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Методичні рекомендації 

 

1. Визначення варіанту 

Здобувач вищої освіти виконує варіант завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи, номер якого визначається за допомогою Таблиці 1 

відповідно до першої літери прізвища здобувача вищої освіти у журналі 

обліку успішності навчальної групи. 

Здобувачі вищої освіти можуть змінити завдання за погодженням із 

викладачем. 

 

Таблиця 1 

Порядок визначення варіанту завдання  

для самостійної та індивідуальної роботи 

 

Перша літера прізвища здобувача 

вищої освіти у журналі обліку 

успішності навчальної групи 

Номер варіанту 

А 1.  

Б 2.  

В 3.  

Г–Ґ 4.  

Д 5.  

Е–Є 6.  

Ж 7.  

З–Й 8.  

К 9.  

Л 10.  

М 11.  

Н 12.  

О 13.  

П 14.  

Р 15.  

С 16.  

Т 17.  

У–Ф 18.  

Х–Ч 19.  

Ш–Я 20.  

 

2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді єдиної письмової роботи (далі – письмова робота), 

виконаної засобами комп’ютерної техніки або рукописними способом. 
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При виконанні письмової роботи засобами комп’ютерної техніки слід 

дотримуватися наступних вимог щодо форматування тексту: шрифт Times New 

Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту по 

ширині; розміри полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє - по 20 мм; 

абзацні відступи – 1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2) 

Необхідною частиною письмової роботи є список в використаних джерел 

та літератури, оформлений відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання». 

 

Приклади оформлення списку використаних джерел,  

що наводяться в рефераті 

 

Характеристи

ка джерела 
Приклад оформлення 

Монографії: 

один, два або 

три автори 

Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності 

судів на регіональному рівні / нормативна база, 

проблеми та шляхи їх вирішення. – К.: Юстініан, 2003. 

–  400 с. 

Гузь Л.Є. Дорожно-транспортные происшествия. – 

Х.: Харьков. юрид., 2004. –  448 с. 

Ромовська 3.В. Сімейне законодавство України / 

3.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 

93 с. – (Юрид. б-ка. Б-ка адвоката). 

Амджадін Л., Гончарук О., Павличенко П. Розбудова 

системи адміністративного судочинства в Україні: 

проблеми та потреби розвитку (за даними 

соціологічного дослідження) / За наук. ред. 

Ю.Привалова, Ю.Саєнка. – К.: Прецедент, 2006. – 262 

с. 

 

Чотири автори Теорія держави і права зарубіжних країн: Зб. пр. / 

О.Субен, С.Калько, О.Романчик, Л.Шаповал. – К.: 

Прецедент, 2008. – 402 с. 

 

П’ять та 

більше авторів 

Державна полiтика: аналiз та механiзм її 

впровадження в Українi: Навч. посiб. Кол. авт.: О.I. 

Валевський, В.А. Ребкало, М.М. Логунова та iн.; За заг. 

ред. В.А. Ребкала, В.В. Тертички. – К.: Вид-во УАДУ, 

2000. – 230 с. 
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Монографії за 

назвою 

Організований наркобізнес (поняття, форми, 

підстави кримінальної відповідальності): Монографія / 

Ред. Ю.В. Бауліна. – Х.: Право, 2005. – 256 с. 

 

Матеріали 

конференцій 

Удосконалення законодавства в умовах судової  

реформи в Україні: Тези наук.-практ. конф., м. Харків, 

25 трав. 2008 р. Редкол.: Ф.I. Селін (кер.), В.С. Грушева, 

Ю.С. Ахметоч та iн. – Х.: Президент, 2004. – 142 с. 

Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. 

текстів виступів на респ. міжвуз. наук.-практ. конф. / 

Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та 

аудиту. – К.: ІСОА, 2002. – 147 с. 

 

Багатотомні  

видання 

 

Закони України / Верховна Рада України, Ін-т 

законодавства: Редкол.: В.Ф. Опришко (голова) та ін. – 

К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. 

Т. 47: [Січень 2004 – березень 2004: Зі зм. та допов. 

За станом на 1 верес. 2004 р.]. – 2004 . – 366 с.  

 

Перекладні  

видання 

Пал Л.А. Аналіз державної політики / Пер. з англ.  

І. Дзюб. – К.: Основи, 1999. – 422 с. 

Сучасна полiтична фiлософiя: Антологiя: Пер. з англ. 

