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Порівняльна таблиця
до проекту Закону України „Про внесення змін до  Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” та деяких інших законодавчих  актів”

Чинна редакція 
Запропонована редакція

Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 36, ст.524 ):  

Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду”

Стаття 7. Права наймачів, які не виявили бажання  приватизувати займане ними житло
     1. За  громадянами,  які  не  виявили бажання приватизувати займане ними  житло, зберігається чинний порядок  одержання  і користування житлом на умовах  найму.

 2. До приватизації займаних  квартир  громадяни  мають  право переселитись у квартири меншої площі.  При  цьому  їм виплачується грошова компенсація  за  різницю  між  загальною  площею  займаної квартири  і  квартири,  що  надається,  в  розмірі  і порядку, які визначаються  Кабінетом  Міністрів  України.Органи    місцевої державної  адміністрації  і  місцевого  самоврядування,   державні підприємства,  організації,  установи  у  повному   господарському віданні або оперативному  управлінні  яких  знаходиться  державний житловий  фонд, повинні сприяти громадянам, котрі бажають замінити квартири (будинки) більшої  площі  на  квартири  (будинки)  меншої площі.
Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî  æèòëîâîãî ôîíäó”

Ñòàòòÿ 7. Ïðàâà íàéìà÷³â, ÿê³ íå âèÿâèëè áàæàííÿ  ïðèâàòèçóâàòè çàéìàíå íèìè æèòëî
  1. Çà  ãðîìàäÿíàìè,  ÿê³  íå  âèÿâèëè  áàæàííÿ  ïðèâàòèçóâàòè çàéìàíå  íèìè  æèòëî,  çáåð³ãàºòüñÿ  ÷èííèé ïîðÿäîê  îäåðæàííÿ  ³ êîðèñòóâàííÿ æèòëîì íà óìîâàõ   (îðåíäè). Îðåíäîäàâöåì äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî  æèòëà º îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.   
2. Вартість оренди 1 кв.м загальної площі визначається місцевими органами влади  1 раз на рік та оприлюднюється не пізніше ніж за 2 місяці до введення. Інші умови договору найму (оренди) повинні відповідати  положенням Глав 58 та 59 Цивільного Кодексу України.






3. Положення пп.1 та 2 цієї статті не поширюються на наймачів, яким було відмовлено в праві на приватизацию  займаного ними житла на підставі п.2 ст.2 цього Закону.
Ñòàòòÿ 8. Îðãàí³çàö³ÿ ïðîâåäåííÿ ïðèâàòèçàö³¿ òà  îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³
   2.  Передача  займаних  квартир  (будинків) здійснюється   в спільну сумісну або часткову власність за письмовою  згодою  всіх повнолітніх членів сім'ї,  які постійно мешкають в  даній  квартирі (будинку), в тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається право на житло, з обов'язковим визначенням уповноваженого власника квартири  (будинку). 

