послуг, як: 

комунікації, дренаж, каналізація, водопостачання й енергопостачання; 

 монтаж та демонтаж будов і конструкцій з елементів заводського 

виробництва, а також виробництво збірних елементів на будівельному 

майданчику. 

Тобто, можна прийти до висновку, що відповідно до Конвенції 167 про безпеку 

та гігієну праці в будівництві моментом завершення будівництва є момент 

завершення робіт передбачених ст. 2 Конвенції. 

На офіційному веб-сайті, Державної інспекції України з питань праці[46], 

дається перелік Конвенцій Міжнародної організації праці, які ратифікувала Україна, 

у якому зазначена конвенція, віднесена до ратифікованих, однак ні на офіційному 

сайті Міжнародної організації праці[190], ні на офіційному веб-порталі Верховної 

Ради України – немає відомостей про приєднання України до вказаної Конвенції. 

Законодавство України в цілому і безпосередньо не закріплює момент, з якого 

об’єкт слід уважати завершеним будівництвом. Так, у випадках, коли будівництво 

здійснюється за договорами будівельного підряду, варто враховувати, що істотними 
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умовами такого договору (які підлягають затвердженню) є строки виконання робіт і 

проектно-кошторисна документація. Тому вважаємо, що очевидним є той факт щодо 

одночасності моментів: виконання робіт, що є предметом договору будівельного 

підряду і завершення будівництва, і саме з такої позиції варто виходити. Причому, 

для факту завершення будівництва, важливим є виконання самих підрядних робіт, а 

інші обов’язки підрядника, у тому числі щодо строків їх здійснення, в цьому питанні 

мають другорядне значення (хоча в межах договірних відносин їхнє значення 

безсумнівно важливе).  

У законодавстві відсутні вказівки щодо необхідності вчинення будь-яких 

додаткових дій, направлених на посвідчення факту завершення будівництва, якщо це 

не стосується об’єктів нерухомого майна, що підлягають введенню в експлуатацію, 

або права на них підлягають державній реєстрації.  

Проте законодавством чітко передбачені правові наслідки завершення 

будівництва, які полягають в: 

 наявності правовстановлюючого факту, у тих випадках, коли об’єкт 

будівництва не потребує введення його в експлуатацію;  

 є підставою для вчинення дій, направлених на ведення такого об’єкта в 

експлуатацію, факт здійснення якої є правовстановлюючим для об’єктів, 

для яких така процедура є обов’язковою.  

Так, відповідно до частини 8 статті 39 ЗУ «Про регулювання містобудівної 

діяльності» експлуатація закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих (якщо таке 

прийняття передбачено законодавством) в експлуатацію, забороняється[121]. 

Більше того, експлуатація об’єктів будівництва, які завершені будівництвом з 

19.01.2012 р. та не прийняті в експлуатацію, тягне за собою накладення штрафу в 

порядку передбаченому ст. 96 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення[43]. 

Також звертає на себе увагу застереження законодавця в частині 8 статті 39 ЗУ 

«Про регулювання містобудівної діяльності»[121], «якщо таке прийняття 

передбачено законодавством». Так, відповідно до абзаців 2 частині 2 статті 331 ЦК 



147 

України передбачено, що якщо договором або законом передбачено прийняття 

нерухомого майна до експлуатації, то право власності виникає з моменту його 

прийняття до експлуатації (виділено нами – І. Я.). Власне ЦК України вказує на 

можливість встановлення обов’язку введення об’єкта в експлуатацію в договірному 

порядку. Однак вважаємо, що це положення не відповідає дійсності, адже введення в 

експлуатацію є адміністративним актом, який здійснюється лише у випадках, 

встановлених законом. 

Так, відповідно до абзацу 5 частини 1 статті 4 ЗУ «Про регулювання 

містобудівної діяльності» передбачено, що об’єктами будівництва є будинки, будівлі, 

споруди будь-якого призначення, їхні комплекси, лінійні об’єкти інженерно-

транспортної інфраструктури. Так, на сьогодні діє Державний класифікатор будівель 

та споруд ДК 018-2000, який розкриває поняття «будівля» та «споруда» і елементів 

будівництва, які до них входять[29]. Саме такі об’єкти підлягають уведенню в 

експлуатацію з моменту завершення будівництва.  

Так, ст. 39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачає, що 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать: 

 до I – III категорій складності та об’єктів, будівництво яких 

здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом 

реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю на 

безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність 

об’єкта до експлуатації;  

 до IV і V категорій складності здійснюється на підставі акта готовності 

об’єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного 

архітектурно-будівельного контролю сертифіката в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України.  

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, 

затверджений Постановою КМУ «Питання прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів»[70] (далі – Порядок прийняття в експлуатацію об’єктів) є 

основним нормативним актом, який регулює питання введення нерухомого майна в 
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експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, також містить аналогічні 

положення, наведеним п. 12 Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів.  

Таким чином, законодавство закріплює презумпцію обов’язковості процедури 

введення в експлуатацію новоствореного об’єкта нерухомості.  

Так, відповідно до пункту 5 статіі 39 ЗУ «Про регулювання містобудівної 

діяльності» датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є 

дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі 

сертифіката[121], аналогічне положення також міститься в п. 11 Порядку прийняття 

в експлуатацію об’єктів. Тобто моментом виникнення права власності на об’єкти 

нерухомого майна, які підлягають введенню в експлуатацію, варто вважати дату 

реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката. 

Так, хоча законодавством і передбачено обов’язок введення в експлуатацію 

лише у випадку безпосередньої вказівки закону, однак, оскільки законодавство не 

містить єдиного поняття «споруда», також не встановлює її правовий статус, але 

передбачає, що споруди будь-якого призначення є об’єктами будівництва, а 

експлуатація закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, 

забороняється, дає підстави стверджувати, що законодавство виходить із принципу 

обов’язкового введення нерухомого об’єкта в експлуатацію.  

Недостатньо врегульований, а відтак, і незрозумілий правовий статус 

тимчасових споруд (далі – ТС) для провадження підприємницької діяльності, а 

також малих архітектурних форм. Так, відповідно до ст. 28 ЗУ «Про регулювання 

містобудівної діяльності» передбачено, що тимчасова споруда торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з 

полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених 

технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється 

тимчасово, без улаштування фундаменту. Відповідно до пункту 2.1. Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

підставою для розміщення ТС є паспорт прив’язки ТС[104]. 
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Відповідно до пункту 2. 23 Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності після розміщення ТС замовник подає до 

виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або відповідної районної 

державної адміністрації письмову заяву, у якій зазначає, що він виконав вимоги 

паспорта прив’язки.  

Відповідно до пункту 2. 32 Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності власники (користувачі) ТС зобов’язані 

підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного 

обладнання, що використовується разом з ТС. Однак цей нормативний акт не 

містить вказівок щодо необхідності введення такої споруди в експлуатацію.  

Стаття 28 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» має назву: 

«Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності», однак в ч. 3 

міститься лише застереження, що розміщення малих архітектурних форм 

здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів». 

Таке формулювання статті дає підстави вважати, що малі архітектурні форми є 

різновидами тимчасових споруд.  

Стаття 21 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»[82] передбачено, що мала 

архітектурна форма – це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта 

благоустрою, до яких належать: 

 альтанки, павільйони, навіси; 

 паркові арки (аркади) і колони (колонади); 

 вуличні вази, вазони і амфори; 

 декоративна та ігрова скульптура; 

 вуличні меблі (лавки, лави, столи); 

 сходи, балюстради; 

 паркові містки; 

 огорожі, ворота, ґрати; 

 інформаційні стенди, дошки, вивіски; 

 інші елементи благоустрою, визначені законодавством.  
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Однак перелік об’єктів, вказаних в ст. 21 ЗУ «Про благоустрій населених 

пунктів» є невичерпним, і до малих архітектурних форм можуть належати й інші 

елементи благоустрою, визначені законодавством. У той самий час таке поняття 

малих архітектурних форм було запроваджено лише з 20.11.2012 р. в порядку 

прийняття змін до вказаного нормативного акту.  

Пункт 4 Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, правила користування ними та охорони[91] передбачено 

існування малої архітектурної форма для провадження підприємницької діяльності 

(далі – мала архітектурна форма).Мала архітектурна форма – це невелика (площею 

до 30 кв. м) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з 

полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту. 

Тобто за такого формулювання можна стверджувати, що до малої архітектурної 

форми належить також такий елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта 

благоустрою, як мала архітектурна форма для провадження підприємницької 

діяльності. Але в такому випадку не зрозуміло, чим відрізняється ТС від малої 

архітектурної форми для провадження підприємницької діяльності.  

Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до ЗУ «Про 

благоустрій населених пунктів» за рішенням власника об’єкта благоустрою з 

дотриманням вимог законодавства, державних стандартів, норм і правил. 

Малі архітектурні форми не повинні мати заглиблені в ґрунт фундаменти і не 

перевищувати за висотою 4 м (п. 27 Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та 

охорони[91]).  

Податковий кодекс України (далі – ПК України) взагалі не оперує поняттям 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності, у той самий час в ст. 145 

встановлює строки амортизації для тимчасових (нетитульних) споруд[71]. Поділ ТС 

на титульні і нетитульні відбувався з позиції затверджених ДБН Д. 1. 1-1-2000[105], 

які втратили чинність з 01.01.2014 р., тому щодо правової природи і статусу ТС 
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Податковий кодекс України чіткості не додає. Однак в частині 14. 1. 211 статті 14 ПК 

України міститься застереження, що для цілей розділу XII цього Кодексу пунктом 

продажу товарів є кіоск, палатка, інша мала архітектурна форма, яка розташована в 

окремому приміщенні, але не має вбудованого торговельного залу для покупців. 

Тобто виходить, що для цілей розділу XII ПК України кіоски та палатки вважаються 

малими архітектурними формами, причому такі об’єкти мають бути розташовані в 

окремому приміщенні без вбудованого торговельного залу для покупців.  

Власне таке бачення законодавця до вказаних понять в контексті змін 

запроваджених від 20.11.2012 р. є досить суперечливим і незрозумілим, адже, з 

одного боку, законодавець оперує поняттям «мала архітектурна форма для 

провадження підприємницької діяльності» і просто «мала архітектурна форма», а, з 

іншого, «тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності», не встановлюючи 

хоча б критеріїв для їх розмежування та співвідношення. 

У той саме час спільним для вказаних понять є те, що їх спорудження 

передбачає обов’язкову відсутність фундаменту, заглибленого в ґрунт, тобто 

відсутність прив’язки такого майна до землі, як однієї з ознак нерухомості, внаслідок 

чого перенесення такого об’єкта стає можливе без його знецінення або зміни його 

призначення. Власне, не має достатніх підстав для віднесення таких об’єктів до 

нерухомого майна, зважаючи також на те, що в законодавстві відсутні вказівки щодо 

необхідності або обов’язковості введення таких об’єктів (малих архітектурних форм 

і ТС) в експлуатацію.  

Отже, на підставі викладеного, можна зробити висновок, що законодавство 

виходить з обов’язковості процедури введення в експлуатацію нерухомого майна. 

Так, в місцевих правилах забудови містяться положення щодо порядку прийняття 

рішення про пред’явлення завершеного об’єкта нерухомого майна для введення в 

експлуатацію.  

Так, відповідно до Правил забудови Київської області[124] у випадках, коли 

будівництво здійснюється за підрядними договорами, а завершене будівництво 
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потребує введення в експлуатацію (причому, на сьогодні відсутній перелік 

нерухомих об’єктів, які не підлягають введенню в експлуатацію), тоді замовник 

будівництва об’єкта має пред’явити такий закінчений будівництвом об’єкт 

державній приймальній комісії. Для пред’явлення такого об’єкта будівництва не 

пізніше ніж у п’ятиденний строк після отримання замовником письмового 

повідомлення від генерального підрядника (який зобов’язаний повідомити 

замовника про виконання плану будівництва) про закінчення будівництвом об’єкта 

(в якому має міститися прохання утворити робочу комісію) замовником утворюється 

робоча комісія, завданням якої є розгляд можливості прийняття рішення про 

визнання завершення будівництвом об’єкта.  

Схожі правила містяться також і в інших місцевих правилах забудови, що 

прийняті на рівні областей, зокрема в Правилах використання та забудови території 

міста Чернівці[106], відповідно до яких для об’єктів виробничого призначення з 

чисельністю понад 50 працюючих або вартістю понад 5 млн. грн. та об’єкти 

житлово-громадського призначення III, IV і V категорій складності до пред’явлення 

їх державним приймальним комісіям попередньо приймаються робочими комісіями. 

Робочі комісії призначаються з метою встановлення готовності об’єкта для 

пред’явлення державній приймальній комісії.  

Оскільки відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 331 ЦК правовстановлюючим фактом для 

виникнення права власності є момент прийняття нерухомого майна в експлуатацію 

(за умови, що таке прийняття передбачене законом як обов’язкове), якщо права на 

таке майно не підлягають державній реєстрації, вважаємо за доцільне розглянути ті 

випадки, коли реєстрація прав на нерухоме майно не є обов’язковою.  

Так, положення частина 2 статті 331 ЦК слід розуміти в системному зв’язку із 

положенням ст. 182 ЦК щодо державної реєстрації права власності та інших речових 

прав на нерухомі речі, яка не передбачає винятків. Як нами вже зазначалося, ЗУ Про 

державну реєстрацію речових прав є ключовим у сфері державної реєстрації прав на 

нерухоме майно відповідно до ч. 2 ст. 1. Дія цього Закону не поширюється на 

державну реєстрацію прав на повітряні і морські судна, судна внутрішнього 
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плавання, космічні та інші об’єкти цивільних прав, на які поширюється правовий 

режим нерухомої речі. У частині 13 статті 15 цього Закону зазначається, що порядок 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також порядок 

надання інформації з Державного реєстру прав встановлює Кабінет Міністрів 

України. Так, відповідно до абз. 7 п. 4 Порядку державної реєстрації прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень[103] встановлено, що не підлягають державній 

реєстрації речові права та їх обтяження на копалини, рослини, а також на малі 

архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, що розташовані на земельній 

ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення.  

Отже, як правило, всі об’єкти нерухомого майна, зважаючи на свою специфіку, 

після завершення будівництва підлягають прийняттю до експлуатації та державній 

реєстрації. Тобто фактично процедура прийняття в експлуатацію втрачає значення 

самостійного правовстановлюючого факту набуття права власності. Більше того, 

відповідно до ч. 9 ст. 39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» лише 

зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат є 

підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію 

об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води, газу, тепла, 

електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної 

звітності та оформлення права власності на нього (курсив наш – І. Я.). Нами вже 

зазначалося, що моментом прийняття в експлуатацію є момент реєстрації декларації 

про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката. Таким чином, встановлення 

факту завершення будівництвом об’єкта нерухомості та прийняття нерухомого 

майна до експлуатації є підставами для оформлення права власності, однак для 

виникнення права власності необхідним є здійснення процедури державної 

реєстрації права власності.  

Тут варто погодитися з думкою В. П. Мозоліна[62, с.150; 61, с. 26], який, хоча і 

досліджував правове регулювання комплексних майнових відносин в Російський 

Федерації, однак обґрунтування позиції і висновки такої роботи, прийнятні і для 

українського законодавства. Так, В. П. Мозоліним була сформульована позиція, 
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відповідно до якої цивільно-правові норми не можуть бути недоторканними в своєму 

цивілістичному змісті, адже вони мають здатність перетворюватися в позагалузеві, 

втрачаючи при цьому свою цивілістичну приналежність[60, с.235; 63, с.26; 80, с.54]. 

Названі вони були реперними правовими нормами з тієї причини, що подібного роду 

модифікації цивілістичного змісту в позагалузевий зміст може мати місце, як 

правило, у відношенні до цивільно-правових норми, що посідають в комплексних 

законах ключове значення. Як приклад такої реперної правової норми була 

приведена правова норма, що міститься в п. 2 ст. 223 ЦК РФ. «У випадках, коли 

відчуження майна, – ідеться в ній, – підлягає державній реєстрації, право власності в 

набувача виникає з моменту такої реєстрації, якщо інше не встановлено законом». 

Так, українське законодавство також передбачає виникнення права власності на 

нерухоме майно з моменту здійснення його державної реєстрації. На думку В. П. 

Мозоліна в такій нормі об’єднані взаємно доповнюючі одна одну дві правові норми, 

що належать до різних галузей законодавства: цивільного законодавства, що має 

приватноправовий характер (виникнення права власності в набувача майна) і 

адміністративного законодавства, приналежного до публічного права (державна 

реєстрація, визначальний момент виникнення права в набувача)[60, с.235; 63, с.26; 

80, с.54]. Таке ж положення цілком відповідає нормі абз. 2 ч. 2 ст. 331 ЦК України, 

яка передбачає виникнення права власності з моменту прийняття об’єкта нерухомого 

майна в експлуатацію. 