/ Упоряд. Я.Кiш. – К.: Основи, 2003. – 575 с. 

 

Стандарти Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: 

ДСТУ 3582-97. – Введ. 04.07.97. – К.: Держстандарт 

України, 1998. – 25 с. 

 

Збірки 

наукових 

праць 

Пiдвищення ефективностi державного управлiння: 

стан, перспективи та свiтовий досвiд: Зб. наук. пр. / 

Редкол.: В.I. Луговий (голов. ред.) та iн.; За заг. ред. 

В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 373 с. 

 

Довідники Шаповал В.М. Державний лад країн свiту: Довідник. 

– К.: Український Центр Правничих Студiй, 1999. – 319 

с. 

 

Словники Мисик Л.В. Українсько-англійський словник 

правничої термінології: Близько 40000 термінів. – К.: 

СП ―Юрінком Інтер‖, 2004. – 523 с. 

 

Складові Економічний аналіз та його роль в управлінні регіоном 
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частини:  

книги 

 

// Регіональне управління: Навч. посiб. / Кол. авт.: Л.М. 

Зайцева, С.М. Серьогiн, Н.Й. Конiщева та iн.; За наук. та 

заг. ред. Л.М. Зайцевої. – Д., 2000. – С. 63 – 91. 

 

збірника Остафійчук Л.А. Судова влада в Україні в контексті 

теорії правової держави // Зб. наук. праць 

Чернівецького державного університету. – Чернівці, 

2002. – Вип. 147: Правознавство. – С. 19 – 22. 

 

тези доповідей Сухова Л.В. Україна та політика в Європі // 

Проблеми адаптації законодавства у контекстi 

європейського досвiду: Матерiали всеук. наук. конф., м. 

Харків, 10 – 11 груд. 2007 р. – Х., 2007. – С.4 – 6. 

 

журналу Озерський І. Девіація психосексуального розвитку 

як підґрунтя вчинення статевих злочинів // Право 

України. – 2004. – № 11. – С. 94 – 97 

 

енциклопедії Мороз О.Я. Управління // Українська Радянська 

Енциклопедія. – 2-ге вид. – К., 1984. – Т.11, кн.1. – С. 

72. 

 

Дисертації Землянська В.В. Кримінально-процесуальне 

законодавство Центральної Ради, гетьманату 

Скоропадського та Директорії: Дис. ...канд. юрид. наук: 

12.00.01 / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 

2002. – 205 с. 

 

Автореферати 

дисертацій 

Землянська В.В. Кримінально-процесуальне 

законодавство Центральної Ради, гетьманату 

Скоропадського та Директорії: Автореф. Дис. ...канд. 

юрид. наук: 12.00.01 / Нац. юрид. акад. України 

ім. Я.Мудрого. – Х., 2002. – 20 с. 

 

Препринти Бузова В.М. Техніка ведення допиту в цивільному 

процесі України. – К., 2007. – 34 с. (Препр. / НІСД; 

Вип.120). 

 

Посилання на 

Інтернет-

джерела 

Про затвердження Державної програми розвитку 

культури на період до 2007 року: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 6 серп. 2003 р. № 1235 // 

http://zakon. rada.gov.ua 

 

Публікації Bachman L.F. Fundamental Considerations in Language 
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іноземними 

мовами 

Testing. – Oxford Univ. Press, 1991. – 408 p. 

 

Інші питання оформлення письмової роботи вирішуються, виходячи із 

вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки», а також із 

інших загальноприйнятих стандартів оформлення академічних письмових 

робіт. 

 

2.2.Перше завдання – Теоретичне питання 

Необхідно виконати есе на запропоновану тему. В есе мають 

висвітлюватися актуальні питання правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, проблеми застосування відповідних норм права. Есе має 

бути виконано на основі творчого аналізу та узагальнення навчальної та 

наукової літератури. Бажаним є також використання судової практики або ж 

навчальних, наукових праць та інших робіт, в яких автори зосереджують увагу 

на проблемах правозастосовчої практики.  

Есе має завершуватися авторським висновком з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо обов’язковими. 

Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної сторінки або шляхом 

зазначення у квадратних дужках номеру джерела у загальному списку 

літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 

Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 

 

2.2. Друге завдання – Вирішення задачі 

Основні вимоги:  

1) вирішення задачі має бути повним, правильним, аргументованим, 

послідовним та логічно викладеним; 

2) аргументація вирішення задачі має супроводжуватися посиланнями на 

відповідні положення чинних нормативно-правових актів, а у разі необхідності 

– і судової практики. 