Ñòàòòÿ 8. Îðãàí³çàö³ÿ ïðîâåäåííÿ ïðèâàòèçàö³¿ òà  îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³
   2.  Ïåðåäà÷à  çàéìàíèõ  êâàðòèð  (áóäèíê³â) çä³éñíþºòüñÿ   â ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü âñ³õ îñ³á, ÿê³ ïîñò³éíî ìåøêàþòü â  äàí³é  êâàðòèð³ (áóäèíêó), â òîìó ÷èñë³ òèì÷àñîâî â³äñóòí³õ, çà ÿêèìè çáåð³ãàºòüñÿ ïðàâî íà æèòëî. Êîæíà ïîâíîë³òíÿ îñîáà ìàº ïðàâî íà ïðèâàòèçàö³þ ñâîº¿ ³äåàëüíî¿ ÷àñòêè çàéìàíî¿ íåþ êâàðòèðè (áóäèíêó) íåçàëåæíî â³ä çãîäè ³íøèõ ïîâíîë³òí³õ îñ³á, ùî ìàþòü ïðàâî íà ïðèâàòèçàö³þ ³íøèõ ÷àñòîê ö³º¿ êâàðòèðè (áóäèíêó). Ïðèâàòèçàö³ÿ ÷àñòîê íåïîâíîë³òí³õ îñ³á º îáîâ'ÿçêîâîþ, íå çàëåæèòü â³ä áàæàííÿ òà çãîäè áàòüê³â (îï³êóí³â, ï³êëóâàëüíèê³â) òà çä³éñíþºòüñÿ â³ä ³ìåí³ òà â ³íòåðåñàõ äèòèíè â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè îï³êè òà ï³êëóâàííÿ çà ðàõóíîê äåðæàâè; âàðò³ñòü ïîñëóã çà îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðè (áóäèíêè) íåïîâíîë³òí³õ ñòÿãóºòüñÿ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó ç ¿õí³õ áàòüê³â (îï³êóí³â, ï³êëóâàëüíèê³â) àáî, ÿêùî öå íåìîæëèâî, â³äíîñèòüñÿ íà ðàõóíîê äåðæàâè. ×àñòêè ïîâíîë³òí³õ îñ³á, ùî â³äìîâèëèñü â³ä ñâîãî ïðàâà íà ïðèâàòèçàö³þ, çàëèøàþòüñÿ â äåðæàâí³é âëàñíîñò³ òà îðåíäóþòüñÿ  öèìè îñîáàìè íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ  ÷. 1 ñò. 7 öüîãî Çàêîíó. Ï³ñëÿ 31 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ö³ ÷àñòêè ìîæóòü áóòè âèêóïëåí³ îðåíäàðÿìè, ùî ìàòèìóòü ïåðåâàæíå ïðàâî íà êóï³âëþ, àáî ³íøèìè îñîáàìè, çà ö³íîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ îö³íêè.
3. Строк реалізації права на безоплатну приватизацію державного житла  після 31 грудня 2008 року  продовжується  для осіб, які не змогли скористатись своїм правом внаслідок  незакінчених судових спорів відносно права користування цим житлом, на 2 місяці з для набуття чинності відповідними судовими рішеннями.

 Стаття 10. Утримання приватизованих квартир (будинків)  
3. Для забезпечення ефективного використання  приватизованих квартир та управління  ними  власники  квартир (будинків)  можуть створювати товариства або  об'єднання індивідуальних  власників квартир і будинків.  У багатоквартирному будинку, квартири якого не повністю приватизовані,  між товариством (об'єднанням) індивідуальних  власників квартир  і  власниками неприватизованих квартир  укладається  угода  про  спільне володіння будинком  та дольову  участь  у витратах  на  його  утримання.  
4. Державні  комунальні  підприємства  по  обслуговуванню  та ремонту житла зобов'язані здійснювати  обслуговування  та  ремонт приватизованого  житла,  надавати  мешканцям комунальні  та  інші послуги  за  державними  розцінками  і  тарифами.   Контроль   за додержанням розцінок і тарифів здійснюють фінансові органи.

Стаття 10. Утримання приватизованих квартир (будинків)  
    3. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî  âèêîðèñòàííÿ ïðèâàòèçîâàíèõ êâàðòèð òà óïðàâë³ííÿ  íèìè âëàñíèêè  êâàðòèð (áóäèíê³â)  ìîæóòü ñòâîðþâàòè òîâàðèñòâà  àáî  îá'ºäíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ  âëàñíèê³â êâàðòèð ³ áóäèíê³â. Áóäèíêè, ñï³ââëàñíèêè ÿêèõ íå ñòâîðåíî ÎÑÁÁ, çàëèøàþòüñÿ íà áàëàíñ³ òà îáñëóãîâóþòüñÿ êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè çà òàðèôàìè, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ  îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ


4.Державні комунальні підприємства по обслуговуванню та ремонту житла зобов'язані здійснювати  обслуговування  та  ремонт приватизованого  житла,  надавати  мешканцям комунальні  та  інші послуги  за   розцінками  і тарифами, встановленими  органами місцевого самоврядування.   Контроль за додержанням розцінок і тарифів здійснюють фінансові органи.