Як нами вже зазначалося, у багатьох випадках створення об’єкта нерухомості 

пов’язано з укладенням договорів будівельного підряду, які мають певні особливості 

в частині набуття права власності. 

У цьому випадку мова йде про створення майна особою не для себе, а на 

підставі укладеного договору з іншою особою. Відповідно до статті 876 ЦК України 

власником об’єкта будівництва або результату інших будівельних робіт є замовник, 

якщо інше не передбачено договором. Тобто законодавство встановлює загальне 

правило щодо виникнення прав власності в замовника, однак сторони вправі відійти 

від цього правила, врегулювавши його на власний розсуд. 
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Так, Постановою КМУ «Про затвердження Загальних умов укладення та 

виконання договорів підряду в капітальному будівництві» передбачено порядок 

укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, 

реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств, а 

також комплексів і видів робіт, пов’язаних із капітальним будівництвом об’єктів. 

Так, п. 95 цієї Постанови передбачено, що якщо згідно з умовами договору підряду 

власником виконаних робіт (об’єкта будівництва) до їх передачі замовнику є 

підрядник, право власності на закінчені роботи (об’єкт будівництва) переходить до 

замовника з моменту підписання сторонами акта про виконані роботи[92]. 

У зв’язку із цим потребує певного уточнення поняття того, що слід вважати 

об’єктом передання підрядником замовнику. Як правило, з договором будівельного 

підряду пов’язане створення нового майна, якого раніше не існувало, а тому 

логічним є висновок про те, що і права власності на нього не могло бути. Саме тому 

таке право не може ні «передати», ні «передатися» (а також із тими зауваженнями, 

що право виникає, про що нами вказувалося раніше). Справді, підрядник 

зобов’язаний передати виконані роботи замовнику.  

Аналіз законодавства України показує, що з моментом виконання робіт, 

передбачених договором будівельного підряду, пов’язане створення особливого 

майна – об’єкта завершеного будівництва, який в обов’язковому порядку підлягає 

введенню в експлуатацію, право власності на який виникає з моменту державної 

реєстрації такого права.  

Іншим не менш важливим питанням є момент набуття права власності на 

перероблене майно. Відповідно до ч. 1 ст. 332 ЦК України переробкою є 

використання однієї речі (матеріалу), унаслідок чого створюється нова річ. За 

загальним правилом особа, яка самочинно переробила чужу річ, не набуває право 

власності на нову річ і зобов’язана відшкодувати власникові матеріалу його вартість 

(ч. 1 ст. 332 ЦК України). Таким чином, для набуття права власності важливим 

елементом складу набуття права власності є добросовісність дій специфікатора.  

Право власності на рухому річ, створену особою шляхом переробки з 



156 

матеріалу, що їй не належить, набувається власником матеріалу за його бажанням, 

якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 3 ст. 332 ЦК України). Однак 

існують виключення із цього правила. Так, якщо вартість переробки і створеної 

нової речі істотно перевищує вартість матеріалу, право власності на нову річ набуває 

за її бажанням особа, яка здійснила таку переробку. У цьому разі особа, яка 

здійснила переробку, зобов’язана відшкодувати власникові матеріалу моральну 

шкоду. Однак таке виключення з загального правила підлягає застосуванню лише 

при наявності всіх передбачених законом умов, а саме: 

 вартість переробки і створеної нової речі істотно перевищує вартість 

матеріалу;  

 бажання специфікатора набути таке право; 

 дотримання добросовісності дій переробника.  

За специфікатором зберігається право на винагороду за свою працю. 

Відповідно до частини 5 статті 332 ЦК України власник матеріалу, який набув право 

власності на виготовлену з нього річ, зобов’язаний відшкодувати вартість переробки 

особі, яка її здійснила, якщо інше не встановлено договором.  

Таким чином, незважаючи на свою назву (Набуття права власності на 

перероблену річ) ст. 332 ЦК України не вирішує питання моменту набуття права 

власності, а лише визначає коло осіб, для яких таке право може виникнути за певних 

умов.  

Доволі поширеними на практиці є випадки самочинного будівництва 

нерухомого майна. 

Відповідно до частини 5 статті 376 ЦК України на вимогу власника 

(користувача) земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на 

нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших 

осіб[171]. 

У випадку задоволення такого роду позовів право власності на нерухоме майно 

виникає вперше. І, хоча в рішенні суду не зазначено про обов’язок реєстратора 

провести державну реєстрацію відповідного нерухомого майна, це випливає власне 
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зі змісту судового рішення. 

В статті 376 ЦК України, підзаконних нормативних актах та в Постанові 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ «Про практику застосування судами ст. 376 Цивільного кодексу 

України про правовий режим самочинного будівництва» від 30 березня 2012 р.[119] 

відсутні положення, які б безпосередньо визначали момент виникнення права 

власності на самочинно збудований об’єкт. Тому можна вважати, що таким 

моментом може бути момент набрання законної сили рішенням суду, якщо в 

судовому рішенні не встановлено інше. 

Ця норма застосовується лише у виняткових випадках, оскільки відповідно до 

ч. 3 ст. 376 ЦК визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно 

може бути визнано за рішенням суду лише за тією особою, яка здійснила таке 

будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети, а була 

надана їй для іншого цільового використання. 

Зрозуміло, що самочинне будівництво не може вважатися правомірною дією в 

будь-якому разі, а відтак, необхідне судове рішення про визнання права власності на 

цей об’єкт, що в юридичній науці іменується «реанімацією» або «легалізацією» 

прав[64, с.73], Більше того, на наш погляд, це є не просто легалізацією прав, а 

санацією і узаконенням неправомірного правовідношення. 
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3.2. Момент виникнення права власності за недоговірними 

(аномальними) правовідносинами 

 

Існують особливості встановлення моменту права власності на безхазяйну річ, 

на рухому річ, від якої власник відмовився, на знахідку, на бездоглядну домашню 

тварину, на скарб, на майно за набувальною давністю, на пам’ятки культурної 

спадщини, на конфісковане майно, а також на спадщину. Набуття майна в 

перерахованих випадках розглядається автором як таке, що реалізується в 

аномальних правовідносинах, обумовлених відсутністю або невідомістю особи 

власника, відмовою власника від належного йому майна, неправомірністю його 

поведінки.  

Важливе значення має момент виникнення права власності на безхазяйне 

майно. Відповідно до статті 335 ЦК безхазяйною є річ, яка не має власника або 

власник якої невідомий.  

У цій статті визначаються також особливості набуття у власність безхазяйних 

нерухомих речей. Вони беруться на облік органом, що здійснює державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на 

території якого вони розміщені, про що робиться оголошення в друкованих засобах 

масової інформації. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної 

нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном 

відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду в 

комунальну власність. Зважаючи на судовий порядок механізму набуття права 

власності на безхазяйні нерухомі речі, моментом виникнення права комунальної 

власності буде момент набрання рішенням суду законної сили, якщо інше не 

передбачено таким рішенням. 

Зважаючи на той факт, що судові справи щодо визнання права власності на 

безхазяйне майно є непоодинокими, певне вирішення проблем у цій сфері було 

запропоновано в Роз’ясненні Міністерства юстиції України «Деякі аспекти набуття 
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права власності на об’єкти безхазяйного нерухомого майна» від 13.10.2011 р. 

Так, відповідно до цього Роз’яснення поняття «не має власника» та «власник 

невідомий» об’єднує одна спільна категорія – відсутня особа, яка б могла оспорити 

право власності на нерухоме майно. Таке поняття як «не має власника» 

застосовується у випадку, якщо певна річ має статус нерухомого майна, права щодо 

якого виникли у його власника й були зареєстровані в Реєстрі прав власності на 

нерухоме майно, однак з певних причин право власності у відповідної особи на 

зазначене майно припинилося. Тобто при фактичному існуванні об’єкта нерухомого 

майна його власник відсутній.  

Тобто у разі прийняття власником рішення про відмову від права власності на 

нерухоме майно він має підтвердити факт припинення свого права власності шляхом 

звернення з відповідною заявою про припинення права власності на об’єкт 

нерухомого майна до органу, що здійснює державну реєстрацію прав. З моменту 

внесення реєстратором відповідного запису до Реєстру прав власності на нерухоме 

майно – таке майно не має власника, а отже, саме із цього моменту може вважатися 

безхазяйним.  

На думку Мінюсту, поняття «власник невідомий» застосовується у випадку, 

якщо має місце фактичне існування об’єкта нерухомого майна при відсутності будь-

якої документації щодо нього та інформації про його власника.  

Прикладом може слугувати ситуація, за якої житловий будинок, будівля, 

споруда, інше нерухоме майно збудовані чи будуються на земельній ділянці, що не 

була відведена для цієї мети, або особою, що не є власником або користувачем 

земельної ділянки, без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з 

істотними порушеннями будівельних норм і правил (самочинне будівництво). При 

умові, що право власності на самочинно збудований об’єкт нерухомості не визнане 

судом за особою, яка здійснила самочинне будівництво, чи за власником 

(користувачем) земельної ділянки й не має місце його державна реєстрація в Реєстрі 

прав власності на нерухоме майно.  

Заслуговує на підтримку позиція Мін’юсту щодо неможливості визнання 
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безхазяйним приватизованого житла, яке не експлуатується власниками, що змінили 

своє місце проживання у першу чергу через те, що власник такого нерухомого майна 

відомий. 

До нерухомого майна, власник якого відомий, однак місце перебування його 

встановити неможливо, у тому числі в разі визнання останнього безвісно відсутнім, 

також не може бути застосовано ані поняття «безхазяйне майно», ані процедуру 

набуття права власності на нього відповідним органом місцевого самоврядування, 

оскільки ЦК України визначено інші правові механізми розпорядження таким 

майном, зокрема опіка над майном.  

Не вбачається доцільним також застосування механізму визнання безхазяйною 

відумерлої спадщини. Адже відповідно до ст. 1277 ЦК України визнання спадщини 

відумерлою відбувається в разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, 

усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови 

від її виключно в судовому порядку. Отже, в такому випадку процедура визнання 

майна безхазяйним та реєстрація права власності на нього не може бути застосована, 

адже йдеться про підставу припинення права власності – смерть власника, а також 

про підставу набуття права власності на спадщину, що визнана судом відумерлою і 

регулюється цивільним законодавством як окрема чітко визначена процедура.  

Не застосовується інститут набуття прав власності на безхазяйне нерухоме 

майно і у випадку набуття прав власності за набувальною давністю, проте, на жаль, 

законодавець не притримується однакової позиції із цього питання при визнанні 

безхазяйним рухомого майна. Так, дещо складнішою є ситуація щодо визначення 

моменту набуття у власність безхазяйних рухомих речей. Так, відповідно до ч. 3 ст. 

355 ЦК безхазяйні рухомі речі можуть набуватися у власність за набувальною 

давністю, крім випадків, встановлених ст.ст. 336, 338, 341 і 343 цього Кодексу. Тобто 

зазначена норма не поширюється на випадки набуття у власність майна, від якого 

відмовився власник, знахідки, бездоглядної домашньої тварини та скарбу. Відтак, 

постає питання щодо визначення випадків, за яких безхазяйне рухоме майно може 

набуватися у власність за набувальною давністю. 
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Стосовно визначення моменту виникнення права власності на нерухоме майно 

за набувальною давністю, що підлягає державній реєстрації, то ним є момент 

державної реєстрації. 

Заслуговує на підтримку проведене в Роз’ясненні Мін’юсту розмежування 

інститутів набуття права власності за набувальною давністю і на безхазяйне 

нерухоме майно. Так, першою відмінністю є те, що набуття права власності на 

нерухоме майно за набувальною давністю можливе і в разі існування відомостей про 

попереднього власника, що унеможливлює набуття права власності як на безхазяйну 

річ. По-друге, право власності на безхазяйне нерухоме майно набувається єдиним, 

чітко визначеним суб’єктом – відповідною територіальною громадою, а в разі 

набуття права власності за набувальною давністю – будь-яким суб’єктом цивільних 

правовідносин з урахуванням положень пункту 8 Прикінцевих та перехідних 

положень ЦК України, відповідно до яких правила його ст. 344 про набувальну 

давність в частині визнання права власності на нерухоме майно за правилами 

набувальної давності можливе не раніше 01.01.2011 р. 

Серед первісних способів набуття права власності також слід виділити таку 

підставу, як конфіскація. Зважаючи на той факт, що конфіскація являє собою вид 

правової відповідальності, який проявляється в позбавленні за рішенням суду особи 

права власності, яке застосовується за порушення законодавства, виділяють 

цивільно-правову, митну, адміністративну та кримінальну конфіскацію. У зв’язку із 

цим для з’ясування визначення моменту набуття права власності державою на 

конфісковане майно слід звернутися до аналізу нормативно-правових актів різних 

галузей законодавства. 

В розумінні статті 461 МК України митна конфіскація – це конфіскація товарів, 

транспортних засобів комерційного призначення – безпосередніх предметів 

порушення митних правил, товарів, транспортних засобів із спеціально 

виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування 

товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю 

(крім транспортних засобів комерційного призначення, які використовуються 



162 

виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України за 

визначеними маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до розкладу 

руху на підставі міжнародних договорів, укладених відповідно до закону), а також 

транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів – 

безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України 

поза місцем розташування митного органу (п. 3 ст. 461 МК України). 

Конфіскація як адміністративне стягнення за порушення митних правил 

полягає в примусовому вилученні товарів, транспортних засобів, зазначених у п. 3 

ст. 461 цього Кодексу, і безоплатній передачі їх у власність держави. При цьому 

моторні транспортні засоби та несамохідні транспортні засоби, що буксируються 

ними, розглядаються як самостійні об’єкти конфіскації. Конфіскація може бути 

застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, що 

визначаються цим Кодексом та іншими законами України. При цьому Конфіскація 

товарів, транспортних засобів, зазначених у п. 3 ст. 461 цього Кодексу, 

застосовується незалежно від того, чи є ці товари, транспортні засоби власністю 

особи, яка вчинила правопорушення. 

Відповідно до статті 243 Митного кодексу України зазначається, що товари, 

транспортні засоби, зазначені в п. 3 ст. 461 цього Кодексу, конфісковані за рішенням 

суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, – 

безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи 

знищенню в строки, встановлені законодавством для виконання судових рішень і 

реалізуються в порядку, встановленому законодавством, на митних аукціонах, 

редукціонах або за договором комісії за цінами, визначеними згідно із 

законодавством України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність та Податковим кодексом України. Також у цій статті МКУ зазначається, 

що товари, конфісковані за рішенням суду відповідно до ст. 476 цього Кодексу в 

строки, встановлені законодавством для виконання судових рішень, підлягають 

безоплатній передачі для потреб лікувальних, навчальних закладів, закладів та 

установ соціально-культурної сфери, інших закладів та установ, що фінансуються за 
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рахунок державного чи місцевих бюджетів, або переробці, утилізації чи знищенню. 

Кошти, одержані від реалізації товарів, транспортних засобів, конфіскованих за 

рішенням суду, а також товарів, поміщених у режим відмови на користь держави, і 

товарів, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах 

митного контролю та/або в транспортних засобах, що перетинають митний кордон 

України і власник яких невідомий, після відшкодування витрат, зазначених у частині 

першій цієї статті, перераховуються до державного бюджету. Відповідно до ст. 245 

МКУ валюта України, іноземна валюта, конфіскована за рішенням суду, 

перераховується до державного бюджету в строки, встановлені законодавством для 

виконання судових рішень. 

Порядок застосування митної конфіскації визначається ст. 541 МКУ, 

відповідно до якої постанова суду (судді) про накладення адміністративного 

стягнення за порушення митних правил у частині конфіскації виконується 

державним виконавцем в установленому законом порядку. Кошти, одержані від 

реалізації товарів, транспортних засобів, конфіскованих за рішенням суду, а також 

товарів, поміщених у режим відмови на користь держави, і товарів, які були виявлені 

(знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або в 

транспортних засобах, що перетинають митний кордон України і власник яких 

невідомий, після відшкодування витрат, зазначених у частині першій цієї статті, 

перераховуються до державного бюджету. Відповідно до ЗУ «Про виконавче 

провадження» реалізація арештованого майна, за окремими винятками, здійснюється 

шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах. 

Більш детально ця процедура регулюється ст. 62 зазначеного Закону. 

Відтак, слід розмежовувати момент набуття права власності на конфісковані 

товари та грошові кошти, одержані від їх реалізації. Момент набуття права власності 

на конфісковані товари пов’язується з моментом придбання товарів набувачем з 

прилюдних торгів або з іншим моментом, залежно від способу його реалізації. А 

момент виникнення в держави права власності на грошові кошти, конфісковані в 

особи або передані від реалізації конфіскованого в неї майна пов’язується, по-перше, 
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з набранням законної сили рішенням суду; по-друге, з моментом зарахування коштів 

до державного бюджету в разі їх реалізації. 