 

Додаткові завдання (можуть вплинути на нарахування додаткових 

балів):  

1) введення до умов задачі додаткових умов (зміна існуючих) і вирішення 

задачі із зміненими умовами; 

2) здійснення аналізу правозастосовчої, у тому числі судової практики, з 

приводу відносин, відображених у задачі. 



 8 

ВАРІАНТИ  

завдань для індивідуальної та самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Житлове право» 

 

Варіант 1. 

1. Житлове право в системі права України, його міжгалузеві зв’язки 

2. Вирішіть задачу. 

Громадянин Карпенко для здійснення підприємницької діяльності взяв 

кредит у комерційному банку під заставу нерухомості — трикімнатної 

приватизованої квартири. Карпенко вчасно кредит не повернув, і банк здійснив 

стягнення на заставлене майно. Новий власник, який придбав квартиру на 

аукціоні, вимагає виселення Карпенка, його дружини та двох дітей 11 та 16 

років. 

Контрольні питання:  

1. Наведіть приклади майнових та особистих немайнових прав, що 

регулюються житловим правом. 

2. Житлове право — це галузь приватного чи публічного права? Назвіть 

методи житлового права. 

3. Дайте визначення предмета житлового права і визначте, чи належать 

вони до предмета житлового права. 

4. Назвіть принципи житлового права. 

5. Як вирішити справу? 

 

Варіант 2. 

1. Предмет та метод житлового права. Галузевий статус житлового права 

2. Вирішіть задачу. 

Єгоров звернувся до суду з позовом до Твердохліб про визнання 

недійсним договору дарування приватизованої квартири. Він зазначав, що за 

домовленістю Твердохліб мала придбати на його ім’я будинок, а він — 

подарувати відповідачці належну йому та членам його сім’ї приватизовану 

квартиру. Ним виконано умови договору, а Твердохліб від їхнього виконання 

ухилилася. Посилаючись на норми ЦК України, Єгоров просив задовольнити 

позов. 

Відповідачка позов не визнала і звернулася до Єгорова із зустрічним 

позовом про визнання дійсним договору купівлі-продажу квартири. Вона 

посилалася на те, що насправді мало місце не дарування, а купівля-продаж 

квартири за 150 тис. грн., і договір з цього приводу було повністю виконано і 

нею, і позивачем. 

Контрольні питання: 

1. Які групи суспільних відносин із зазначених регулює житлове 

законодавство? 

2. Що означають поняття особливості застосування позовної давності до 

правовідносин у житловій сфері? 

3. Наведіть приклади співвідношення житлового законодавства з іншими 

галузями права. 
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Варіант 3. 

1. Функції, задачі, принципи житлового права 

2. Вирішіть задачу. 

Громадянка Мальцева в інтересах підопічного подала державній 

адміністрації району вимогу про зобов’язання надати йому позачергово 

житлове приміщення, посилаючись на те, що після смерті батьків він був 

поміщений до дитячого будинку, з якого вона невдовзі його забрала. Юрист 

місцевої держадміністрації повідомив, що Мальцева вправі оселити підопічного 

в квартирі, наймачем якої вона є. 

Контрольні питання:  

1. Назвіть суб’єктів житлового права. 

2. Які державні органи уповноважені розглядати спори в житловій сфері і 

чи належать вони до суб’єктів житлового права? 

3. Чи має право Мальцева відповідно до норм ЖК вимагати забезпечення 

житлом підопічного? 

4. Чи є Мальцева суб’єктом житлового права відповідно до умов задачі? 

 

Варіант 4. 

1. Історичний огляд становлення та сучасні тенденції розвитку житлового 

права 

2. Вирішіть задачу. 

Державна адміністрація м. Василькова подала до суду позов на 

громадянина Беркуна про визнання ордера недійсним і виселення з будинку, 

побудованому Васильківським машинобудівним заводом, посилаючись на те, 

що квартиру надано йому безпідставно. Заперечуючи проти позову, Беркун 

зазначав, що квартиру надано йому як висококваліфікованому спеціалістові 

відповідно до Житлового кодексу України за рішенням адміністрації 

підприємства, профспілкового комітету та за згодою трудового колективу. 