Закон України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку”  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 10, ст.78 ):  

 Стаття 6.  Створення об'єднання. Скликання і проведення установчих зборів  об'єднання
  (1) Об'єднання може бути створене в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також  власника будинку або його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також власників нежилих приміщень.       
  (3) Скликання установчих зборів здійснюється власником будинку або ініціативною групою, яка складається з не менш як трьох власників квартир або нежилих приміщень.
(4) Повідомлення про проведення установчих зборів направляється власником будинку або ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному  власнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.
 (6) Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.
 (7) У голосуванні  беруть участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на установчих зборах.
 (8) Кожен власник на установчих зборах має один голос, незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у його власності.
 (10)Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх осіб, які мають право голосу.
  (11) Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше п'ятдесяти відсотків власників.

Стаття 6.  Створення об'єднання. Скликання і проведення установчих зборів  об'єднання
(1)Îá'ºäíàííÿ ìîæå áóòè ñòâîðåíå  âëàñíèêàìè æèëèõ  òà íåæèëèõ ïðèì³ùåíü - ñï³ââëàñíèêàìè áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó, àáî ¿õ óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè.

 (3) Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається з не менш як двох власників квартир або нежилих приміщень.
(4) Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному  співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

(6)  Óñòàíîâ÷³ çáîðè âåäå ãîëîâà çáîð³â, ÿêèé îáèðàºòüñÿ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â  ïðèñóòí³õ ñï³ââëàñíèê³â àáî ¿õ óïîâíîâàæåíèõ îñ³á.
 (7) Ó ãîëîñóâàíí³  áåðóòü ó÷àñòü ñï³ââëàñíèêè (¿õ óïîâíîâàæåí³ îñîáè), ÿê³ ïðèñóòí³ íà óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ.
(8) Кожен співвласник на установчих зборах має кількість  голосів, пропорційну  його частці  власності у майні будинку.
(10)Рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддано  не менше двох третин голосів від загальної кількості  присутніх на зборах.
 (11) Установчі збори правомочні, якщо на них присутні  власники більше п'ятдесяти відсотків часток власності у майні будинку.
Ñòàòòÿ 10. Ñòàòóòí³ îðãàíè îá'ºäíàííÿ
(5) Ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â, ïðèéíÿòå â³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó, º îáîâ'ÿçêîâèì äëÿ âñ³õ ÷ëåí³â îá'ºäíàííÿ.


Ñòàòòÿ 10. Ñòàòóòí³ îðãàíè îá'ºäíàííÿ
(5) Ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â, ïðèéíÿòå â³äïîâ³äíî äî ñòàòóòó, º îáîâ'ÿçêîâèì äëÿ âñ³õ ÷ëåí³â îá'ºäíàííÿ, âëàñíèê³â ³ ñï³ââëàñíèê³â êâàðòèð òà íåæèëèõ ïðèì³ùåíü, ÿê³ íå º éîãî ÷ëåíàìè, à òàêîæ äëÿ îðåíäàð³â òà ñóáîðåíäàð³â .
 Стаття 23.  Видатки на утримання і ремонт приміщення
  (5) Власник, який заподіяв збитки майну, що перебуває у спільній власності або власності інших членів об'єднання, зобов'язаний відшкодувати заподіяні збитки в повному обсязі. Власник несе відповідальність за збитки, заподіяні особою, яка проживає спільно з ним, а також будь-якою іншою особою, яка проживає у квартирі згідно з договором оренди або з відома  власника,  якщо інше не передбачено договором оренди або іншим договором.    
Стаття 23. Видатки на утримання і ремонт приміщення
(5) Âëàñíèê, ÿêèé çàïîä³ÿâ çáèòêè ìàéíó, ùî ïåðåáóâàº ó ñï³ëüí³é âëàñíîñò³ àáî âëàñíîñò³ ³íøèõ ÷ëåí³â îá'ºäíàííÿ, çîáîâ'ÿçàíèé â³äøêîäóâàòè çàïîä³ÿí³ çáèòêè â ïîâíîìó îáñÿç³. Âëàñíèê íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çáèòêè, çàïîä³ÿí³ îñîáîþ, ÿêà ïðîæèâàº ñï³ëüíî ç íèì, à òàêîæ áóäü-ÿêîþ ³íøîþ îñîáîþ, ÿêà ïðîæèâàº ó êâàðòèð³ çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè àáî ç â³äîìà  âëàñíèêà.