Більш детально процедура реалізація конфіскованого митними органами 

майна визначається Порядком обліку, зберігання, оцінки вилученого митними 

органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його 

органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затв. Постановою КМУ 

від 26 грудня 2001 р. № 1724 [116]. Державним виконавцем складається акт опису 

майна і арешту, визначається суб’єкт оціночної діяльності, здійснюється передача 

майна за актом прийняття-передачі для реалізації спеціалізованій торговельній 

організації. Митний орган оформлює видаткову накладну на майно, яке 

спеціалізована торговельна організація отримує на підставі матеріальної довіреності 

за встановленою формою. Надалі торговельною організацією здійснюється продаж 

переданого їй майна. 

Цим порядок також визначені особливості набуття права власності на 

конфісковані транспортні засоби. Так, відповідно до п. 12 зазначеного Порядку 

транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, а також спеціальна 

техніка, обладнання, пристрої, будівельні матеріали можуть бути передані за 

погодженням з Мінфіном відповідно до розпорядження КМУ міністерствам та 

іншим центральним органам виконавчої влади, Службі безпеки України, Генеральній 

прокуратурі України, Секретаріату КМУ. Передане безоплатно майно, зазначене в 

цьому пункті, може бути відчужене виключно за умови сплати мита та інших 

податків і зборів, передбачених законодавством під час його імпорту на територію 

України. Цим порядком також визначені особливості реалізації валютних цінностей, 

дорогоцінного каміння, культурних цінностей, дитячих товарів та інших видів 

майна. 

Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що 

переходить у власність держави, і розпорядження ним, затв. постановою КМУ від 25 

серпня 1998 р. № 1340.[117] 

Зазначений Порядок поширює свою дію, зокрема, на порядок розпорядження : 
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1) майно, конфісковане на підставі рішення суду у випадках, обсязі та порядку, 

встановлених законом, крім вилученого митними органами майна, щодо якого 

винесено рішення суду про конфіскацію; 

2) транспортні засоби та інші види майна, що зберігаються під митним 

контролем виключно митницею, як не пропущені на митну територію України 

внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення або транзит через 

територію України, якщо сума складських митних зборів досягає їх вартості; 

3) майно, термін зберігання якого під митним контролем закінчився, а власник 

не звернувся за ним в установлений МКУ термін; 

4) товари з обмеженим терміном зберігання, вилучені правоохоронними 

органами або затримані митними органами як предмети порушення митних правил, 

у тому числі товари, затримані в справах про контрабанду; 

5) майно, визнане безхазяйним відповідно до законодавства; 

6) предмети-знахідки, товари та цінності, загублені або залишені в готелях, 

транспорті, театрах, інших громадських місцях, якщо вони не були затребувані їх 

власниками протягом установленого законом терміну; 

7) скарби, передані фінансовим органам; 

8) майно, що за правом успадкування перейшло у власність держави та ін. 

Відповідно до цього Порядку облік, попередня оцінка, а також 

відповідальність за зберігання перерахованого майна до передачі його для 

подальшого розпорядження покладаються на органи (організації), що здійснили 

вилучення або зберігають його. 

Перераховане в пункті 1 цього Порядку майно, передається для подальшого 

розпорядження ним на підставі акта опису, оцінки та передачі майна, у тому числі 

реалізується через торгівельні підприємства, аукціони, біржі, з якими укладені угоди 

на його реалізацію відповідно до пунктів 12і 13 цього Порядку.  

Майно, що перейшло у власність держави і отримано безоплатно відповідними 

юридичними особами, відображається на балансових рахунках бухгалтерського 

обліку. Кошти, одержані від реалізації майна, продуктів його переробки, утилізації 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92-15
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перераховуються до відповідного бюджету або в установлених законом випадках на 

рахунки митних органів у строк, що становить не більш як сім банківських днів від 

дня продажу (передачі). 

Отже, у разі, коли конфісковане та інше майно, на яке розповсюджується дія 

цього Порядку переходить у державну власність, моментом набуття права власності 

буде надходження грошових коштів до державного бюджету, а в разі передання 

майна – момент зарахування майна на баланс відповідних державних підприємств 

або установ. 

Зважаючи на наявність багатьох нормативно-правових актів, що регулюють 

порядок набуття в державну власність конфіскованого, безхазяйного та інших видів 

майна та відсутність єдиної процедури передачі такого майна в державну власність, 

Радою Нацбезпеки і оборони України відзначається, що діяльність органів 

виконавчої влади і підприємств з розпорядження зазначеним майном потребує 

вдосконалення щодо забезпечення прозорості, ефективності такої діяльності та 

належних надходжень до державного бюджету. Також констатується, що в Україні 

відсутня цілісна система нормативно-правового регулювання здійснення операцій з 

конфіскованим та безхазяйним майном, а стан обліку, зберігання та оцінки таких 

матеріальних цінностей потребує поліпшення[108].  

Оскільки ні в ЦК, ні в інших нормативних актах не визначається момент 

виникнення права власності на безхазяйне нерухоме майно, все-таки можна дійти 

висновку, що безхазяйне майно відповідно до ст. 335 ЦК може бути передане за 

рішенням суду в комунальну власність, а відтак, таким моментом може бути момент 

набрання законної сили рішенням суду, якщо інше не встановлено таким судовим 

рішенням. У разі заволодіння рухомою річчю, від якої власник відмовився, 

моментом виникнення права власності буде момент фактичного заволодіння цією 

річчю особою, яка нею заволоділа. 

Стосовно моменту виникнення права власності на знахідку, то по-перше, у 

особи, яка знайшла знахідку право власності виникає через 6 місяців з моменту 

заявлення про неї міліції або органам місцевого самоврядування за наявності 
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обставин, передбачених підп. 1, 2 ч. 1 ст. 338 ЦК. По-друге, у разі відмови від 

знахідки особою, яка її знайшла, ця річ переходить у власність територіальної 

громади з моменту прийняття уповноваженим органом відповідного рішення. 

В статті 341 ЦК визначаються умови набуття права власності на бездоглядну 

домашню тварину. За цією статтею право власності на робочу або велику рогату 

худобу може перейти до особи, у якої вони були на утриманні, у момент спливу 6 

місяців (а щодо інших домашніх тварин – 2 місяців) з моменту заявлення про їх 

затримання, якщо не буде виявлено їхнього власника або він не заявить про своє 

право на них. У разі відмови особи від заволодіння цими тваринами, вони 

переходять у власність територіальної громади з моменту прийняття відповідного 

рішення уповноваженим органом територіальної громади. 

Певна специфіка існує щодо виникнення права власності на скарб. По-перше, 

за загальним правилом, у особи, яка знайшла скарб виникає право власності на 

нього з моменту фактичного заволодіння скарбом. По-друге, якщо скарб становить 

культурну цінність, то право власності в держави виникає в момент прийняття 

уповноваженим державним органом рішення про це. 

Щодо моменту виникнення права власності у володільця майна за 

набувальною давністю, то ним слід вважати момент набрання законної сили 

рішенням суду, якщо інше не передбачено цим судовим рішенням. 

Право власності на пам’ятки культурної спадщини в разі прийняття судом 

рішення про їх викуп, відповідно до ст. 352 ЦК України має перейти у власність 

держави, але ані в ЦК, ані в ЗУ «Про охорону культурної спадщини» не вказано 

порядок такого переходу. Можна тільки припустити, що такий перехід можливий, 

по-перше, шляхом добровільної передачі власником пам’ятки відповідним 

державним органам, по-друге, шляхом виконання судового рішення виконавчою 

службою.  

Набуття права власності на спадкове майно посідає особливе місце. Це 

пояснюється тим виключним правостворюючим фактом, яким є факт смерті особи 

(спадкодавця) як головний елемент виникнення спадкових відносин.  
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Про значимість процесу спадкування, досить влучно висловлювався В. І. 

Синайський[133, с.546], який вказував, що за допомогою інституту спадкування 

досягається міцність існування цивільних прав і обов’язків, незважаючи на 

короткочасність існування їх носіїв.  

У сучасній вітчизняній юридичній літературі актуальні теоретичні питання 

спадкування розглядаються багатьма вченими: Ю. О. Заїкою, І. В. Жилінковою, Є. О. 

Мічуріним, І. В. Спасибо-Фатєєвою, З. В. Ромовською, Є. О. Рябоконем та ін [44, 

с.143].  

Спадкові правовідносини – це специфічні правовідносини, під якими 

достатньо часто розуміють різні відносини в праві, що виникають з приводу майна 

померлої особи. Однак єдності думок щодо цього питання немає.  

На думку одних вчених[32, с.70], спадкове правовідношення носить 

абсолютний характер і виникає в момент смерті спадкодавця між спадкоємцями і 

всіма оточуючими особами. На думку інших вчених[4, с.46-59], що стосовно 

спадкування можна говорити про два правовідношення: перше виникає з події 

(відкриття спадщини), друге – з волі спадкоємців (прийняття спадку). Противником 

такої позиції є Є. М. Денисевич[28, с.79-80], який вказує на те, що якщо 

правомочність на прийняття спадку являє собою проміжну стадію в процесі 

формування суб’єктивного права, то і юридичні обов’язки носять такий самий 

незавершений характер, тому особи, що протистоять спадкоємцю, не покликані до 

пасивного утримання, а лише зв’язані одностороннім правочином спадкоємця. 

Однак таке твердження Є. М. Денисевича щодо розуміння спадкового 

правовідношення, на думку Л. І. Попової [75, с.28], представляється занадто 

вузьким, оскільки спадкування – це цілий комплекс відносин, що виникають у 

зв’язку зі смертю фізичної особи, сукупність таких юридичних фактів породжує 

складний комплекс спадкових правовідносин.  

У ракурсі досліджуваної роботи ми розглядатимемо спадкування як 

законодавчо передбачений правовий механізм вирішення долі майна, яке 

залишилось без власника у зв’язку з припиненням його існування фізично (смертю).  
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Будь-який правовий механізм має передбачати певні необхідні умови його 

застосування і повинен призводити до настання передбачуваного (очікуваного) 

результату.  

Так, відносини спадкування мають свій початок, виникнення яких напряму 

залежить від моменту смерті конкретної особи (або визнання її такою) і логічний 

кінець який найчастіше пов’язаний з надходженням спадку у власність певних осіб.  

Однак в такому механізмі варто розрізняти моменти щодо «виникнення права 

на спадкування», «спадкування як підстави виникнення права на спадщину» та 

«виникнення права власності в порядку спадкування», а також необхідні умови їх 

настання.  

Право на спадкування є суб’єктивним правом, що передбачає вступ або 

відмову спадкоємця від вступу в спадкові правовідносини, що відображається 

відповідно в прийнятті або відмові в прийнятті спадщини.  

Такий підхід встановлено ЦК України відповідно до ст. 1268 та п. 3. 1 Наказу 

Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних 

дій нотаріусами України»[101] (далі за текстом – Порядок вчинення нотаріальних 

дій).  

Виникнення такого права в особи пов’язують з днем відкриття спадщини 

(відповідно до ч. 3 ст. 1223 ЦК України). Часом відкриття спадщини є день смерті 

особи або день, з якого вона оголошується померлою, відповідно до ч. 2 ст. 1220 ЦК 

України.  

Час відкриття спадщини має суттєве значення для вирішення багатьох питань, 

зокрема: 

 для встановлення кола осіб, які можуть бути спадкоємцями померлої 

особи на підставі закону або заповіту;  

 для встановлення складу і вартості майна спадкодавця, що буде об’єктом 

спадкування;  

 встановлюється чинність заповіту щодо осіб, які мають право на 

обов’язкову частку в спадщині, на час відкриття спадщини, адже 



170 

заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право 

на обов’язкову частку в спадщині відповідно до вимог ч. 3 ст. 1235 ЦК 

України;  

 для встановлення часу, з якого починає вираховуватись строк для 

прийняття спадщини або на відмову від її прийняття (ч. 1 ст. 1270 ЦК, ч. 

1 ст. 1273 ЦК);  

 виникнення права вимоги або відмови від неї відказоодержувачем до 

спадкоємця, частка якого обтяжена відказом (ч. 4 ст. 1238, ст. 1271 ЦК 

України). Хоча реалізувати своє право відказоодержувач може тільки 

тоді, коли такий спадкоємець прийме спадщину;  

 та низка інших питань.  

З відкриттям спадщини також вирішується порядок спадкування. Так, 

законодавство виділяє два способи, у яких може відбуватися спадкування: 1) за 

законом, 2) заповітом. 

Здійснення суб’єктивного права на спадкування шляхом вступу спадкоємця 

в спадкові правовідносини, що відображається відповідно в прийнятті 

спадщини, призводить до виникнення права на спадщину. Однак спадкоємець 

вправі реалізувати своє право на спадкування й іншим чином, а саме: шляхом 

здійснення відмови у вступ до спадкових правовідносин, що може виражатися 

шляхом подання відмови від прийняття спадщини.  

Так, відмова істотно відрізняється від неприйняття спадщини, оскільки 

спадкоємець, який не здійснив жодної дії, спрямованої на прийняття спадщини, має 

все ж можливість прийняти спадщину за згодою усіх інших спадкоємців, які 

прийняли спадщину (ч. 2 ст. 1272 ЦК України), або в судовому порядку (ч. 3 ст. 1272 

ЦК України). На відміну від цього, спадкоємець, який відмовився від прийняття 

спадщини і не скасував зроблену ним заяву про відмову до закінчення строку для 

прийняття спадщини, позбавляється права на спадкування раз і назавжди[45].  

Однак спадкоємець, що відмовився від прийняття спадщини під впливом 

помилки, має можливість вирішити це питання в позасудовому порядку[157, с.146]. 
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Наприклад, спадкоємець помилково вважав, що його відмова від прийняття 

спадщини збільшить частку бажаного для нього спадкоємця, – насправді ж відбулося 

збільшення частки зовсім інших спадкоємців[10, с.35]. Так, ЦК України передбачає 

те, що вказану заяву спадкоємець може подати протягом строку, який встановлений 

законом для прийняття спадщини, і одночасно має право на її відкликання в строк, 

який дорівнює строку, встановленому для її прийняття. Відкликання заяви про 

відмову від прийняття спадщини в порядку і в межах передбаченого законодавцем 

строку фактично означає бажання такого спадкоємця на вступ у спадкові 

правовідносини і отримання права на спадкування.  

Так, відповідно до ч. 5 ст. 1268 ЦК України незалежно від часу прийняття 

спадщини, вона належить спадкоємцеві від часу відкриття спадщини. Тобто право 

на спадщину – це самостійне майнове право, яке хоча і виникає в спадкоємця 

від часу прийняття спадщини, однак із зворотною дією на момент відкриття 

спадщини[44, с.146].  

На думку Є. О. Рябоконя[37, с.233] таке положення має винятково важливе 

значення для охорони законних прав спадкоємця, адже в разі прийняття ним 

спадщини він набуває право не лише на майно, що виявилося в наявності на момент 

прийняття спадщини, а й на майно, що було в наявності на момент відкриття 

спадщині. Відповідно, у випадках, коли спадкове майно перейшло до не 

уповноважених на те осіб у проміжку між моментом відкриття та моментом 

прийняття спадщини, спадкоємець у силу цієї норми набуває право витребування 

цього майна з чужого незаконного володіння, а також право на пред’явлення позову 

про відшкодування збитків, заподіяних унаслідок незаконного володіння, 

користування або розпорядження зазначеним майном. Більше того, таким чином 

законодавець намагався не допустити часу, упродовж якого б майно, яке належить до 

спадкової маси, перебувало б у статусі «безхазяйного майна» з відповідними 

правовими наслідками, у тому числі щодо набуття права власності на таку річ за 

набувальною давністю.  

Прийняття спадщини не завжди є тим фактом, який призводить до виникнення 
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права власності. Так, виникнення права власності на спадкове майно залежить від 

вимог законодавства стосовно виникнення права власності на той чи інший об’єкт і 

зумовлене наявністю цілої низки юридичних фактів, серед яких може бути 

одержання свідоцтва про право на спадщину, державна реєстрація права на 

спадщину тощо[44, с.146].  

Так, за загальним правилом, яке не стосується нерухомого майна, одержання 

свідоцтва про право на спадщину є правом, а не обов’язком спадкоємця 

(спадкоємців). У той самий час у разі набуття права власності на спадщину, у складі 

якої є нерухоме майно, спадкоємець (кожний, у випадку спадкування майна кількома 

особами) зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому Свідоцтва про 

право на спадщину на нерухоме майно відповідно до положень ст. 1297 ЦК України. 

Проте ані терміни, ані наслідки на звернення такого спадкоємця до нотаріуса за 

видачею йому Свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно законом не 

передбачені.  

