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ПОЯСНЮВАЛЬНА    ЗАПИСКА

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо врегулювання питань власності та співвласності)


1. Обгрунтування необхідності прийняття Закону

Законодавча неврегульованість питань власності та співвласності спричинює вкрай негативний вплив як на економіку в   цілому, так і на повсякденне  життя  громадян. Без реалізації запропонованих законодавчих змін є абсолютно  неможливою реформа ЖКГ. Значна кількість матеріальних та людських ресурсів (в судах, прокуратурах, органах внутрішніх справ) витрачається намарно через апріорну неможливість вирішення цілої низки категорій суперечок відносно права власності. Зазначена неврегульованість є надзвичайно поживним середовищем для корупції та інших видів злочинності, перешкоджає впровадженню прозорої системи оподаткування нерухомого майна. Світовий досвід доводить, що рівень розвитку країни не в останню чергу залежить від рівня формалізації системи  титулів на право власності; саме на підвищення цього рівня в Україні і спрямовані законодавчі зміни, що пропонуються даним законопроектом. 

2. Цілі і завдання прийняття акту

Підвищення рівня формалізації майнових прав всіх суб'єктів права власності; створення передумов для впровадження “наскрізних” реєстрів нерухомого майна та його оподаткування; зниження рівня злочинності (особливо злочинів, спрямованих на шахрайське заволодіння нерухомим майном); “розвантаження” судів  від безперспективних позовів, а органів прокуратури та внутрішніх справа – від скарг, що неможливо розв'язати в рамках чинного законодавства; створення правової бази для проведення реформи ЖКГ.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

            Даним проектом впроваджуються:

1) Змінами до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” -  законодавчі норми, спрямовані на завершення приватизації житлового фонду до 31 грудня 2008 року шляхом забезпечення громадянам можливості реалізації свого права на приватизацію незалежно від волевиявлення інших громадян; забезпечення передбаченої Конституцією України, дійсної рівності статусу  нерухомості всіх форм власності, в тому числі і державної.

2) Змінами до Закону України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” - норми, які  знімають штучні перешкоди та  стимулюватимуть  співвласників багатоквартирних будинків створювати ОСББ та самостійно, колективно дбати про своє спільне майно. Ті ж власники, які не бажатимуть дбати про своє майно самостійно, змушені будуть платити за обслуговування своїх будинків за розцінками, встановленими  місцевими органами влади, які, як показує практика, зазвичай є для кожного конкретного власника кватрири в багатоквартирному будинку вищими, ніж фінансова участь  у загальних витратах на утримання багатоквартирного будинку  відповідно до його частки у майні будинку.

3) Змінами до Цивільного Кодексу України – норми, які дозволять врегулювати “безнадійні” суперечки між співвласниками майна, особливо нерухомого, на засадах справедливості та дотримання прав кожного з співвласників; вводяться терміни “ідеальна та реальна частка” і “формальний титул”; на виконання Рішення Конституційного Суду від 02 березня 2004 року впроваджується концепція “різних рівнів співвласності”, до того відсутня в українському праві (тобто, власник окремої кімнати в квартирі є одночасно співвласником всієї квартири, яка, в свою чергу, є частиною багатоквартирному будинку, який зазначеним Рішенням визнано співвласністю всіх власників приміщень в ньому), що тягне за  собою необхідність модернізації правового механізму реалізації права на переважну купівлю “часток” всіх рівнів співвласності; спрощується механізм звернення стягнення кредитором на майно боржника .

4) Змінами до Сімейного Кодексу України – ліквідація інституту “цивільного шлюбу”, тобто правового режиму  спільної сумісної власності майна, набутого жінкою та чоловіком, що проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою, в зв'язку з неможливістю достеменно встановити дійсні як особистісні, так і економічні стосунки між такими жінкою та чоловіком, а також в зв'язку з фактичною  відсутністю правового захисту добросовісних набувачів майна, придбаного в такому “шлюбі”; спрощення механізму поділу майна,  спільно нажитого в офіційно зареєстрованому шлюбі, якщо такий поділ не стосується інтересів неповнолітніх. 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Незадовільний та не відповідає сучасним реаліям розвитку суспільства.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону.

1. Прискорення темпів приватизації державного житла з метою остаточного її завершення, що дозволить розпочати підготовку до впровадження податку на нерухоме майно та реформу ЖКГ. 
2. Формалізація титулів на право власності дозволить  пришвидшити оборот нерухомого майна, спростити процедури кредитування та іпотеки, збільшить ринок страхування майна.
3. Суттєве “розвантаження” судів, органів прокуратури та внутрішніх справ, в яких, за різними оцінками, від ¼ до 1/3 справ та скарг стосуються саме “безнадійних” суперечок співвласників.
4. Зниження рівню криміналізації ринку вторинної нерухомості.
5. Прийняття проекту Закону не тягне за собою бюджетних витрат.


Народний депутат України                                                      В.П. Цушко