Öèâ³ëüíèé Êîäåêñ Óêðà¿íè (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè (ÂÂÐ), 2003, NN 40-44, ñò.356 ):

Ñòàòòÿ 355. Ïîíÿòòÿ ³ âèäè ïðàâà ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³
Ñòàòòÿ 355. Ïîíÿòòÿ ³ âèäè ïðàâà ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³
5. ×àñòêà  ó ñï³ëüí³é âëàñíîñò³ ìîæå áóòè ³äåàëüíîþ àáî ðåàëüíîþ. ²äåàëüíîþ º àáñòðàêòíà ÷àñòêà â ñï³ëüí³é âëàñíîñò³, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ó âèãëÿä³ ìàòåìàòè÷íîãî äðîáó. Ðåàëüíîþ º ÷àñòêà, ÿêà ìîæå áóòè âèä³ëåíîþ â íàòóð³ òà ñï³âïàäàòè ÷è íå ñï³âïàäàòè ç ³äåàëüíîþ ÷àñòêîþ.
Ñòàòòÿ 356. Ïðàâî ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³

1. Власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю.


Ñòàòòÿ 356. Ïðàâî ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³

1. Власність двох чи більше осіб із визначенням ідеальних та/або реальних часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю.

3. Êîæíèé ñï³ââëàñíèê ìàº ïðàâî îòðèìàòè â³ä â³äïîâ³äíîãî îðãàíó, ùî çä³éñíþº äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïðàâ íà íåðóõîì³ñòü, ôîðìàëüíèé òèòóë, òîáòî îêðåìèé ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èé äîêóìåíò íà íàëåæíå éîìó îñîáèñòî ìàéíî, ç âêàç³âêîþ, ÿêîþ º éîãî ³äåàëüíà òà/àáî ðåàëüíà ÷àñòêà  ó ñï³ëüíîìó ìàéí³.

Стаття 357. Визначення  часток у праві спільної часткової власності
1. Частки у праві спільної часткової власності  вважаються рівними якщо інше не встановлено за домовленістю співвласників або законом.
2.Якщо розмір  часток у праві спільної часткової власності не встановлений за домовленістю співвласників або законом, він визначається з урахуванням вкладу кожного з співвласників у придбання (виготовлення, спорудження) майна.
3.Співвласник має право на відповідне збільшення своєї  частки у праві спільної часткової власності, якщо.поліпшення спільного майна, які не можна відокремити, зроблені ним своїм коштом за згодою всіх співвласників, з додержанням встановленого порядку використання спільного майна.
4.Співвласник житлового будинку, іншої будівлі, споруди може зробити у встановленому законом порядку за свій рахунок добудову (прибудову) без згоди інших співвласників, якщо це не порушує їхніх прав. Така добудова (прибудова) є власністю співвласника, який її зробив, і не змінює розміру часток співвласників у праві спільної часткової власності.  