Так, проблема виникає в тому, що законодавець вказує на належність 

спадщини спадкоємцю з моменту відкриття спадщини, однак лише після її 

прийняття (на підставі ч. 5 ст. 1268 ЦК України), проте в цьому випадку йде мова 

про суб’єктивне майнове право особи, однак відсутня вказівка закону щодо моменту 

набуття права власності особою на спадкове майно.  

Так, до 04.07.2013 р. діяла редакція ЦК України, яка в ч. 2 ст. 1299 ЦК України 

передбачала, що право власності на нерухоме майно виникає в спадкоємця з 

моменту державної реєстрації цього майна. Тобто, як зазначають деякі 

правознавці[72, с.200; 44, с.146], встановивши, що момент виникнення права 

власності на спадкове нерухоме майно тотожний моменту державної реєстрації 

права на спадщину, законодавець мав на меті дотримання відомих принципів 

державної реєстрації: публічності та достовірності. Однак вказана стаття (ст. 1299) 

була виключена зі змісту ЦК України, хоча навряд це спричинило більшу 

визначеність у правовому режимі власності нерухомого майна, яке набувається в 

порядку спадкування, оскільки в Законі «Про державну реєстрацію речових прав» 
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відсутні норми про момент виникнення права власності на спадкове майно, а відтак, 

у судовій практиці можуть уважати редакцію ст. 1299 правильною. Тому бажано 

було б відновити зміст ст. 1299 ЦК з наведеним застереженням. 

Так, у літературі висловлюються думки стосовно того, що «в значній кількості 

випадків момент виникнення права власності не пов’язаний із моментом державної 

реєстрації при переході права власності при реорганізації юридичних осіб, при 

спадкуванні, при виникненні права спільної власності в подружжя та в інших 

випадках момент виникнення відрізняється від моменту державної реєстрації 

права»[79, с.341]. Так, на думку Л. В. Козловської[44, с.146], спадкування є одним із 

небагатьох винятків із правил виникнення права на нерухоме майно без дотримання 

вимоги державної реєстрації, адже в силу закону таке майнове право не можна 

вважати правом власності на нерухоме майно, що входить до складу спадщини. 

Однак у цьому випадку автор не розкриває, яке ж право на нерухоме майно виникає, 

якщо воно відмінне від права власності. З такою думкою складно погодитися, адже 

відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 346 ЦК України право власності припиняється в разі 

припинення юридичної особи чи смерті власника, тобто за таких міркувань 

виходить, що після смерті особи нерухоме майно, власником якого вона була, 

повинно було б вважатися належним до безхазяйного, та це не так.  

Однак вище зазначена неузгодженість зумовлена неправильним розумінням 

норм ЦК України щодо правових наслідків прийняття спадщини та правових 

наслідків оформлення права на спадщину – одержання Свідоцтва про право на 

спадщину.  

Справді, якщо йде мова про набуття право на спадщину (але не права 

власності на підставі спадкування), в складі якої є нерухоме майно, то воно 

набувається без обов’язкової державної реєстрації прав на нерухоме майно.  

У той самий час набуття права на спадщину є підставою для подальшого 

набуття права власності на нерухоме майно, яке є в складі такої спадщини.  

Так, ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав» в ч. 3 ст. 3 передбачає, що 

права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації 
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відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації, перелік таких 

прав та їх обтяжень передбачений в ст. 4 вказаного закону. Крім того, частина 1 

стаття 3 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав» передбачає обов’язковість 

державної реєстрація прав.  

Відповідно до п. 6 ст. 3 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав» 

передбачено, що будь-які правочини щодо нерухомого майна (відчуження, 

управління, іпотека тощо) вчиняються, якщо право власності чи інше речове право 

на таке майно зареєстровано згідно з вимогами цього Закону, крім випадків, 

передбачених законом (ч. 4 ст. 3 та ст. 41 вказаного закону).  

У той самий час законодавець не встановлює часу, протягом якого спадкоємець 

має право і обов’язок зареєструвати своє право власності на нерухому річ, що 

виникло внаслідок спадкування.  

Так, існує думка[44, с.147], що правовстановлююче значення державної 

реєстрації щодо виникнення права власності на нерухоме майно, яке є в складі 

спадщини, що її прийняв спадкоємець, буде виявлятись лише стосовно актів 

відчуження такого майна (які, у свою чергу, потребують державної реєстрації) і не 

впливатиме на інші повноваження спадкоємця як власника. Наприклад, спадкоємець 

має право володіти нерухомим майном, користуватись ним, здійснювати 

розпорядження, не пов’язане із переходом права власності, захищати права, які 

виникли в нього на зазначене майно.  

На нашу думку, правовстановлююче значення державної реєстрації щодо 

виникнення права власності на нерухоме майно,набагато ширше за вияв в процесі 

відчуження, оскільки певна сукупність прав належить лише власнику, а особа 

отримує такий статус лише після здійснення реєстрації. У разі відсутності державної 

реєстрації права власності на нерухоме майно в спадкоємеця виникає вужчий спектр 

прав, зокрема:  

 він може захищати лише своє право на спадщину, а також право 

добросовісного законного володіння, але не право власності;  

 у нього відсутні права на отримання прибутків від такого майна, адже 
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відповідно до ч. 2 ст. 189 ЦК України продукція, плоди та доходи 

належать власникові речі, якщо інше не встановлено договором або 

законом.  

Так, відповідно до 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» № 5 від 07.02.2014 р. [123] 

незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві від часу 

відкриття спадщини (ч. 5 ст. 1268 ЦК), проте право власності на нерухоме майно в 

разі прийняття спадщини виникає в спадкоємця з моменту державної реєстрації 

речового права на нерухоме майно (ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію речових 

прав»). Разом із тим суди повинні розмежовувати право на спадщину як майнове 

право (об’єкт спадкування) та виникнення права власності на спадкове майно як на 

об’єкт нерухомого майна.  

При цьому, наприклад, спадкоємець має право звернутися із заявою про 

державну реєстрацію переходу права власності до органу, що здійснює державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно, після прийняття спадщини в порядку, 

передбаченому законом. Якщо право власності спадкодавця не було зареєстровано в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, правовстановлюючими є 

документи, що підтверджують підставу для переходу права власності в порядку 

правонаступництва, а також документи спадкодавця, що підтверджують виникнення 

в нього права власності на нерухоме майно (ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію 

речових прав»).  

Так, пункт 3 параграфу 36 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень затвердженого Постановою КМУ «Про затвердження Порядку 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання 

інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»[103] передбачає, 

що Свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською 

установою України, чи його дублікат є документами, що підтверджують виникнення, 

перехід та припинення речових прав на нерухоме майно.  
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На нашу думку, визнання таких документів правовстановлюючими не 

спростовує необхідність проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, 

яка є завершальним етапом в механізмі виникнення права власності. Такі документи 

є підставами (встановлюють права) на проведення державної реєстрації прав. 

У той самий час варто враховувати певні особливості щодо виникнення права 

власності на майно, набуття якого потребує отримання спеціальних дозволів (майно 

обмежене в цивільному обігу).  

Так, Постановою Верховної Ради України від 17.06.1992 р. № 2471-XII «Про 

право власності на окремі види майна» (далі – Постанова ВР № 2471-XII) 

встановлено Спеціальний порядок набуття права власності громадянами на окремі 

види майна. Таке майно, як вогнепальна мисливська зброя, газові пістолети і 

револьвери, деякі види пневматичної зброї; пам’ятки історії та культури; 

радіоактивні речовини можуть бути придбані громадянами лише за наявності, 

дозволу відповідного органу.  

Так, Наказом МВС України «Про затвердження Інструкції про порядок 

виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання 

вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного 

виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за 

своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, 

а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів»[93] 

передбачено, що в разі смерті власника нагородна, нарізна вогнепальна та інша 

зброя військових зразків, мисливська нарізна або гладкоствольна вогнепальна зброя, 

основні частини зброї та бойові припаси до неї, пневматична, холодна та охолощена 

зброя, пристрої та патрони до них у п’ятиденний строк здаються близькими особами 

до органів внутрішніх справ на тимчасове зберігання до вирішення питання щодо 

спадкування майна (але на строк не більше шести місяців). Якщо хтось із 

спадкоємців бажає таку зброю (крім нагородної) залишити у власності та 

користуватися нею, вона може бути зареєстрована на його ім’я в установленому 

законодавством порядку. Якщо серед спадкоємців немає осіб, які мають право на 
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зберігання зброї, основних частин зброї, пристроїв, то зброя, основні частини зброї і 

пристрій у місячний строк після спливу шестимісячного строк для вирішення 

питань спадкування повинні бути реалізовані в установленому законодавством 

України порядку особі, що має дозвіл органів внутрішніх справ на придбання зброї, 

основних частин зброї, пристрою, або здані на реалізацію в магазин з торгівлі 

зброєю, спеціальними засобами активної оборони.  

Нагородна короткоствольна вогнепальна нарізна зброя за погодженням з МВС 

України також може бути передана спадкоємцями до державного музею або 

залишена у власності спадкоємців після приведення її підприємством або 

майстернею по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї в стан, що 

виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт. 

Зазначене підприємство чи майстерня видає довідку про таку переробку, ксерокопія 

якої надається до органу внутрішніх справ, де зареєстрована зброя, а оригінал 

залишається в спадкоємця або разом з експонатом передається до музею. Така зброя 

вважається масогабаритним макетом і знімається органами внутрішніх справ з 

обліку власників нагородної зброї.  

Так, згідно з положеннями частина 5 статті 22, частина 4 статті 81, частина 4 

статті 82 ЗК України іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та 

іноземні держави не можуть бути власниками земель сільськогосподарського 

призначення. Прийняті ними в спадщину земельні ділянки з вищезазначеним 

цільовим призначенням протягом року з моменту переходу підлягають відчуженню. 

У статті 145 ЗК України передбачено, що у випадках, коли земельна ділянка цією 

особою протягом року не відчужена, така ділянка підлягає примусовому відчуженню 

за рішенням суду[2]. 

Так, відповідно до статті 34 ЗУ «Про дорожній рух»[90] державній реєстрації 

та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі 

загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, 

мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи 

до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що 
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використовуються на автомобільних дорогах державного значення. Власники 

транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, 

зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом 

десяти діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів 

або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних 

документів, в органах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.  

Абзац 2 параграфу 35 Постанови КМУ Про затвердження «Порядку державної 

реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також 

самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, 

марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них 

транспортних засобів та мопедів» від 07.09. 1998 р. № 1388 [102] передбачено, що 

підставою для перереєстрації транспортного засобу є також Свідоцтво про 

реєстрацію та копії договору про поділ спільного майна подружжя, Свідоцтва про 

право на спадщину або рішення суду про визнання недійсними договору купівлі-

продажу, міни, дарування, що засвідчені в установленому порядку.  

Однак із такою реєстрацією законодавець не пов’язує виникнення в особи 

права власності.  

Саме з моментом закінчення правовідносин щодо спадкування пов’язано 

фактичний момент виникнення права власності в спадкоємця на спадок.  

Тобто варто погодитися з думкою Л. І. Попової[75, с.30], що після прийняття 

спадку, спадкоємець стає суб’єктом інших правовідносин – відносин власності, 

зобов’язальних відносин, а відносини щодо прийняття спадку вважаються 

завершеними.  

Таким чином, момент набуття права власності нерозривно пов’язаний з актом 

прийняття спадку та загальними законодавчими вимогами щодо порядку набуття 

майна, яке є в спадковій масі, в разі дотримання яких в часовому ж просторі 

вважається таким, що настав з моменту відкриття спадщини.  
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Висновки до III розділу 

 

Так, стаття 331 ЦК України передбачає, що право власності на новостворене 

нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту 

завершення будівництва (створення майна). Зазначена норма підлягатиме 

застосуванню у випадках, коли законом або договором не передбачається введення 

такого нерухомого майна в експлуатацію, а права на нього не підлягають державній 

реєстрації.  

Відзначається, що законодавством України не передбачено момент, з якого 

об’єкт слід вважати завершеним будівництвом. Проте законодавство закріплює 

презумпцію обов’язковості процедури введення в експлуатацію новоствореного 

об’єкта нерухомості. 

Законом визначається, що моментом прийняття в експлуатацію є момент 

реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікату. Таким 

чином, встановлення факту завершення будівництвом об’єкта нерухомості та 

прийняття нерухомого майна до експлуатації є підставами для оформлення права 

власності, однак для виникнення права власності необхідним є здійснення 

процедури державної реєстрації права власності. 

У багатьох випадках створення об’єкта нерухомості пов’язано з укладенням 

договорів будівельного підряду. Аналіз законодавства України показав, що з 

моментом виконання робіт передбачених договором будівельного підряду пов’язане 

створення особливого майна – об’єкта завершеного будівництва, який в 

обов’язковому порядку підлягає введенню в експлуатацію, права власності на який 

виникає з моменту державної реєстрації такого права. 

Відзначається невідповідність норм ч. 2 ст. 331 ЦК України та ч. 8 ст. 39 ЗУ 

«Про регулювання містобудівної діяльності», що проявляється в тому, що ЦК 

України передбачає можливість введення об’єкта в експлуатацію в договірному 

порядку, на відміну від Закону, який пов’язує виникнення права власності з моменту 

прийняття об’єкта до експлуатації, якщо таке прийняття передбачено лише 
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законодавством. Однак уважаємо, що це положення не відповідає дійсності, адже 

введення в експлуатацію є адміністративним актом, який здійснюється лише у 

випадках, встановлених законом. Відтак, частина 2 статті 331 ЦК України потребує 

змін. 

Оскільки законодавство не містить єдиного поняття «споруда» та не 

встановлює її правовий статус, хоча законодавством і передбачено обов’язок 

уведення в експлуатацію лише у випадку безпосередньої вказівки закону, однак 

зазначається, що споруди будь-якого призначення є об’єктами будівництва, а 

експлуатація закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, 

забороняється, такі норми законодавства дають підстави стверджувати, що 

законодавство виходить із принципу обов’язкового введення нерухомого об'єкта, у 

тому числі споруди, в експлуатацію. 

Відзначається, що в законодавстві України вживаються поняття «мала 

архітектурна форма», «мала архітектурна форма для провадження підприємницької 

діяльності», «тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного 

чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності», однак не 

встановлюється їх співвідношення або розмежування, що призводить до складнощів 

при здійсненні підприємницької діяльності з обранням таких форм. 

Відзначається, що в чинному цивільному законодавстві відсутні положення, 

які б безпосередньо визначали момент виникнення права власності на самочинно 

збудований об’єкт. Тому можна припустити, що таким моментом може бути момент 

набрання законної сили рішенням суду, якщо в судовому рішенні не встановлено 

інше. 

Не вирішує питання визначення моменту набуття права власності на 

перероблену річ ст. 332 ЦК України, яка лише визначає коло осіб, для яких таке 

право може виникнути за певних умов. Відтак, така законодавча прогалина має бути 

заповнена, зокрема, шляхом уведення відсилочної норми до ст.ст. 331 та 334 ЦК. 

Щодо моменту виникнення права власності у володільця майна за 

набувальною давністю, то ним слід вважати момент набрання законної сили 
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рішенням суду, якщо інше не передбачено цим судовим рішенням. 

Слід розмежовувати момент набуття права власності на конфісковані товари та 

грошові кошти, одержані від їх реалізації. Момент набуття права власності на 

конфісковані товари пов’язується з моментом придбання товарів набувачем з 

прилюдних торгів або з іншим моментом, залежно від способу його реалізації. А 

момент виникнення в держави права власності на грошові кошти, конфісковані в 

особи або ґердані від реалізації конфіскованого в неї майна пов’язується, по-перше, з 

набранням законної сили рішенням суду; по-друге, з моментом зарахування коштів 

до державного бюджету в разі їх реалізації. 

У разі, коли конфісковане та інше майно, на яке поширюється дія цього 

Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить 

у власність держави, і розпорядження ним, затверджено постановою КМУ від 

25.08.1998 р. № 1340, переходить у державну власність, моментом набуття права 

власності буде надходження грошових коштів до державного бюджету, а в разі 

передання майна – момент зарахування майна на баланс відповідних державних 

підприємств або установ. 

Право власності на пам’ятки культурної спадщини в разі прийняття судом 

рішення про їх викуп відповідно до ст. 352 ЦК України має перейти у власність 

держави. Проте, оскільки ані в ЦК, ані в ЗУ «Про охорону культурної спадщини» не 

вказано порядок такого переходу то зроблено висновок, що такий перехід можливий, 

по-перше, шляхом добровільної передачі власником пам’ятки відповідним 

державним органам, по-друге, шляхом виконання судового рішення виконавчою 

службою. 