Власник будинку вважає, що квартиру надано правомірно, і не ставить питання 

про визнання ордера недійсним. 

Контрольні питання:  

1. Які повноваження має місцева держадміністрація і яким нормативним 

документом це передбачено? 

2. Які державні органи здійснюють повноваження в житловій сфері в селі, 

селищі? 

3. Які органи здійснюють контроль за дотриманням законодавства в 

житловій сфері? 

4. Виходячи із зазначеної ситуації, назвіть суб’єктів житлового права та 

їхні повноваження. 

5. Чи правомірні вимоги державної адміністрації? 
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Варіант 5. 

1. Джерела житлового права 

2. Вирішіть задачу. 

У липні 2010 р. Григоренко звернувся до суду з позовом до Шарова і 

третьої особи — паспортного відділу Жовтневого району м. Дніпропетровська 

— про усунення перешкод у користуванні квартирою і виселення. У заяві 

позивач зазначав, що на підставі договору купівлі-продажу від 22 квітня 2010 р. 

він є власником квартири, як належала матері відповідача. Посилаючись на те, 

що Шаров залишається прописаним і мешкає в зазначеній квартирі, чим 

перешкоджає йому як власникові володіти й користуватися нею, Григоренко 

просив виселити відповідача з квартири й зобов’язати останнього не чинити 

йому перешкод у здійсненні права власності на неї. Водночас він просив 

зобов’язати паспортний відділ Жовтневого району м. Дніпропетровська 

виписати відповідача з квартири. 

Контрольні питання: 

1. Що таке «третя особа» та чи є вона суб’єктом житлового права? 

2. Які гарантії житлових прав громадян визначено Житловим кодексом, 

чи порушено їх у цьому випадку? 

3. Як розв’язати спір? 

 

Варіант 6. 

1. Судова практика як джерело (квазіджерело) житлового права. 

2. Вирішіть задачу. 

Громадянин Ярема приватизував належну йому двокімнатну квартиру на 

першому поверсі п’ятиповерхового будинку. З часом він почав займатися 

підприємницькою діяльністю, зробив окремий вхід і влаштував невеличке кафе. 

Контрольні питання:  

1. Визначте класифікацію житлового фонду залежно від форм власності. 

2. Яке призначення житлового фонду? 

3. Чи правомірно діяв Ярема? Проаналізуйте ситуацію. 

 

Варіант 7. 

1. Житло та житловий фонд як об’єкти житлового права.  

2. Вирішіть задачу. 

Сім’я Зеленюків, яка складається з чоловіка, дружини, сина 12 років і 

дочки 6 років, займає двокімнатну квартиру житловою площею 24 кв. м. 1998 р. 

сім’ю було взято за місцем проживання на квартирний облік для отримання 

трикімнатної квартири. У травні 2000 р. Зеленюки приватизували займану ними 

квартиру. У серпні 2003 р. їм була надана однокімнатна квартира площею 18 

кв. м. Зеленюк відмовився від отримання цієї квартири і звернувся зі скаргою 

до Київської міської держадміністрації щодо надання їм трикімнатної квартири. 

Контрольні питання: 

1. Чи правомірні вимоги Зеленюка? 

2. В якому порядку має бути вирішено цей спір? 

3. Яке рішення необхідно ухвалити? 
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Варіант 8. 

1. Цивільно-правовий режим житла. 

2. Вирішіть задачу. 

Громадянка Антошина звернулася до суду з позовом до громадянок 

Гудзій і Золотар про визнання права власності на будинок і визнання свідоцтва 

про право на спадщину і договору купівлі-продажу недійсними. Позивачка 

зазначала, що 12 квітня 20012 р. вона придбала у Матвєєва будинок. Договір не 

було нотаріально посвідчено, оскільки будинок був зареєстрований за 

дружиною продавця, яка померла 21 жовтня 20011 р., а згодом — 22 травня 

20012 р. — помер і Матвєєв. Після смерті Матвєєва свідоцтво про право на 

спадщину отримала його сестра Золотар, яка 18 січня 2013 р. продала спірний 

будинок Гудзій. 

Контрольні питання:  

1. Чи відбулася купівля-продаж будинку? 

2. З якого моменту переходить право власності на будинок? 

3. Чи можна вважати договір купівлі-продажу будинку чинним, якщо він 

нотаріально не посвідчений? 