5.Поліпшення спільного майна, які можна відокремити, є власністю того з співвласників, який їх зробив, якщо інше не встановлено домовленістю співвласників.
Стаття 357.Визначення розміру часток у праві спільної часткової власності
1. Ідеальні частки у праві спільної часткової власності  вважаються рівними якщо інше не встановлено за домовленістю співвласників або законом.
2.Якщо розмір ідеальних часток у праві спільної часткової власності не встановлений за домовленістю співвласників або законом, він визначається з урахуванням вкладу кожного з співвласників у придбання (виготовлення, спорудження) майна.
3.Співвласник має право на відповідне збільшення своєї ідеальної частки у праві спільної часткової власності, якщо.поліпшення спільного майна, які не можна відокремити, зроблені ним своїм коштом за згодою всіх співвласників, з додержанням встановленого порядку використання спільного майна.
4.Співвласник житлового будинку, іншої будівлі, споруди може зробити у встановленому законом порядку за свій рахунок добудову (прибудову) за згодою інших співвласників, якщо це не порушує їхніх прав. Така добудова (прибудова) є власністю співвласника, який її зробив, і пропорційно змінює розмір ідеальних часток співвласників у праві спільної часткової власності. 

5.Поліпшення спільного майна, які можна відокремити або виділити в натурі, є власністю того з співвласників, який їх зробив, якщо інше не встановлено домовленістю співвласників.
Стаття 358. Здійснення права спільної часткової власності
3. Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності, У разі неможливості цього він має право вимагати від інших співвласників, які володіють і користуються спільним майном, відповідної матеріальної компенсації.
4. Якщо договір між співвласниками про порядок володіння та користування спільним майном відповідно до їхніх часток у праві спільної часткової власності посвідчений нотаріально, він є обов'язковим і для особи, яка придбає згодом частку в праві спільної часткової власності на це майно.


Стаття 358. Здійснення права спільної часткової власності
3. Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його ідеальній частці у праві спільної часткової власності, У разі неможливості цього він має право вимагати від інших співвласників, які володіють і користуються спільним майном, відповідної матеріальної компенсації.
4. Якщо договір між співвласниками про порядок володіння та користування спільним майном відповідно до їхніх часток у праві спільної часткової власності посвідчений нотаріально, він є обов'язковим і для особи, яка придбає згодом частку в праві спільної часткової власності на це майно.
 Особа, що уклала такий договір чи придбала визначену таким договором частку, не має права в подальшому вимагати зміни порядку володіння та користування спільним майном, посилаючись на невідповідність ідеальної частки реальній.”

Стаття 359. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності

1. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності, надходять до складу спільного майна і розподіляються між співвласниками відповідно до їхніх часток у праві спільної часткової власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
Стаття 359.Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності

1. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності, надходять до складу спільного майна і розподіляються між співвласниками відповідно до їхніх ідеальних часток у праві спільної часткової власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
Стаття 361. Право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності
1. Співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності. 

Стаття 361. Право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності
1. Співвласник має право самостійно розпорядитися своєю  як ідеальною, так і реальною часткою у праві спільної часткової власності, за винятком обмежень, встановлених Сімейним Кодексом України.

 Стаття 362.  Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності.

 2. Продавець частки у праві спільної часткової власності зобов'язаний письмово повідомити інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови,  на яких він її продає.







3. Якщо бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявили кілька співвласників, продавець має право вибору покупця.

Ñòàòòÿ 362.  Ïåðåâàæíå ïðàâî êóï³âë³ ÷àñòêè ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³.

 2. Продавець як ідеальної, так і реальної частки у праві спільної часткової власності зобов'язаний письмово або через друковані засоби масової информації, перелік яких визначається органами місцевого самоврядування,  повідомити інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши попередню ціну та інші умови,  на яких він її продає, та засоби зв'язку з ним або його довіреною особою. Про зниження попередньої ціни продавець зобов'язаний повідомити потенційних покупців додатково.
 