Набуття права власності на спадкове майно посідає особливе місце. Це 

пояснюється тим виключним правостворюючим фактом, яким є факт смерті особи 

(спадкодавця) як головний елемент виникнення спадкових відносин.  

ЦК України передбачає, що незалежно від часу прийняття спадщини вона 

належить спадкоємцеві від часу відкриття спадщини. Право на спадщину – це 

самостійне майнове право – яке хоча і виникає в спадкоємця з часу прийняття 
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спадщини, однак із зворотною дією на момент відкриття спадщини. Відповідно у 

випадках, коли спадкове майно перейшло до неуповноважених на те осіб в проміжку 

між моментом відкриття та моментом прийняття спадщини, спадкоємець у силу цієї 

норми набуває право витребування цього майна з чужого незаконного володіння, а 

також право на пред’явлення позову про відшкодування збитків, заподіяних 

унаслідок незаконного володіння, користування або розпорядження зазначеним 

майном. Більше того, таким чином законодавець намагався не допустити часу, 

впродовж якого б майно, яке належить до спадкової маси, перебувало б у статусі 

«безхазяйного майна» з відповідними правовими наслідками, у тому числі щодо 

набуття права власності на таку річ за набувальною давністю.  

За загальним правилом, яке не стосується нерухомого майна, одержання 

Свідоцтва про право на спадщину є правом, а не обов’язком спадкоємця 

(спадкоємців). У разі набуття права власності на спадщину, у складі якої є нерухоме 

майно, спадкоємець зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому 

Свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. Проте ані строки, ані наслідки 

на звернення такого спадкоємця до нотаріуса за видачею йому Свідоцтва про право 

на спадщину на нерухоме майно законом не передбачені.  

У разі відсутності державної реєстрації права власності на нерухоме майно в 

спадкоємця виникає вужчий спектр прав, зокрема: він може захищати лише своє 

право на спадщину, а також право добросовісного законного володіння, але не право 

власності; у нього відсутні права на отримання прибутків від такого майна, адже 

відповідно до ч. 2 ст. 189 ЦК України продукція, плоди та доходи належать 

власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом.  

На підставі викладеного, слід підтримати позицію, висловлену в Постанові 

пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових 

прав» № 5 від 07.02.2014 р., що незалежно від часу прийняття спадщини вона 

належить спадкоємцеві від часу відкриття спадщини, проте право власності на 

нерухоме майно в разі прийняття спадщини виникає в спадкоємця з моменту 
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державної реєстрації речового права на нерухоме майно. Таким чином, варто 

розмежовувати право на спадщину як майнове право (об’єкт спадкування) та 

виникнення права власності на спадкове майно як на об’єкт нерухомого майна.  

При цьому, наприклад, спадкоємець має право звернутися із заявою про 

державну реєстрацію переходу права власності до органу, що здійснює державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно, після прийняття спадщини в порядку, 

передбаченому законом. Якщо право власності спадкодавця не було зареєстровано в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, правовстановлюючими є 

документи, що підтверджують підставу для переходу права власності в порядку 

правонаступництва, а також документи спадкодавця, що підтверджують виникнення 

в нього права власності на нерухоме майно. Відповідно до п. 3 п. 36 «Порядку 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень» такими документами є 

Свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою 

України, чи його дублікат. 

На нашу думку, визнання таких документів правовстановлюючими не 

спростовує необхідність проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, 

яка є завершальним етапом в механізмі виникнення права власності. Такі документи 

є підставами (встановлюють права) на проведення державної реєстрації прав. 

Таким чином, момент набуття права власності нерозривно пов’язаний з актом 

прийняття спадщини та загальними законодавчими вимогами щодо порядку набуття 

майна, яке є в спадковій масі, у разі дотримання яких в часовому просторі 

вважається таким, що настав з моменту відкриття спадщини.  

Аргументується недосконалість первісної редакції норми ч. 2 ст. 1299 ЦК, 

згідно з якою право власності на нерухоме майно виникає в спадкоємця з моменту 

державної реєстрації цього майна, адже за ст. 182 ЦК реєструється не саме майно, а 

право на майно. І незважаючи на те що ст. 1299 було виключено з ЦК у зв’язку з 

прийняттям ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав», у судовій практиці буде 

залишатися проблема тлумачення цієї статті як правильної за своїм змістом і яка 

повинна застосовуватися до відповідних правовідносин до моменту вилучення цієї 
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статті.  

Унаслідок тлумачення норми ч. 5 ст. 1268 ЦК зроблено висновок про те, що 

незалежно від часу прийняття спадщини, вона належить спадкоємцеві від часу 

відкриття спадщини, у такій редакції вона не дає підстав стверджувати про 

приналежність майна спадкоємцеві на праві власності, а тому її текст вимагає змін. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Досліджено визначення поняття «набуття права власності» та встановлено 

його співвідношення з терміном «виникнення прав власності». Набуття права 

власності уявляє комплекс правових, організаційних засобів та дій потенційного 

набувача майна, спрямованих на виникнення в нього права власності на це майно, 

що надає йому статус власника й правомочності володіння, користування та 

розпорядження цим майном, а відтак, виникнення є завершальною стадією набуття 

права власності. 

Обґрунтовано особливості співвідношення вживаних у законодавстві та 

юридичній науці для позначення однакових правовідносин понять «набуття права 

власності» й «виникнення права власності», які полягають, зокрема в такому: а) 

термінологічні розбіжності в застосуванні вищезазначених понять обумовлені 

трансформацією положень глави 12 «Виникнення й припинення права власності» 

ЦК 1963 р. в положення глави 24 ЦК України 2003 р. «Набуття права власності», у 

якому домінуючим є поняття, що охоплює весь процес щодо надання особі статусу 

власника; б) зазначені поняття не є антагоністичними, а в окремих випадках вони 

гармонійно взаємодіють (ст.ст. 331, 334 ЦК); в) набуття права власності – це 

комплекс дій, спрямованих на виникнення цього права. 

На підставі аналізу норм ЦК України зроблено висновок, що поряд із 

застосуванням терміну «виникнення» законодавець вживає термін – «перехід» права, 

наприклад, у абз. 2 ч. 2 ст. 414 ЦК України передбачає, що перехід права власності 

на земельну ділянку до іншої особи не впливає на обсяг права власника будівлі 

(споруди) щодо користування земельною ділянкою; або ч.ч. 2, 3 ст. 419, у яких 

ідеться про «перехід права на об’єкт права інтелектуальної» та «перехід права 

власності на річ». Звертає на себе увагу те, що, попри вказаний спір у юридичній 

науці стосовно правильності вживання термінів у механізмі набуття права власності, 

законодавство пішло іншим чином і застосовує обидва терміни – «перехід» і 
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«виникнення», не виділяючи їх кваліфікуючих ознак.  

З аналізу норм Порядку ведення Державного реєстру речових прав, ЗУ «Про 

державну реєстрацію речових прав» стає очевидним, що законодавець розглядає 

«виникнення» й «перехід» права власності як різні базиси механізму набуття права 

власності і пов’язує їх розмежування суто із процедурними питаннями. Так, 

«виникнення» права власності пов’язується із «введенням» такого об’єкта в 

цивільний обіг шляхом внесення відомостей про правовий режим такого об’єкта, 

таким чином, «виникнення» стає характерне лише для новоствореного нерухомого 

майна. Тоді як «перехід» права власності вживається законодавцем для всіх інших 

випадків набуття права власності, таким чином, підкреслюється похідний характер 

набутого права, хоча дані про попередню особу – власника не зберігаються, а 

заміняються. 

На підставі здійсненого аналізу нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини власності та юридичної літератури, вважаємо, що термін «перехід» слід 

розглядати як процес, на підставі якого відбувається виникнення права власності в 

набувача та припинення права власності у відчужувача майна. Відтак, терміни 

«перехід» та «виникнення» не можуть розглядатися як тотожні терміни або 

синоніми, адже перехід є процесом, а виникнення – наслідком такого процесу. 

Відтак, термін «відчуження» слід розглядати як передачу майна у власність (але не 

«передачу права») від одного суб’єкта до іншого шляхом укладення відповідних 

договорів. Таким чином, характерною ознакою можливості здійснити «відчуження» 

об’єкта права власності є укладення різного роду цивільних договорів, спрямованих 

на передання об’єкта у власність. Відтак, вважаємо, що терміни «перехід» і 

«відчуження» не розкривають всієї сутності й повноти механізму набуття права 

власності. Тому,застосовувати термін «перехід» права власності варто достатньо 

умовно, лише як такий механізм набуття права власності, який передбачає 

припинення права власності в однієї особи й набуття права власності іншою особою, 

адже пов’язує ці два процеси лише об’єкт права власності.  

На підставі аналізу наведених нормативно-правових актів, зроблено висновок, 
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що термін «придбання» може вживатися в широкому та вузькому значеннях залежно 

від сфери його застосування та конкретної підстави. Так, термін «придбання» є лише 

однією з складових елементів терміна «набуття» і в більшості випадків є синонімом 

терміна «купівля». Відтак, до придбання майна можна віднести набуття майна за 

відплатними договорами, зокрема купівлі-продажу, міни, поставки. При цьому слід 

відзначити, що для з’ясування змісту поняття «придбання» важливе значення має 

спрямованість саме на набуття майна у власність, адже можливо також набути 

гроші або інше майно у власність за іншим видами договорів, як: договори ренти, 

довічного утримання, комісії, підряду та ін. Проте вважати такі способи набуття 

права власності придбанням неможливо. Крім того, у деяких випадках у 

законодавстві термін «придбання» застосовується в більш вузькому значенні, а саме: 

набуття майна за договором купівлі-продажу (ст. 366 ЦК). 

На підставі дослідження норм ЦК, СК, ЗК та інших нормативно-правових 

актів досліджено особливості застосування термінів «підстави» та «способи» 

набуття права власності. Обґрунтовується висновок про те, що підставою 

виникнення права власності слугують юридичні факти, зокрема правочини, 

безпосередньо акти цивільного законодавства, акти органів державної влади, інших 

уповноважених органів, рішення суду, які відображають їхній стан у статиці й 

реалізуються конкретними способами шляхом вчинення набувачами майна 

відповідних дій у встановленому порядку (якими є, наприклад, купівля-продаж, 

дарування тощо). Відтак, слід відзначити необхідність розмежування понять 

«виникнення» й «набуття» права власності, що можна встановити в такому: 1) 

набуття права власності здійснюється шляхом вчинення набувачем певних дій, що 

залежать від підстави, за якою воно набувається; 2) наслідком такого набуття є 

виникнення в набувача права власності. Відтак, терміни «набуття» й «виникнення» 

співвідносяться між собою, як дії (набуття) й наслідок (виникнення). 

При дослідження поділу способів набуття права власності на первісні й 

похідні обґрунтовується, що ні критерій волі, ні правонаступництва не відображають 

повною мірою сутність цілісної системи способів у механізмі набуття права 
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власності. Відзначається, що ключовою проблемою у вивченні правонаступництва є 

неоднозначне ставлення до самого процесу такого набуття прав власності в науці та 

відсутність єдиного легального визначення цього поняття й підходу до нього в 

цілому на рівні законодавства, а це, як наслідок, зумовило обґрунтування двох 

абсолютно різних теоретичних підходів до даного інституту загалом, і категорії 

«правонаступництва», зокрема. 

Визначення моменту виникнення права власності посідає важливе місце в 

механізмі набуття права власності, адже лише з його виявленням набувач отримує 

статус «власника» й відповідно усі правомочності володіння, користування й 

розпорядження. З моментом виникнення в особи права власності пов’язується також 

ризик випадкової загибелі майна, захист прав власника. 

Цивілістична наука поки не сформулювала універсального визначення 

моменту виникнення в набувача права власності, адже його виявлення не завжди 

поєднано з настанням певної часової одиниці, а приурочується до настання певного 

юридичного факту, до вчинення певної юридичної дії чи прийняття уповноваженою 

особою певного акта про реєстрацію речового права, нотаріальне посвідчення 

правочину. З урахуванням цього пропонується розуміти під моментом виникнення в 

набувача належно зафіксований документально чи іншим способом юридичний факт 

у часовому просторі, що засвідчує отримання набувачем правового статусу власника 

з усіма наслідками, що випливають із цього статусу. 

Стверджується, що у відносинах власності момент як юридична категорія 

завжди є одиничним юридичним фактом і не може відображати сукупність 

юридичних фактів, адже в іншому випадку така сукупність фактів «розмивала» б 

зміст одномоментності й унеможливлювала б його встановлення в часовому 

просторі. Інша справа, що не можна заперечувати можливу наявність сукупності 

юридичних фактів, які передують настанню моменту виникнення права власності й, 

таким чином, слугують певним юридичним складом, що забезпечує виокремлення 

цього моменту як об’єктивно існуючої правової категорії. 

Точне виокремлення з часового простору «моменту», з якого виникає право 
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власності має величезне значення, адже це питання в багатьох випадках має тісний 

зв’язок і здійснює вплив на значну частину цивілістичних інституцій. Тим більше, у 

ряді випадків – саме від такого юридичного факту, як «момент набуття права 

власності» залежить визначення змісту цивільних правовідносин між суб’єктами 

права. З моменту набуття права власності на особу покладаються ряд прав і 

обов’язків, у тому числі, наприклад, щодо утримання майна. 

Уважаємо, що момент набуття права власності – це встановлений у правовій 

системі юридичний факт, з яким законодавець пов’язує вступ конкретної особи (осіб 

у разі набуття спільної сумісної власності) у відносини власності як власника 

(власників) з усіма наслідками. Важливо зазначити, що саме законодавець 

встановлює певну умову або низку умов, за яких момент набуття права власності 

набуває місце в дійсності. 

Доведено, що доказом права власності на нерухоме майно слугують 

правовстановлюючі документи, які визначають конкретну особу його власника і які 

є безспірними, допоки в судовому порядку не встановлено інше, а на рухоме майно 

слугують правопідтверджувальні документи, які не завжди визначають особу 

власника, але є одним з можливих доказів для визнання за особою права власності. 

Підсумовуючи викладене щодо доказів підтвердження приналежності майна 

особі на праві власності та з огляду на те, що закріплені в зазначених нормативно-

правових актах документи є елементами правового режиму власності, який має 

регулюватися відповідно до ст. 92 Конституції України виключно законами України, 

необхідно визнати за доцільне внесенні наступних змін до чинного законодавства 

України:  

 частину четверту ст. 182 ЦК України викласти в такій редакції: «Порядок 

проведення державної реєстрації прав на нерухомість, перелік 

правовстановлюючих документів для такої реєстрації та підстави для відмови 

в ній встановлюються законом»;  

 ст. 328 ЦК України доповнити частиною третьою наступного змісту: «У 

випадках, передбачених законом, право власності на майно має 
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підтверджуватися правовстановлюючими, право підтверджувальними чи 

іншими документами»;  

 пункт 6 частини першої ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» викласти в такій редакції: «Інших 

правовстановлюючих документів, що підтверджують виникнення, перехід, 

припинення прав на нерухоме майно, поданих органу державної реєстрації 

прав разом із заявою». 

Встановлено, що в ЦК України єдиною статтею, яка містить універсальну 

формулу виникнення в набувача майна за договором права власності, є ст. 334. Ця 

формула полягає в тому, що право власності в набувача майна за договором виникає 

з моменту передачі майна, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Відзначається, що така формула моменту виникнення права власності була 

закладена в ст. 128 ЦК УРСР 1963 р. і є найбільш поширюваною в законодавстві 

зарубіжних країн, а відтак, є прийнятною в нинішній правовій системі України. 

Однак це не свідчить про відсутність проблем у науковому тлумаченні поняття такої 

формули. 

Насамперед, у цивілістичній науці триває дискусія щодо змісту поняття 

«передача майна». В одних випадках під передачею речі треба розуміти її фактичне 

вручення набувачеві, в інших – не лише вручення, а й її прийняття. Не усуває цієї 

неоднозначності також законодавче застереження в ч. 2 ст. 334 ЦК України про те, 

що передаванням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, 

організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна без 

зобов’язання доставки, вручення коносамента або іншого товаророзпорядчого 

документа. Наведена норма практично відобразила (відтворила) редакцію ст. 128 ЦК 

УРСР і тому нині вона не повною мірою враховує зміни, що відбулися в товарообігу 

країни.  

Обґрунтовується думка, що переданням майна має вважатися також 

розміщення його на складах загального користування (на товарних, митних складах 

тощо), якщо таке майно було відчужене без зобов’язання доставки безпосередньо 



191 

набувачеві. 

Детальний аналіз ст. 334 ЦК України показав, що момент передачі майна 

недоцільно ототожнювати з моментом виникнення права власності, у багатьох 

випадках передача майна є дією, спрямованою на виконання договору і одночасно 

юридичною підставою виникнення в набувача права власності на таке майно (не 

самостійною), у той час, як момент виникнення права власності пов’язується з 

іншими додатковими діями або обставинами. 