4. Яке рішення має ухвалити суд? 

 

Варіант 9. 

1. Надання житла державної (комунальної) форми власності в загальному 

порядку. 

2. Вирішіть задачу. 

Громадянка Віктюк подала позов громадянинові Севастьянову про 

визнання права власності на будинок. Позивачка зазначала, що в березні 2008 р. 

вона домовилася з Севастьяновим про купівлю будинку. Оскільки в цей час 

вона зустрічалася з Севастьяновим і той обіцяв з нею одружитися, якщо договір 

купівлі-продажу буде оформлено на нього, вона внесла на рахунок 

Севастьянова гроші й оформила договір купівлі-продажу на відповідача. 

Посилаючись на те, що Севастьянов згодом не одружився на Віктюк, а гроші за 

будинок фактично внесла вона, позивачка просить визнати зазначений договір 

недійсним і перевести на неї права й обов’язки покупця. 

Контрольні питання: 

1. З якого моменту переходить право власності на будинок (квартиру)? 

2. За яких правових підстав може виникати спільна власність на будинок? 

3. Чи має право Віктюк претендувати на житло. Якщо так, то в якій 

частці? 

 

Варіант 10. 

1. Надання і використання службового житла. 

2. Вирішіть задачу. 

У червні 2008 р. громадянка Семенець в інтересах своїх неповнолітніх 

дітей звернулася до суду з позовом до громадянина Матусевича про виділення 

частки зі спільного майна. Позивачка зазначала, що її дітям належить по 1/2 

будинку, відповідачеві — друга половина. Оскільки Матусевич має за правом 
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власності в тому ж селі інший будинок, в якому мешкає, а вона та її діти житла 

не мають, позивачка просить виділити їй та її дітям весь будинок і 

зобов’язується сплатити відповідачеві грошову компенсацію за їхню частку. 

Контрольні питання:  

1. В якому порядку визначається розмір грошової компенсації за частину 

в спільній власності? 

2. Що розуміється під дійсною вартістю будинку? 

3. Яке рішення повинен прийняти суд? 

 

Варіант 11. 

1. Застава житла. 

2. Вирішіть задачу. 

Громадянка Литвин 10 років проживала в приміщенні, розташованому на 

території загальноосвітньої школи. Після звільнення з посади прибиральниці 

директор школи запропонував їй виселитися. Громадянка Литвин, не 

погоджуючись на виселення, звернулася до місцевої райдержадміністрації з 

проханням приватизувати займану нею площу. Директор школи пояснив, що 

приміщення, в якому мешкала Литвин, належить до надвірних будівель, в яких 

розміщено шкільні майстерні, і до житлового фонду не належить, а передано 

воно було для тимчасового перебування. 

Контрольні питання: 

1. До якого фонду належить зазначене приміщення? 

2. Чи має житлові права Литвин на зазначену житлову площу? 

3. Визначіть структуру житлового та нежитлового фондів. 

 

Варіант 12. 

1. Правове регулювання користування гуртожитками. 

2. Вирішіть задачу. 

Громадянин Гончаров із сім’єю з чотирьох осіб перебував на обліку для 

поліпшення житлових умов під першим номером, а родина Подолянця з п’яти 

осіб також перебувала на обліку, але під третім номером. При розподілі 

житлової площі ордер на трикімнатну квартиру було видано Подолянцю як 

такому, що більше потребує поліпшення житлових умов. Гончаров подав позов 

про визнання виданого Подолянцю ордера недійсним і виселення, вважаючи, 

що видано його з порушенням ст. 43 Житлового Кодексу України про 

черговість надання громадянам квартир. Заперечуючи проти позову, 

Подолянець зазначав, що він із сім’єю зовсім не має житла, мешкає у 

непристосованому приміщенні, тому діти часто хворіють, а Гончаров проживає 

в однокімнатній квартирі, тому з урахуванням цих обставин квартиру надано 

йому обґрунтовано. 

Контрольні питання:  

1. Який порядок забезпечення громадян житлом державного житлового 

фонду? 

2. Чи зміниться ситуація, коли з’ясується, що Подолянець є учасником 

бойових дій? 
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3. Яке рішення повинен ухвалити суд? 

 

Варіант 13. 

1. Загальна характеристика приватної власності на житло. 

2. Вирішіть задачу. 