3. ßêùî áàæàííÿ ïðèäáàòè ÷àñòêó ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ âèÿâèëè ê³ëüêà ñï³ââëàñíèê³â, ïðîäàâåöü ìàº ïðàâî âèáîðó ïîêóïöÿ, â ïåðøó ÷åðãó ñåðåä ñï³ââëàñíèê³â, ÿê³ ìàþòü ó âëàñíîñò³ äîë³ â òîìó ñàìîìó â³äîêðåìëåíîìó ïðèì³ùåíí³, â äðóãó ÷åðãó - ñåðåä ñï³ââëàñíèê³â, ÿê³ ìàþòü ó âëàñíîñò³ äîë³ â  ïðèì³ùåííÿõ,  ùî  ìàþòü ñï³ëüí³ íåñó÷³ êîíñòðóêö³¿ ç òèì ïðèì³ùåííÿì, ùî ïðîäàºòüñÿ, â òðåòþ ÷åðãó – ñåðåä âñ³õ ³íøèõ ñï³ââëàñíèê³â.


Стаття 364-1. Примусовий продаж неподільного майна, що є у спільної часткової власності.
1.Якщо співвласники неподільного майна не можуть дійти згоди щодо спільного користування, володіння та розпорядження цим майном, і жоден з співвласників  не бажає або не має можливості надати іншим співвласникам компенсацію за їхні частки, суд за  позовом одного чи декількох з них виносить рішення про примусовий продаж неподільного майна з публічних торгів та розподіл вирученої суми, за вирахуванням витрат на організацію продажу, між співвласниками, пропорційно їхнім ідеальним часткам в спірному майні .

Стаття 365. Припинення права на частку у спільному майні  за вимогою інших співвласників .
1. Право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо:
1)частка є незначною і не може бути виділена в натурі;
2)річ є неподільною;
3)спільне володіння і користування майном є неможливим;
4)таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім'ї.

2. Суд постановляє рішення про припинення права особи на частку у спільному майні за умови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду.

 Ñòàòòÿ 365.  Ïðèïèíåííÿ ïðàâà íà ³äåàëüíó ÷àñòêó ó ñï³ëüíîìó íåïîä³ëüíîìó ìàéí³.
1. Якщо  один чи декілька з співвласників наполягають на залишенні неподільної речі собі зі сплатою компенсації іншому співвласнику чи співвласникам, кожен з них окремо або декілька - разом можуть внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яка пропонується іншим співвласникам як компенсація за їхні частки.


2.Суд виносить рішення про визнання права власності на неподільну річ за тим співвласником чи співвласниками, які внесли на депозит більшу суму, з одночасним присудженням даної суми тому співвласнику чи співвласникам, чиє право на ідеальну частку у спільному неподільному майні припиняється. 

Стаття 366. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності.
 1. Кредитор співвласника майна, що є у спільній частковій власності, у разі недостатності у нього іншого майна, на яке може бути звернене стягнення, може пред'явити позов про виділ частки із спільного майна в натурі для звернення стягнення на неї.
    Якщо виділ в натурі частки із спільного майна має наслідком зміну його призначення або проти цього заперечують інші співвласники, спір вирішується судом.
 2. У разі неможливості виділу в натурі частки із спільного майна або заперечення інших співвласників проти такого виділу кредитор має право вимагати продажу боржником своєї частки у праві спільної часткової власності з направленням суми виторгу на погашення боргу.
     У разі відмови боржника від продажу своєї частки у праві спільної часткової власності або відмови інших співвласників від придбання 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.

Стаття 366. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності.
1. Кредитор співвласника майна, що є у спільній частковій власності, у разі недостатності у боржника іншого майна, на яке може бути звернене стягнення, може пред'явити позов про  продаж цієї частки з публічних торгів або переведення на нього прав та обов'язків співвласника-боржника.