Запропоновано у випадках, коли на момент вручення товаророзпорядчого 

документа майна фізично вже не існувало (було зіпсоване, пошкоджене, знищене 

тощо) вважати, що до передання майна має прирівнюватися вручення 

товаророзпорядчого документа лише в разі, якщо на цей момент майно існує в 

натурі. 

Стверджується, що в разі відсутності в законі норм або в договорі умови про 

момент виникнення в набувача права власності, має діяти презумпція про 

застосування загального правила, закріпленого в ч. 1 ст. 334 ЦК. 

Запропоновано під моментом виникнення в набувача права власності розуміти 

належно зафіксований документально чи іншим способом юридичний факт у 

часовому просторі, що засвідчує отримання набувачем правового статусу власника з 

усіма наслідками, що випливають із цього статусу. 

Визначено систему договорів, для яких законодавчо встановлюється той чи 

інший спеціальний момент виникнення права власності залежно від правової 

природи договору чи специфіки об’єкта. 

Встановлено, що в окремих випадках момент виникнення права власності 

встановлюється підзаконними нормативними актами. Наприклад, Правилами 

торгівлі у розстрочку фізичним особам, затвердженими КМУ, імперативно 

встановлено, що право власності на товари, передані в розпорядження покупця, 

переходить до нього після проведення кінцевого розрахунку. Обґрунтовується 

невідповідність наведеної норми як ст. 41 Конституції України, згідно з якою 

правовий режим власності визначається виключно законами, а також ст. 334 та ст. 
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694 ЦК України, згідно з якими з моменту передання товару, проданого в кредит, і до 

його оплати продавцю належить право застави на цей товар. Така очевидна 

суперечність потребує якнайшвидшого усунення також з огляду на те, що 

застосування наведеного положення Правил може знижувати обсяг його прав. 

Здійснено класифікацію моментів виникнення в набувача права власності 

залежно від підстав (способів), специфіки об’єкта набуття права власності, 

сформовано відповідний їх перелік-схему. 

Обґрунтовується висновок про те, що державна реєстрація прав на нерухоме 

майно не є безпосередньо юридичною підставою виникнення в особи права 

власності, адже відповідно до ст. 2 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», вона слугує офіційним визнанням і 

підтвердженням державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на 

нерухоме майно, тобто вона лише фіксує той факт, який вже відбувся, а відтак, він не 

збігається з моментом вчинення державної реєстрації. 

Встановлено, що для набуття права спільної власності необхідні відповідна 

загальна правова підстава, передбачена ст. 328 ЦК та певна сукупність юридичних 

фактів. Так, для виникнення права спільної часткової власності необхідні 

множинність суб’єктів-набувачів, наявність між ними домовленості про утворення 

спільної часткової власності, придбання частки в праві спільної часткової власності, 

пряме застереження закону, успадкування кількома спадкоємцями неділимого 

об’єкта тощо. Для виникнення права спільної сумісної власності в подружжя 

необхідні наявність зареєстрованого шлюбу, створення в період шлюбу майна, 

спільне або одноосібне придбання подружжям у період шлюбу майна за спільні 

кошти, за винятками, передбаченими законом або шлюбним договором. 

Відзначається недосконалість законодавчої конструкції виникнення права 

власності за правочинами про відчуження об’єктів нерухомого майна в момент його 

державної реєстрації і пропонується таким моментом вважати момент нотаріального 

посвідчення. 

Як результат дослідження юридичного значення процедури державної 
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реєстрації прав на нерухоме майно в процесі набуття права власності, встановлено, 

що в одних випадках вона є юридичною підставою виникнення права власності 

(наприклад, на новостворене нерухоме майно), а в інших – офіційним документом, 

що підтверджує приналежність майна на праві власності набувачеві. 

Висвітлюються особливості виникнення права власності на цінні папери. ЦК 

України не визначає момент виникнення права власності на цінний папір та момент 

переходу прав на цінний папір. Натомість, ЦК України обмежується нормою ч. 1 ст. 

197, згідно з якою до особи, яка набула право на цінний папір, одночасно переходять 

у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права за цінним папером). 

Права на цінний папір та права за цінним папером на пред’явника, що існує в 

документарній формі в паперовому вигляді, переходять шляхом вручення такого 

цінного папера іншій особі, а порядок переходу права на цінний папір та права за 

цінним папером на пред’явника, що існує в документарній формі як електронний 

документ, визначається Національним банком України – для фінансових банківських 

векселів та Кабінетом Міністрів України – для фінансових казначейських векселів. 

Права на цінний папір та права за цінним папером на пред’явника, що існує в 

бездокументарній формі, переходять у порядку, визначеному для переходу прав на 

іменні цінні папери. Права на іменний цінний папір та права за іменним цінним 

папером переходять до іншої особи в порядку, встановленому законодавством про 

депозитарну систему України.  

Право власності на ордерний цінний папір переходить іншій особі шляхом 

вчинення на ордерному цінному папері передавального запису (індосаменту). 

Індосамент може бути бланковим – без зазначення особи, стосовно якої повинні бути 

виконані зобов’язання, або ордерним – із зазначенням такої особи. Особливості 

переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами встановлюються 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та правочином. 

Право на цінні папери переходить лише на підставах, встановлених 

законодавством. Якщо право на цінні папери перейшло без встановлених законом 

підстав до добросовісного набувача, право на цінні папери може вважатися таким, 
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що перейшло до останнього лише у випадку неможливості поновлення в правах 

особи, яка втратила цінні папери не за власною волею. 

Сформульована правова позиція щодо особливостей виникнення права 

спільної сумісної власності подружжя, які полягають у тому, що в разі придбання 

одним із подружжя рухомого майна, у другого з подружжя автоматично виникає 

право спільної сумісної власності, а при придбанні одним із подружжя нерухомого 

майна така спільність юридично може виникнути лише після державної реєстрації 

такого права, незважаючи на те що за СК України режим спільності майна, що 

набувається подружжям, має діяти з моменту реєстрації шлюбу. 

Виявлено суперечності в Цивільному, Податковому кодексах та Правилах 

торгівлі у розстрочку в частині врегулювання моменту виникнення права власності 

за договором купівлі товару з розстроченням платежу. І запропоновано для таких 

договорів застосовувати положення ЦК України, відповідно до яких особа набуває 

право власності на такий товар з моменту його передання (відповідно до ч. 1 ст. 334 

ЦК України) або іншого моменту, передбаченого договором, наприклад, з моменту 

повної оплати товару (відповідно до ст. 697 ЦК України). 

Зроблено висновок, що для договорів дарування для настання моменту набуття 

права власності необхідним є певний юридичний склад, а саме наявність договору 

укладеного у відповідній формі (у тому числі письмовій формі, а для деяких 

договорів і з обов’язковим нотаріальним посвідченням) та передача майна з 

обов’язковим актом його прийняття. 

Так, стаття 331 ЦК України передбачає, що право власності на новостворене 

нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту 

завершення будівництва (створення майна). Зазначена норма підлягатиме 

застосуванню у випадках, коли законом або договором не передбачається введення 

такого нерухомого майна в експлуатацію, а права на нього не підлягають державній 

реєстрації.  

Відзначається, що законодавством України не передбачено момент, з якого 

об’єкт слід вважати завершеним будівництвом. Проте законодавство закріплює 



195 

презумпцію обов’язковості процедури введення в експлуатацію новоствореного 

об’єкта нерухомості. 

Законом визначається, що моментом прийняття в експлуатацію є момент 

реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікату. Таким 

чином, встановлення факту завершення будівництвом об’єкта нерухомості та 

прийняття нерухомого майна до експлуатації є підставами для оформлення права 

власності, однак для виникнення права власності необхідним є здійснення 

процедури державної реєстрації права власності. 

У багатьох випадках створення об’єкта нерухомості пов’язано з укладенням 

договорів будівельного підряду. Аналіз законодавства України показав, що з 

моментом виконання робіт передбачених договором будівельного підряду пов’язане 

створення особливого майна – об’єкта завершеного будівництва, який в 

обов’язковому порядку підлягає введенню в експлуатацію, права власності на який 

виникає з моменту державної реєстрації такого права. 

Відзначається невідповідність норм ч. 2 ст. 331 ЦК України та ч. 8 ст. 39 ЗУ 

«Про регулювання містобудівної діяльності», що проявляється в тому, що ЦК 

України передбачає можливість введення об’єкта в експлуатацію в договірному 

порядку, на відміну від Закону, який пов’язує виникнення права власності з моменту 

прийняття об’єкта до експлуатації, якщо таке прийняття передбачено лише 

законодавством. Однак уважаємо, що це положення не відповідає дійсності, адже 

введення в експлуатацію є адміністративним актом, який здійснюється лише у 

випадках, встановлених законом. Відтак, частина 2 статті 331 ЦК України потребує 

змін. 

Оскільки законодавство не містить єдиного поняття «споруда» та не 

встановлює її правовий статус, хоча законодавством і передбачено обов’язок 

уведення в експлуатацію лише у випадку безпосередньої вказівки закону, однак 

зазначається, що споруди будь-якого призначення є об’єктами будівництва, а 

експлуатація закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, 

забороняється, такі норми законодавства дають підстави стверджувати, що 
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законодавство виходить із принципу обов’язкового введення нерухомого об'єкта, у 

тому числі споруди, в експлуатацію. 

Відзначається, що в законодавстві України вживаються поняття «мала 

архітектурна форма», «мала архітектурна форма для провадження підприємницької 

діяльності», «тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного 

чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності», однак не 

встановлюється їх співвідношення або розмежування, що призводить до складнощів 

при здійсненні підприємницької діяльності з обранням таких форм. 

Відзначається, що в чинному цивільному законодавстві відсутні положення, 

які б безпосередньо визначали момент виникнення права власності на самочинно 

збудований об’єкт. Тому можна припустити, що таким моментом може бути момент 

набрання законної сили рішенням суду, якщо в судовому рішенні не встановлено 

інше. 

Не вирішує питання визначення моменту набуття права власності на 

перероблену річ ст. 332 ЦК України, яка лише визначає коло осіб, для яких таке 

право може виникнути за певних умов. Відтак, така законодавча прогалина має бути 

заповнена, зокрема, шляхом уведення відсилочної норми до ст.ст. 331 та 334 ЦК. 

Щодо моменту виникнення права власності у володільця майна за 

набувальною давністю, то ним слід вважати момент набрання законної сили 

рішенням суду, якщо інше не передбачено цим судовим рішенням. 

Слід розмежовувати момент набуття права власності на конфісковані товари та 

грошові кошти, одержані від їх реалізації. Момент набуття права власності на 

конфісковані товари пов’язується з моментом придбання товарів набувачем з 

прилюдних торгів або з іншим моментом, залежно від способу його реалізації. А 

момент виникнення в держави права власності на грошові кошти, конфісковані в 

особи або ґердані від реалізації конфіскованого в неї майна пов’язується, по-перше, з 

набранням законної сили рішенням суду; по-друге, з моментом зарахування коштів 

до державного бюджету в разі їх реалізації. 

У разі, коли конфісковане та інше майно, на яке поширюється дія цього 
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Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить 

у власність держави, і розпорядження ним, затверджено постановою КМУ від 

25.08.1998 р. № 1340, переходить у державну власність, моментом набуття права 

власності буде надходження грошових коштів до державного бюджету, а в разі 

передання майна – момент зарахування майна на баланс відповідних державних 

підприємств або установ. 

Право власності на пам’ятки культурної спадщини в разі прийняття судом 

рішення про їх викуп відповідно до ст. 352 ЦК України має перейти у власність 

держави. Проте, оскільки ані в ЦК, ані в ЗУ «Про охорону культурної спадщини» не 

вказано порядок такого переходу то зроблено висновок, що такий перехід можливий, 

по-перше, шляхом добровільної передачі власником пам’ятки відповідним 

державним органам, по-друге, шляхом виконання судового рішення виконавчою 

службою. 

Набуття права власності на спадкове майно посідає особливе місце. Це 

пояснюється тим виключним правостворюючим фактом, яким є факт смерті особи 

(спадкодавця) як головний елемент виникнення спадкових відносин.  

ЦК України передбачає, що незалежно від часу прийняття спадщини вона 

належить спадкоємцеві від часу відкриття спадщини. Право на спадщину – це 

самостійне майнове право – яке хоча і виникає в спадкоємця з часу прийняття 

спадщини, однак із зворотною дією на момент відкриття спадщини. Відповідно у 

випадках, коли спадкове майно перейшло до неуповноважених на те осіб в проміжку 

між моментом відкриття та моментом прийняття спадщини, спадкоємець у силу цієї 

норми набуває право витребування цього майна з чужого незаконного володіння, а 

також право на пред’явлення позову про відшкодування збитків, заподіяних 

унаслідок незаконного володіння, користування або розпорядження зазначеним 

майном. Більше того, таким чином законодавець намагався не допустити часу, 

впродовж якого б майно, яке належить до спадкової маси, перебувало б у статусі 

«безхазяйного майна» з відповідними правовими наслідками, у тому числі щодо 

набуття права власності на таку річ за набувальною давністю.  
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За загальним правилом, яке не стосується нерухомого майна, одержання 

Свідоцтва про право на спадщину є правом, а не обов’язком спадкоємця 

(спадкоємців). У разі набуття права власності на спадщину, у складі якої є нерухоме 

майно, спадкоємець зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому 

Свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. Проте ані строки, ані наслідки 

на звернення такого спадкоємця до нотаріуса за видачею йому Свідоцтва про право 

на спадщину на нерухоме майно законом не передбачені.  

У разі відсутності державної реєстрації права власності на нерухоме майно в 

спадкоємця виникає вужчий спектр прав, зокрема: він може захищати лише своє 

право на спадщину, а також право добросовісного законного володіння, але не право 

власності; у нього відсутні права на отримання прибутків від такого майна, адже 

відповідно до ч. 2 ст. 189 ЦК України продукція, плоди та доходи належать 

власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом.  

На підставі викладеного, слід підтримати позицію, висловлену в Постанові 

пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових 

прав» № 5 від 07.02.2014 р., що незалежно від часу прийняття спадщини вона 

належить спадкоємцеві від часу відкриття спадщини, проте право власності на 

нерухоме майно в разі прийняття спадщини виникає в спадкоємця з моменту 

державної реєстрації речового права на нерухоме майно. Таким чином, варто 

розмежовувати право на спадщину як майнове право (об’єкт спадкування) та 

виникнення права власності на спадкове майно як на об’єкт нерухомого майна.  

При цьому, наприклад, спадкоємець має право звернутися із заявою про 

державну реєстрацію переходу права власності до органу, що здійснює державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно, після прийняття спадщини в порядку, 

передбаченому законом. Якщо право власності спадкодавця не було зареєстровано в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, правовстановлюючими є 

документи, що підтверджують підставу для переходу права власності в порядку 

правонаступництва, а також документи спадкодавця, що підтверджують виникнення 
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в нього права власності на нерухоме майно. Відповідно до п. 3 п. 36 «Порядку 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень» такими документами є 

Свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою 

України, чи його дублікат. 

На нашу думку, визнання таких документів правовстановлюючими не 

спростовує необхідність проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, 

яка є завершальним етапом в механізмі виникнення права власності. Такі документи 

є підставами (встановлюють права) на проведення державної реєстрації прав. 

Таким чином, момент набуття права власності нерозривно пов’язаний з актом 

прийняття спадщини та загальними законодавчими вимогами щодо порядку набуття 

майна, яке є в спадковій масі, у разі дотримання яких в часовому просторі 

вважається таким, що настав з моменту відкриття спадщини.  

Аргументується недосконалість первісної редакції норми ч. 2 ст. 1299 ЦК, 

згідно з якою право власності на нерухоме майно виникає в спадкоємця з моменту 

державної реєстрації цього майна, адже за ст. 182 ЦК реєструється не саме майно, а 

право на майно. І незважаючи на те що ст. 1299 було виключено з ЦК у зв’язку з 

прийняттям ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав», у судовій практиці буде 

залишатися проблема тлумачення цієї статті як правильної за своїм змістом і яка 

повинна застосовуватися до відповідних правовідносин до моменту вилучення цієї 

статті.  

Унаслідок тлумачення норми ч. 5 ст. 1268 ЦК зроблено висновок про те, що 

незалежно від часу прийняття спадщини, вона належить спадкоємцеві від часу 

відкриття спадщини, у такій редакції вона не дає підстав стверджувати про 

приналежність майна спадкоємцеві на праві власності, а тому її текст вимагає змін. 



200 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 Агарков М. М. Учение о ценных бум агах / М. М. Агарков. – М. : 

Волтерс Клувер, 2007. – 336 с. 

 Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право 

власності при розгляді цивільних справ: Лист Верховного Суду України від 

01.07.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1207B66D24762C1DC2257D0

E004CC419?OpenDocument&Highlight=0,%E0%ED%E0%EB%B3%E7.  

 Андреев В. К. О праве частной собственности в России (критический 

очерк) / В. К. Андреев. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 184 с.  

 Антимонов Б. С., Граве К. А. Советское наследственное право / Б. С. 

Антимонов, К. А. Граве. – М. : Госюриздат, 1955. – 264 с. 

 Артикуца Н. В. Основи вчення про юридичний термін і юридичну 

термінологію / Н. В. Артикуца [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/2457/1/artykytsa_osnovy

_vchennya.pdf.  

 Арчинова В. И. Способы приобретения права собственности. : дис. канд. 

юр. наук : 12. 00. 03 / В. И. Арчинова. – Краснодар, 2003. – 190 с. 

 Барц Я. Є. Проблеми та перспективи розвитку законодавства України в 

сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно /Я. Є. Барц // Бюлетень 

Міністерства юстиції України: офіційне видання / Міністерство юстиції України. – 

Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 4–10. 

 Безклубий І. А., Глущенко Є. М. Момент переходу права власності за 

договором купівлі-продажу з торгів / І. А. Безклубий, Є. М. Глущенко // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. – 2008. – № 4. – С. 63–70. 

 Важинський Є. Передання прав з цінних паперів та перехід права 

власності на папери / Є. Важинський [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.justinian. com. ua/article. php?id=2627.  



201 

 Васильченко В. В. Коментар Книги шостої Цивільного кодексу України 

«Спадкове право» / В. В. Васильченко // Довідник нотаріуса. – 2006. – № 1. – С. 4–

96. 

 Ватников Д. Ю. Развитие теорий о правопреемстве в отечественной 

цивилистике / Ватников Д. Ю. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=472%3A

vatnikovdyurazvitie-teorij-o-pravopreemstve-v-otechestvennoj-

czivilistike&catid=26%3A4-22-2013&Itemid=48&lang=ru.  

 Вахонєва Т. М. Строки (терміни) у цивільному праві : автореф. дис ... 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / Т. М. Вахонєва. – К.: Б. в., 2005. – 18 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lawbook.org.ua/biblioteka/download/25-120003-

tsivilne-pravo-i-tsivilnij-protses-simejne-pravo-mizhnarodne-privatne-pravo/8302-

aref1054768  

 Вороніна Н. В. Підстави та способи набуття права власності / Н. В. 

Вороніна // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наук. праць. – Вип. 53. – 

Одеса.: Юридична література, 2010. –С. 179–185. 

 Воронова О. В. Підстави набуття права власності на житло: дис... канд. 

юрид. наук: 12.00.03 / Воронова Ольга Василівна. – К., 2005. – 210 с.  

 Генкин Д. М. Право собственности в СССР / Д. М. Генкин. – М.: 

Госюриздат, 1961. – 222 с.  

 Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року 

// Відомості Верховної Ради України від 11.02.1992 р. – 1992. – № 6. – Ст. 56. 

 Граве К. А. Момент перехода права собственности по договору / К. А. 

Граве // Советская юстиция. – 1940. – № 22, 23, 24. 

 Гражданкое право: учебник. Т. ІІ. Полутом І / под ред. Е. А. Суханова. – 

М., Волтерс Клувер, 2004. – 584 с. ( 2-ое изд.). 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://base.garant.ru/10164072/15/#block_1014 .  



202 

 Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. По изданию: Хрестоматия по 

истории отечественного государства и права. 1917–1991 гг. / Под ред. О. И. 

Чистякова. – М. : Зерцало, 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://civil-law.narod.ru/wist/gk22/ob1.html#iv 

 Гражданский кодекс РСФСР 1957 г. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zaki.ru/pagesnew. php?id=1913&page=36.  

 Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права. За ред. Е. А. Суханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Волтерс Клувер, 2006. – 496 с.  

 Гражданское право: учеб. : в 2 ч. / под ред. А. Г. Калпина, А. И. 

Масляева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2000. – Ч. 1. – 536 с.  

 Гражданское право: учеб. Изд. 4-е, перераб. и доп. / под ред. А. П. 

Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : «ПРОСПЕКТ», 2005. – Т. 1. – 765 с.  

 Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А. Г. Калпина, А. 

И. Масляева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 536 с. 

 Гринько С. В. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших 

законодавчих актів України» від 11.02.2010 р. № 1878-VI: переваги та недоліки 

нових редакцій / С. В. Гринько // Часопис Київ. ун-ту права : україн. наук.-теорет. 

часопис. Ювілейний вип. / Київ. ун-т права НАН України; Ін-т держави і права ім. 

В. М. Корецького НАН України. – К., 2010. – № 4 : До 15-річчя Київ. університету 

права НАН України. – С. 236–241. 

 Грызыхина Е. А. Приобретение права собственности на вновь 

возведенный объект недвижимости по законодательству Российской Федерации : 

Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 : Омск, 2004. – 212 c.  

 Денисович Е. М. Односторонние сделки в наследственном праве / Е. М. 

Денисович // Российский юридический журнал. – 2001. – № 2 (30). – С. 79–85. 

 Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000: Наказ 

Держстандарту від 17.08.2000 р. № 507 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 



203 

http://www.uazakon.com/big/text320/pg1.htm. 

 Деякі аспекти набуття права власності на об'’єкти безхазяйного 

нерухомого майна: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 13.10.2011 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0065323-11. 

 Дзера О. В. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя 

в новому Сімейному кодексі України / О. В. Дзера // Юрид. Україна. – 2003. – № 1. – 

С. 56–59. 

 Егоров Н. Д. Наследственное правоотношение // Вестник ЛГУ. Право. 

Вып. 3. 1988 г. № 6 – С. 70. 

 Ерошенко А. А. Личная собственность в гражданском праве / А. А. 

Ерошенко. – М.: Юридическая литература, 1973. – 208 с. 

 Етимологічний словник української мови: В 7 т. – Т. 3 / АН УРСР. Ін-т 

мовознавства ім. О. О. Потебні; редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. – К.: 

Наук. думка, 1989. – 552 с.  

 Жилінкова І. В. Деякі питання права спільної власності за новим 

Цивільним кодексом України / І. В. Жилінкова // Українське комерційне право. – № 

5. – 2004. – С. 67–71 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuviapgov.ua/nub/ukp/2004_5.pdf  

 Жилінкова І. Правове регулювання речових відносин у сім’ї: визначення 

концептуальних підходів / І. Жилінкова // Право України: юридичний журнал. 

Наук.-практ. фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд 

України. – К., 2011. – № 5. – С. 105–112.  

 Заїка Ю. О. Спадкове право: навч. посіб. / Ю. О. ЗаЇка., Є. О. Рябоконь; 

МОНУ. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.  

 Заїка Ю. О., Співак В. М. Право власності. Спадкове право / Ю. О. Заїка, 

В. М. Співак. – К.: Наукова думка. – 2000. – 150 с.  

 Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 



204 

 Зубков С. О. Цивільно-правове регулювання набуття права власності на 

новостворене нерухоме майно: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / С. О. Зубков. – 

К., 2010. – 239 арк.  

 Иоффе О. С. Советское гражданское право / О. С. Иоффе. – М.: Юрид. 

лит., 1967. – 494 с.  

 Калаур І. Р. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права 

власності юридичної особи: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / І. Р. Калаур. – Л., 

2004.  

 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // 

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122. 

 Козловська Л. В. Співвідношення понять спадкування та набуття права 

власності в порядку спадкування / Л. В. Козловська // Часопис цивільного і 

кримінального судочинства. – 2013. – № 1(10). – С. 143–151 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/Chcks_2013_1_23 pdf-с.146. 

 Коментар до Цивільного кодексу України Інформаційно-правових систем 

ЛІГА:ЗАКОН.  

 Конвенції Міжнародн ої організації праці, які ратифікувала Україна 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dpu.gov.ua/Lists/internationalcooperation/DispForm.aspx?ID=9  

 Конвенція 167 про безпеку та гігієну праці у будівництві: Конвенція 

Міжнародної організація праці від 20.06.1988 р. / Міжнародне законодавство про 

охорону праці. – 1997. – № т. 1. 

 Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 року // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

 Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права. Избранные 

труды: В 2-х тт. / О. А. Красавчиков. – Т. 2. – М.: Статут, 2005. – 494 c. 

 Красавчиков О. А. Советское гражданское право. В 2-х тт. / О. А. 

Красавчиков. –М. : «Высшая школа». – 1968 г. – Т. 1. – 520 с. 



205 

 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве / 

О. А. Красавчиков // Категории науки гражданского права : избранные труды : в 2 т. 

– М. : Статут, 2005. – Т. 2. – 494 с. (Классика российской цивилистики). 

 Лебедева И. В. Право собственности и приобретательная давность / 

Лебедева И. В. // Арбитражный и гражданский процесс. – 2001. – №7. – С. 21 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. lawmix. ru/comm/5533. 

 Лисаченко А. В. Приобретение права собственности: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. специальность 12. 00. 03 / А В. Лисаченко. – Екатеринбург, 2002. 

– 21 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=107528  

 Лисаченко А. В. Приобретение права собственности. Дис. … канд. юрид. 

наук: 112.00 03 / А В. Лисаченко. – Екатеринбург, 2002. – 195 c. 

 Луць В., Гриня А. Окремі аспекти регулювання відносин спільної 

власності за цивільним та сімейним законодавством України / В. Луць, А. Гриня // 

Юридична Україна. – № 8. – 2008. – С. 29–35. 

 Мaттeи У., Суханов Е. А. Основные положения права собственности / У. 

Мaттeи, Е. А. Суханов. – М. : Юристь, 1999. – С. 384. 

 Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.) по испр. и доп. 8-му изд., 

1902 г. Изд. 3-е, испр. / И. Д. Мейер – М.: «Статут», 2003. – 831 с. (Классика 

российской цивилистики). 

 Методичні рекомендації щодо державної реєстрації прав власності на 

об’єкти нерухомого майна на підставі рішень судів: затверджено Наказом 

Міністерства юстиції України 26.05.2009 . № 914/5 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.drsu.gov.ua/show/1154. 

 Методичні рекомендації щодо документів, які посвідчують речові права 

на земельну ділянку відповідно до законодавства затверджені Рішенням колегії 

Державної реєстраційної служби України від 28.11.2012 р. (протокол № 2) // 

Урядовий кур’єр. – 2013. – № 11 (18.01.2013) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.drsu.gov.ua/show/10067  



206 

 Мозолин В. П. Восемь лет спустя / В. П. Мозолин // Частное право. – 

2013. – № 1. – С. 229–244. 

 Мозолин В. П. Модернизация права собственности в экономическом 

измерении / В. П. Мозолин // Журнал Российского права. – № 1. – 2011. – С. 26–30.  

 Мозолин В. П. На пике времени. Избранные труды. В поисках научной 

истины / В. П. Мозолин. – Москва: Юстицинформ, 2014. – 492 с.  

 Мозолин В. П. Роль гражданского законодательства в регулировании 

комплексных имущественных отношений / В. П. Мозолин // Журнал российского 

права. – 2010. – № 1. – С. 26–31. 

 Набуття та припинення права власності в Україні (проблеми теорії та 

практики): Монографія / За заг. ред. академіка НАПрН України В. В. Луця. – К.: 

НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 

України. –2013. – 358 c. 

 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 3-є 

вид., перероб. і доп. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. 

Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – Т. 1. – 832 с.  

 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 5-те 

вид., перероб. і доп. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. 

Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – Т. 1. – 832 с. 

 Огнева Н. И. Теоретические и практические вопросы приобретения и 

прекращения права собственности гражданами. Дис. … канд. юрид. наук: 12 00.03 / 

Огнева Н. И. – М., 2006. – 186 c. 

 Панченко М. І. Цивільне право України: Навч. посіб. / М. І. Панченко. – 

К., 2005. –583 с. 

 Пастернак А. Ю. Основания приобретения права собственности на 

государственные ценные бумаги / А. Ю. Пастернак // Бизнес в законе. – 2011. – 

Вып. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osnovaniya-priobreteniya-prava-sobstvennosti-na-

gosudarstvennye-tsennye-bumagi. 



207 

 Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 461 // Офіційний вісник 

України від 06.05.2011 р. – 2011. – № 32. – Стор. 81, стаття 1359, код акту 

56190/2011. 

 Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та 

доповненнями станом на 01.04.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. 

Покровский. – М., 1998. – 353 с. (Серия «Классика российской цивилистики»). 

 Покровський И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. 

Покровский. – М.: Статут, 2001. – 397 с.  

 Положення про відчуження Національним банком України майна, 

набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам 

України, затв. Постановою Правління НБУ від 16.04.2014 р. № 218 // Офіційний 

вісник України від 13.06.2014 р. – № 45. – Стор. 219. – Стаття 1195. 

 Попова Л. И. Наследование как основание приобретения права 

собственности. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л. И. Попова. – Краснодар, 

2005. – 203 c.  

 Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та 

інших технологічних транспортних засобів, затв. постановою Кабінету Міністрів 

України від 06.01.2010 р. № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8-2010-%D0%BF. 

 Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень: 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р. № 703 // 

Офіційний вісник України. – 2011. – № 51 – Ст. 2035. 

 Право власності в Україні: Навч. посіб. / О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, О. 

А. Підопригора; За заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К., Юрінком Інтер, 

2000. – 816 с. 

 Право собственности: актуальные проблемы; отв. ред. В. Н. Литовкин, Е. 



208 

А. Суханов, В. В. Чубаров / Ин-т законод. и сравнит. правоведения. – М., 2008. – 

713 с.  

 Правовая Реформа в России: восемь лет спустя: сборник статей / Сост.: 

Баренбойм П. Д.; под ред.: Мозолин В. П. – М.: ЛУМ, 2013. – 348 c.  

 Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. // Відомості 

Верховної Ради України від 19.12.2008 р. – № 50, № 50–51. – Стор. 2432. – Стаття 

384. 

 Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06. 09. 2005 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 49(09.12.2005). – Ст. 517. 

 Про визначення цінних паперів, що можуть видаватися як електронні 

документи: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

26.11.2013 р. № 2674 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 100 (31.12.2013). – 

Ст. 3679. 

 Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. // Відомості 

Верховної Ради України від 18.06.1999 р. – № 24. – Ст. 207. 

 Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів 

України»: Закон України від 11. 02. 2010 р. № 1878-VI // Відомості Верховної Ради 

України від 07.05.2010 р. – № 18. – Стор. 549. – Стаття 141. 

 Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 р. // 

Відомості Верховної Ради України від 27. 09. 2013 р. – № 39. – Стор. 2074. – Стаття 

517. 

 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень: Закон України від 01. 07. 2004 р. // Відомості Верховної Ради України від 

17.12.2004 р. – № 51. – Стаття 553. 

 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень: Закон України: від 01.07.2011 р. № 541-VIII // Відомості Верховної Ради 

України. – 2010. – № 18. – Ст. 141. 

 Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) 



209 

недійсними: Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 

29.05.2013 р. № 11 // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 4. – Ст. 22. 

 Про дорожній рух: Закон України вiд 30.06.1993 р. № 3353-XII // Голос 

України. – 16. 07. 1993 р. 

 Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних 

доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. – № 198. 

 Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів 

підряду в капітальному будівництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 

01.08.2005 р. № 668 // Урядовий кур’єр від 31.08.2005. – № 163. 

 Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, 

зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, 

холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу 

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів 

до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів: Наказ Міністерства 

внутрішніх справ України від 21. 08. 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – 

№ 42(05.11.98). – Ст. 1574. 

 Про затвердження Положення про відчуження Національним банком 

України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, 

наданими банкам України: Постанова правління Національного Банку України від 

16.04.2014р. - №218 // Офіційний вісник України від 13.06.2014 2014 р. р., № 45, 

стор. 219, стаття 1195. 

 Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу 

Україні: Указ Президента України // Урядовий кур’єр від 21.04.2011 – № 73. 

 Про затвердження Положення про консолідований нагляд за діяльністю 

небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, 

яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 



210 

26.03.2013 р. // Офіційний вісник України. – 2013. – № 37 (28.05.2013). – Ст. 1317. 

 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1141 // 

Урядовий кур’єр від 23.11.2011 р. – № 218. 

 Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів 

Стабілізаційного фонду, передбачених для придбання повітряних суден на умовах 

фінансового лізингу: Постанова Кабінет Міністрів України від 17.07.2009 р. № 743. 

 Про затвердження Порядку відчуження майна у системі МНС: Наказ 

Міністерства надзвичайних ситуацій України від 01. 04. 2011 р. – № 331 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-

porjadku-vidchuzhennja-maina-u-sistemi-mn-doc64948.html 

 Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 р. № 803 // Офіційний вісник 

України від 22.06.2007. – № 43. – Стор. 38, стаття 1714, код акту 40037/2007. 

 Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України: Наказ Міністерства юстиції України від 22. 02. 2012 р. // Офіційний вісник 

України від 07.03.2012 р. – № 17. – Стор. 66, стаття 632, код акту 60599/2012. 

 Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття 

з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на 

шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, 

мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 р., №. 1388 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02. 

 Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 

868 // Урядовий кур’єр від 11.12.2013 р. – № 229. 

 Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності: Наказ Міністерство регіонального 



211 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21. 10. 

2011, № 244 // Офіційний вісник України від 12. 12. 2011 р. – № 94. – Стор. 269, 

стаття 3443, код акту 59365/2011. 

 Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д. 1. 1-

1-2000): Наказ Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики 

України від 27. 08. 2000 р. № 174 // Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України. – 2003. – № 12. 

 Про затвердження Правил використання та забудови території міста 

Чернівців: Правила використання та забудови території міста Чернівці затверджені 

Рішенням Міської ради від 07.07.2005 р. № 763 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http:// ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/HV050077.html. 

 Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку фізичними особам 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 р. № 383 // Урядовий кур’єр 

від 05.05.2011 р. – № 80. 

 Про заходи щодо вдосконалення діяльності органів державної влади під 

час здійснення операцій з конфіскованим і безхазяйним майном: Рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 17.11.2006 р. [Електронний ресурс]. – 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0008525-06. 

 Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України 

від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36(08.09.2000). – 

Ст. 299. 

 Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних 

засобів масової інформації приміщень та майна: Закон України від 15.01.2009 р. // 

Офіційний вісник України від 20.02.2009 р. – № 10. – Стор. 7. – Стаття 294, код акту 

45730/2009. 

 Про Національну депозитарну систему та особливості електронного 

обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 р. // Відомості 

Верховної Ради України від 13.04.1998 р. – № 15. – Стаття 67. 

 Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон 



212 

України від 29. 11. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України від 07. 03. 2002 р. – 

№ 10. – Стаття 78. 

 Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ 

Президента України від 09.12.2010 р. // Урядовий кур’єр від 14.12.2010 р. – № 234. 

 Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 р. // 

Відомості Верховної Ради України від 18.07.2003 р. – № 29. – Стаття 232. 

 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні: Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-III // Відомості Верховної Ради 

України від 23.11.2001 р. – № 47. – Стаття 251. 

 Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами 

майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна 

органам державної виконавчої служби і розпорядження ним: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 26.12.2001 р. – № 1724. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1724-2001-%D0%BF 

 Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, 

що переходить у власність держави, і розпорядження ним: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 25.08.1998 р. – № 1340. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1340-98-%D0%BF 

 Про практику застосування судами законодавства під час розгляду 

цивільних справ про захист права власності та інших речових прав: Лист Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28.01. 

2013 р. № 24-150/0/4-13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VRR00095.html 

 Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу 

України (про правовий режим самочинного будівництва: Постанова Пленуму 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 30.03.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0006740-12. 

 Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 



213 

19.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України від 08.09.1992 р. – № 36. – Стаття 

524. 

 Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 

р. № 3038-VI Відомості Верховної Ради України від 26.08.2011 р. – № 34. – Стор. 

1544, стаття 343.  

 Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне 

поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими 

пристроями чи радіоактивними матеріалами: Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 26.04.2002. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02. 

 Про судову практику в справах про захист права власності та інших 

речових прав: Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 07. 02. 2014 р. № 5 // Часопис цивільного і 

кримінального судочинства. – 2014. – № 2. 

 Про схвалення проекту змін до Правил забудови території Київської 

області: Правила забудови Київської області затверджені Розпорядженням Обласної 

державної адміністрації від 19.12.2006 р. № 1060 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://koda.gov.ua/normdoc/manager/document/id/924. 

 Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 

424-VIII // Відомості Верховної Ради України від 04.08.2006 р. – № 31. – Стор. 1126, 

стаття 268. 

 Пуляевская Л. В. Основания приобретения права собственности 

гражданами: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л. В. Пуляевская. – Саратов, 2002. 

С. 27. 

 Рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 10.11.2011 р. в 

справі № 2-888/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pravoscope.com/act-rishennya-2-888-2011-shevchenko-n-m-10-11-2011-

zvilnennya-majna-z-pid-areshtu-viklyuchennya-majna-z--s.  

 Рішення Подільського районного суду міста Києва від 11.03.2014 р. у 



214 

справі № 758/13623/13-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37803066.  

 Саватье Р. Теория обязательств / Р. Саватье. – М. : Прогресс, 1972. – 440 

с.  

 Савченко В. Н. Начала современного естествознания: тезаурус / В. Н. 

Савченко, В. П. Смагин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 336 с.  

 Сенчук В. В. Досвід реєстрації нерухомого майна та прав на нього в 

Україні протягом Литовсько-польської доби / В. В. Сенчук // Часопис Київ. 

університету права: україн. наук.-теорет. часопис / Київ. ун-т права НАНУ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. – К., 2008. – № 3. – С. 42–47. 

 Синайский В. И. Русское гражданское право (Пособие к изучению т. Х ч. 

1 и сенатской практики) / В. И. Синайский. – К.: Типография А. М. Пономарева п. у. 

Врублевского, 1912. – 427 с.  

 Синайский В. И. Русское гражданское право / В. И. Синайский. – М.: 

Статут, 2002. – 638 c. 

 Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В. С. – К.: Істина, 

2002. – 304 с.  

 Сімейне право України: підручник / [Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. 

Жилінкова та ін.]; за заг. ред В. І. Борисової та І. В. Жилінкова. – 4-те вид., 

переробл. і допов. – Х. : Право, 2002 – 320 с. 

 Сімейне право. Нотаріат. Адвокатура. Суд: наук. -практ. посіб.: у 2 кн. з 

інформ. дод. на лазер. носії. Кн. 1 / [С. Я. Фурса, Л. Ю. Драгнєвіч, О. С. Пульнєва, 

Є. І. Фурса]; Центр прав. дослідж. Фурси. – К. : Вид. Фурса С. Я., 2005. – 894 с. 

 Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. із змінами і доповненнями // 

Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22 (31.05.2002). – Ст. 35. 

 Скловский К. И. Собственность в гражданском праве / К. И. Скловский. 

– М., 2008. – 922 с. 

 Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. / 



215 

К. И. Скловский. – М. : Статут, 2010. – 893 с. 

 Скрябин С. В. Право собственности в Республике Казахстан: 

Сравнительно-правовой комментарий книги У. Маттеи «Основные принципы права 

собственности» / С. В. Скрябин. – Алматы: Дайк-Пресс, 2000. – 304 с.  

 Слободянюк С.О. Цивільно-правове регулювання державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно: автореф. дис ... канд. юрид. Наук: 12.00.03 / С.О. 

Слободянюк - Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2012. - 18 с. 

 Словник української мови: в 11 томах. – Т. 1, 1970. – Стор. 439 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/p/1/439/2. 

 Словник української мови: в 11 томах. – Т. 5, 1974. – Стор. 21 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/p/5/21/1. 

 Советское гражданское право: Учебник. В 2 -х томах. Т. 1 / Илларионова 

Т. И., Кириллова М. Я., Красавчиков О. А. и др. : под ред. О. А. Красавчикова. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1985. – 544 с.  

 Советское гражданское право. – К.: Вища школа, 1978. 

 Спасибо І. А. Деякі аспекти набуття права власності на нерухомість / І. 

А. Спасибо // Українське комерційне право: науково-практичний журнал / Центр 

комерційного права. – К., 2009. – № 9: Актуальні питання правового регулювання 

відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 58–

71. 

 Спасибо І. А. Елементи юридичного складу для первісного набуття 

права власності / І. А. Спасибо // Набуття та припинення права власності в Україні 

(проблеми теорії та практики): Монографія / За заг. ред. академіка НАПрН України 

В. В. Луця. – К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака 

НАПрН України. – 2013. –С. 63–65. 

 Спасибо І. А. Набуття права власності в цивільному праві України: дис... 

канд. юрид. наук: 12.00 03 / І. А. Спасибо. – К., 2009. 

 Спасибо І. А. Набуття права власності: Монографія / І. А. Спасибо. – К.: 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2009. – 171 с.  



216 

 Спасибо І. А. Підстави та способи набуття права власності: проблеми 

співвідношення / І. А. Спасибо // Юридична Україна: правовий часопис / Київ. 

регіональний центр Акад. правових наук України; СП «Юрінком Інтер». – К., 2008. 

– № 4. – С. 72–76.  

 Спасибо-Фатеева І. В. Цивілістика: на шляху формування доктрин: вибр. 

наук. пр. / І. В. Спасибо-Фатєєва. – Х.: Золоті сторінки, 2012. – 696 с.  

 Спасибо-Фатєєва І. В. Поняття нерухомого майна та прав на нього 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.commerciallaw.com.ua/attachments/article/181/spasibo-fateeva.pdf.  

 Спасибо-Фатєєва І. Оформлення переходу права власності на 

нерухомість / І. Спасибо-Фатєєва // Нотаріат для вас. – 2007. – № 1–2. – С. 87.  

 Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 21.05.2014 р. у справі № 22-ц-

796\5752 /2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38902965.  

 Факт дня: Сколько длится один момент? [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://w-o-s.ru/fact/9258.  

 Флейшиц Е. А. Момент перехода права собственности по договору 

купли-продажи в гражданском праве крупнейших иностранных государств и СССР 

/ Е. А. Флейшиц // Ученые труды ВИЮН. – М.,1947. Вып. 9. – С. 327–346. 

 Фомічова Н. В. Визначення строків у спадковому праві / Н. В. Фомічова 

// Актуальні проблеми держави і права: збірник наук. праць. – Одеса: Юридична 

література, 2008. – Вип. 33. – С. 143–148 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www. apdp. in. ua/vip/AP_33.pdf.  

 Харитонов Є. О. Цивільне право України: підручник / Є. О. Харитонов, 

О. І. Харитонова, О. В. Старцев. Вид. 3-тє, переробл. і доп. – К.: Істина, 2011. – 808 

с.  

 Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право 

України: підручник. Вид. 2, перероб і доп. / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, О. В. 

Старцев. –– К. :Істина, 2009. – 816 с.  



217 

 Харьковская цивилистическая школа: право собственности: монографія / 

под ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. – Х.: Право, 2012. – 424 с.  

 Хаскельберг Б. Л. Об основании и моменте перехода права 

собственности на движимые вещи по договору / Б. Л. Хаскельберг // Правоведение. 

– 2000. – № 3. – С. 121–132. 

 Ходырев П. М. Понятие и виды оснований возникновения права 

собственности / П. М. Ходырев // Вестник Удмуртского университета 

(правоведение). – 2007. – № 6. – С. 57–62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://vestnik. udsu. ru/2007/2007-06/vuu_07_06_08.pdf.  

 Цивилистические исследования: Ежегодник гражданского права. Вып. 

второй (2005) / Под ред. Б. Л. Хаскельберга, Д. О. Тузова. – М. : Статут, 2006. – 668 

с.  

 Цивільне право України / За ред. Ч. Н. Азімова, С. Н. Приступи, В. І. 

Борисова, В. М. Ігнатенко. – Х.: Право, 2000. – 365 с.  

 Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. 

Я. М. Шевченко. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – 

Т. 1. – С. 401  

 Цивільне право України: Підручник у 2-х кн. – Кн. 1 / За ред. О. В. 

Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 720 с.  

 Цивільне право України: Підручник: у 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), 

Баранова Л. М., Жилінкова І. В, та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-

Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т. 1. – 480 с. 

 Цивільне право України: підручник. Академічний курс: у 2-х т. – Т. 1 / За 

ред. : Я. М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий дім Ін Юре», 2003. – 520 с.  

 Цивільне право України. Заг. частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. 

С. Кузнецової, Р. А. Майданика. 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 

2010. – 976 с.  

 Цивільне право: підручник: у 2 т. / За ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-



218 

Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. :Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.  

 Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV (з наступними 

змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1390837583539769 

 Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV (з наступними 

змінами та доповненнями) / Цивільний кодекс України. Цивільний процесуальний 

кодекс України. Закон України «Про міжнародне приватне право». – К.: Юрінком 

Інтер, 2013. – 616 с. 

 Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.1963 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540-

06/ed19630718/print1362037062384120. 

 Цивільний кодекс. Науково-практичний коментар (пояснення, 

тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, 

Міністерства юстиції, науковців, фахівців). –Т. 5; Право приватної власності та інші 

речові права / За ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Серія «Коментар та аналітика». 

– Х.: ФО-П Лисяк Л. С., 2001. – 736 с. 

 Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 // (з наступними 

змінами та доповненнями) / Цивільний кодекс України. Цивільний процесуальний 

кодекс України. Закон України «Про міжнародне приватне право». – К.: Юрінком 

Інтер, 2013. – 616 с. 

 Чезаре Санфилиппо. Курс Римского частного права: Учебник / Под ред. 

Д. В. Дождева. – М. : Издательство БЕК, 2002. – 400 с.  

 Черепахи Б. Б. Труды по гражданскому праву / Б. Б. Черепахин. – М.: 

Статут, 2001. – 479 с. («Классика российской цивилистики»).  

 Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Том. ІІІ: Вексельное право. 

Морское право / Г. Ф. Шершеневич. – М., 2003. – 412 с.  

 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права: в 2 т. / Г. Ф. 

Шершеневич. – М.: Статут, 2005. – Т. 1. – 461 с. («Классика российской 

цивилистики»). 



219 

 Яворська О. С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність: 

цивільно-правові аспекти: Монографія / О. С. Яворська. – Тернопіль : Підручники і 

посібники, 2009. – 384 с.  

 Яремова И. В. Момент приобретения и прекращения права 

собственности в гражданском праве Украины / И. В. Яремова // Právo, obchod, 
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Додаток № 1 

ПЕРЕЛІК 

моментів виникнення права власності за законодавством України 

 

За ЦК України моментом виникнення права власності є: 

 

1) на новостворене нерухоме майно – момент завершення будівництва 

(створення майна);  

на новостворене нерухоме майно, яке за договором або законом потребує 

прийняття його до експлуатації – момент прийняття його до експлуатації; 

на новостворене нерухоме майно, право власності на яке підлягає державній 

реєстрації – момент державної реєстрації. 

2) на перероблену з чужого матеріалу рухому річ – момент привласнення цієї 

речі власником матеріалу за його бажанням або інший момент, передбачений 

договором між власником матеріалу та переробником або законом; 

3) на загальнодоступні дари природи – момент фізичного заволодіння ним; 

4) на безхазяйну річ – момент набрання чинності рішення суду про передачу 

знахідки в комунальну власність; 

5) на рухому річ, від якої власник відмовився – момент заволодіння такою 

річчю; 

6) на знахідку – момент спливу шести місяців з моменту заявлення про 

знахідку міліції або органові місцевого самоврядування за умов дотримання вимог 

ст.338 ЦК; 

7) на скарб, за винятком скарбу, що становить культурну цінність, – момент 

виявлення та заволодіння ним особою, яка виявила його, а якщо скарб виявлено в 

майні іншого власника виникає право спільної власності у власника майна та 

виявника скарбу в момент, визначений ними або судом; 

на скарб, що становить культурну цінність – момент, визначений рішенням 

уповноваженого державою органу; 
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8) на бездоглядну домашню тварину в особи, яка затримала робочу або велику 

рогату худобу та яка утримувала та користувалася нею – момент спливу 

шестимісячного строку (щодо робочої або великої рогатої) або двомісячного строку 

(щодо інших домашніх тварин) з моменту заявлення про затримання таких тварин, а 

в разі відмови зазначених осіб – момент, визначений рішенням відповідної 

територіальної громади, до якої переходить право власності на ці тварини (ст. 341 

ЦК); 

9) на нерухоме майно, право власності на яке підлягає державній реєстрації і 

набувається в порядку набувальної давності – момент державної реєстрації, на інше 

майно – момент набрання чинності рішення суду (ст. 344 ЦК); 

10) на нерухоме успадковане майно – момент державної реєстрації речового 

права на нерухоме майно (ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень»); 

11) на майно, що набувається за договором – момент передання набувачеві 

майна, якщо інше не встановлено договором або законом; 

на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню – момент 

такого посвідчення або набрання законної сили рішенням суду про визнання 

договору, не посвідченого нотаріально, дійсним; 

на нерухоме майно – момент державної реєстрації права власності відповідно 

до закону; 

12) на товари, продані фізичним особам за договором роздрібної купівлі-

продажу в розстрочку – момент погашення покупцем платежів (Правила торгівлі у 

розстрочку, затверджені постановою КМУ 1 липня 1998 р.); 

13) право власності на земельну ділянку – момент державної реєстрації цих 

прав (ст. 125 ЗКУ); 

на земельну ділянку, на якій розміщено проданий житловий будинок чи інші 

будівлі чи споруди – момент виникнення права власності на такі споруди (ст. 377 

ЦК). 