Перебуваючи на обліку для поліпшення житлових умов, громадянин 

Ворохта до однокімнатної квартири прописав матір, яка мешкала у власному 

будинку в селі, але була вписана сином до ордера на одержання квартири. 

Протягом шести місяців мати на нову житлову площу не прописалася. 

Заперечуючи проти визнання одержаного ордера недійсним і виселення, 

Ворохта зазначав, що надана йому квартира навіть без урахування проживання 

матері за своєю площею перебуває в межах встановленої ст. 47 Житлового 

кодексу України норми житлової площі (по 12,1 кв. м на кожного члена сім’ї). 

Контрольні питання:  

1. Чи зобов’язані всі члени сім’ї, вписані до ордера, зареєструватися у 

новому місці проживання і протягом якого часу? 

2. Які правові наслідки настають, якщо не всі члени сім’ї зареєструються 

за новою адресою? 

3. Яке рішення може ухвалити суд? 

 

Варіант 14. 

1. Особливості користування соціальним житлом. 

2. Вирішіть задачу. 

Громадянин Довженко подав позов до державної адміністрації району 

міста та до громадянина Скирти про визнання ордера недійсним та виселення 

його сім’ї з квартири. Позивач зазначав, що 1 вересня 2008 р. на підставі 

рішення державної адміністрації від 3 липня 2008 р. він одержав ордер на 

квартиру, і в березні 2009 р. по закінченні опоряджувальних робіт у квартирі 

його сім’я збиралася туди вселитися. 10 жовтня 2008 р. рішенням цієї ж 

державної адміністрації на цю квартиру було видано ордер Скирті, який 

позивач просив визнати недійсним. Відмовляючи в позові Довженкові, суд 

послався на те, що наймодавець вправі до заселення квартири скасувати або 

змінити своє рішення, що Довженко не мешкав у спірній квартирі і не уклав з 

житловим органом договору найму, не реалізувавши тим самим право на 

вселення. Оскаржуючи рішення, Довженко посилався на те, що після 

одержання ордера він з дружиною не вселявся, оскільки в будинку не працював 

ліфт та не було гарячого водопостачання. 

Контрольні питання:  

1. Які права надає ордер на квартиру? 

2. Чи правильно вирішено спір судом? 
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Варіант 15. 

1. Цивільно-правовий договір найму (оренди) житла. 

2. Вирішіть задачу. 

Громадянка Козак подала до суду позов про визнання права на кімнату у 

квартирі, наймачем якої є її свекруха, і вселення. Позовні вимоги Козак 

обґрунтувала тим, що вселилася у спірну квартиру в зв’язку з укладенням 

шлюбу з сином відповідачки. Після розірвання шлюбу їй стали перешкоджати 

користуватися житловою площею, тому вона просила задовольнити позовні 

вимоги. Заперечуючи проти позову, свекруха посилалася на те, що згоди на 

постійне проживання невістки у квартирі вона не давала, у квартирі остання не 

була прописана і тому права на проживання в ній не набула. 

Контрольні питання:  

1. Чи має право громадянка Козак на вселення у спірне житло? 

2. Чи зміниться ситуація у випадку, якщо Козак матиме прописку в 

іншому будинку? 

3. Як розв’язати спір? 

4. Варіант: після вселення за рішенням суду в спірну оселю Козак 

одружилася і в неї народилася дитина. Чи має вона право вимагати вселення 

свого нового чоловіка? 

 

Варіант 16. 

1. Договір найму житла державної (комунальної) форми власності. 

2. Вирішіть задачу. 

Сім’я Біленків у складі чотирьох осіб — чоловіка, дружини, їхнього сина 

з дружиною мешкає в трикімнатній квартирі державного житлового фонду 

загальною площею 62 кв. м. Син проходить альтернативну військову службу. 

Чоловік бажає приватизувати квартиру. 

Контрольні питання: 

1. Роз’ясніть порядок приватизації цієї квартири. 

2. Хто буде власником приватизованої квартири? 

3. Чи зміняться порядок і умови приватизації, якщо у сина й невістки 

наймача народилася дитина, котру прописали у цій квартирі? 

4. Чи можлива приватизація, якщо не всі члени сім’ї бажають 

приватизувати квартиру? 

5. Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що будинок включений 

до плану реконструкції? 

 

Варіант 17. 

1. Правове регулювання створення і діяльності об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків. 

2. Вирішіть задачу. 

Подружжя розірвало шлюб, і між ними виник спір щодо поділу будинку. 

Будинок споруджено так, що його можна поділити в натурі, виділивши 

чоловікові кімнату з перспективою добудови кухні та другої кімнати, а жінці — 

дві кімнати та кухню. Виділення однієї з кімнат призвело б до погіршення 
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житлових умов дружини, яка заселилася в будинок з двома дітьми. Дайте 

консультацію. 

Контрольні питання: 

1. Чи може суд у цьому випадку виділити дружині весь будинок, а 

чоловікові присудити грошову компенсацію? 

2. Чи можна поділити в натурі житлове приміщення в багатоквартирному 

житловому будинку? 

3. Яким чином має діяти суд, якщо за висновком технічної експертизи 

неможливо ані здійснити поділ квартири (будинку), ані визначити порядок 

користування? 

 

Варіант 18. 

1. Особливості спадкування житла. 

2. Вирішіть задачу. 

Громадянка Грошева подала позов до колишнього чоловіка про 

виселення без надання іншого житлового приміщення на підставі ст. 116 

Житлового кодексу України за систематичне порушення правил 

співпроживання, зазначаючи, що після розірвання шлюбу він систематично 

пиячить, вчиняє сварки і бешкетує, а вжиті заходи попередження з боку органів 

внутрішніх справ позитивних результатів не дали. Заперечуючи проти позову, 

Грошев посилався на те, що колишня дружина, намагаючись вижити його з 

двокімнатної квартири, сама провокувала сварки, на розбір яких викликала 

працівників міліції, які обмежувалися бесідами. При цьому від нього ніхто не 

вимагав пояснень у письмовій формі і не попереджав про можливість 

виселення без надання помешкання. Позивачка, крім того, ухиляється від 

обміну займаного приміщення, хоч він пропонував кілька варіантів. 

Контрольні питання:  

1. На яких підставах допускається виселення громадян із наданням або 

без надання іншого житла? 

2. Чи поширюються ці правила на власників житла? 

3. Як слід розв’язати спір? 

 

Варіант 19. 

1. Загальна характеристика цивільно-правових договорів щодо житла 

2. Вирішіть задачу. 

Громадянка Шевчук подала позов до колишнього чоловіка про визнання 

його таким, що втратив право на житло на підставі ст. 71 Житлового кодексу, 

вважаючи, що він без поважних причин майже рік не проживає у квартирі. 

Вона стверджувала, що відповідач перейшов на місце проживання до іншої 

жінки, з якою вступив у фактичний шлюб, і тому втратив право на житлову 

площу на підставі ст. 107 Житлового кодексу. Відповідач, заперечуючи проти 

позову, посилався на те, що у квартирі він не проживає вимушено у зв’язку з 

перешкодами, що їх чинить позивачка, і з метою уникнення сварок і скандалів. 

Відповідач заперечував постійне проживання в іншої жінки, подавши до суду 

договір піднайму, згідно з яким він займає одну кімнату в цій квартирі. 
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Контрольні питання: 

1. На який строк зберігається право на житло у тимчасово відсутніх 

громадян? Чи є з цього правила винятки? 

2. Чи зміниться рішення, якщо подружжя Шевчуків приватизувало 

займане житло? 

3. Як правильно вирішити справу? 

 

Варіант 20. 

1. Договір купівлі-продажу житла 

2. Вирішіть задачу. 

Громадянин Шкідченко з 1980 р. є наймачем однокімнатної квартири у 

відомчому будинку. Загальна площа квартири 40 кв. м. Шкідченко, маючи 

намір приватизувати займане житло, звернувся до працівників юридичної 

консультації з проханням дати відповідь на запитання. 

Контрольні питання:  

1. Чи має він право на приватизацію займаного житла? Якщо так, то в 

якому порядку він може це здійснити? 

2. До якого органу і які документи необхідно подати для здійснення 

приватизації? 

3. Який строк підготовки та оформлення документів про приватизацію? 

4. З якого моменту переходить право власності на житло та які документи 

підтверджуватимуть це право? 

5. Чи зміниться порядок утримання приватизованого житла? 

6. Які правові наслідки настають, якщо в квартирі прописані інші члени 

сім’ї, котрі не дають згоди на приватизацію житла? 

7. Чи повинен він сплачувати гроші за приватизацію? 

Дати розгорнуті відповіді на ці запитання. 
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