Стаття 367. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності
1. Майно, що є у спільній частковій власності , може буде поділене в натурі між співвласниками за домовленістю між ними.
2. У разі поділу спільного майна між співвласниками право спільної часткової власності на нього припиняється.
3. Договір про поділ  нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Ñòàòòÿ 367 âèëó÷èòè

Стаття 370. Виділ частки з майна, що є у спільній сумісній власності
1. Співласники мають право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності.

Стаття 370. Виділ ідеальної та/або реальної частки з майна, що є у спільній сумісній власності
 1. Ñï³âëàñíèêè ìàþòü ïðàâî íà  ôîðìàëüíèé âèä³ë ³äåàëüíî¿ òà/àáî ðåàëüíî¿ ÷àñòêè ³ç ìàéíà, ùî º ó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³.


Стаття 371. Звернення стягнення на частку майна, що є у спільній сумісній власності
1. Кредитор співвласника майна, що є у спільній сумісній власності, у разі недостатності у нього іншого майна, на яке може бути звернене стягнення, може пред'явити позов про виділ частки із спільного майна в натурі для звернення стягнення на неї.

Стаття 371. Звернення стягнення на частку майна, що є у спільній сумісній власності
1. Кредитор співвласника майна, що є у спільній сумісній власності, у разі недостатності у нього іншого майна, на яке може бути звернене стягнення, може пред'явити позов про формальний виділ ідеальної та/або реальної частки із спільного майна  для звернення стягнення на неї.


Стаття 372. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності

2. У разі поділу майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки  співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом.
 За рішенням суду частка співвласника може бути збільшена або зменшена з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

Стаття 372. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності
2. У разі поділу майна, що є у спільній сумісній власності,  вважається, що ідеальні частки  співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом.
    За рішенням суду ідеальна та/або реальна частка співвласника може бути збільшена або зменшена з урахуванням обставин, що мають істотне значення.
Ñ³ìåéíèé êîäåêñ Óêðà¿íè (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè (ÂÂÐ),  2002, N 21-22, ñò.135 ):
Ñòàòòÿ 67. Ïðàâî íà ðîçïîðÿäæåííÿ ÷àñòêîþ ó ìàéí³, ùî º îá'ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ

1. Äðóæèíà, ÷îëîâ³ê ìàþòü ïðàâî óêëàñòè ç ³íøîþ îñîáîþ äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó, ì³íè, äàðóâàííÿ, äîâ³÷íîãî óòðèìàííÿ, (äîãëÿäó), çàñòàâè ùîäî ñâîº¿ ÷àñòêè ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ ëèøå ï³ñëÿ ¿¿ âèçíà÷åííÿ òà âèä³ëó â íàòóð³ àáî âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì.




Ñòàòòÿ 67. Ïðàâî íà ðîçïîðÿäæåííÿ ÷àñòêîþ ó ìàéí³, ùî º îá'ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ

1. Äðóæèíà, ÷îëîâ³ê ìàþòü ïðàâî óêëàñòè ç ³íøîþ îñîáîþ äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó, ì³íè, äàðóâàííÿ, äîâ³÷íîãî óòðèìàííÿ, (äîãëÿäó), çàñòàâè ùîäî ñâîº¿ ÷àñòêè ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ ëèøå ï³ñëÿ ôîðìàëüíîãî âèä³ëó ³äåàëüíî¿ òà/àáî ðåàëüíî¿ ÷àñòêè ç ìàéíà, ùî º ó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³. Îáìåæåííÿ öüîãî ïðàâà ìîæëèâå ëèøå â ³íòåðåñàõ íåïîâíîë³òí³õ, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà ñï³ðíå ìàéíî êîãîñü ç ïîäðóææÿ çã³äíî Ðîçä³ëó ²² Öèâ³ëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè.

Ñòàòòÿ 69. Ïðàâî ïîäðóææÿ íà ïîä³ë ìàéíà, ùî º îá'ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ
1. Äðóæèíà ³ ÷îëîâ³ê ìàþòü ïðàâî íà ïîä³ë ìàéíà, ùî íàëåæèòü ¿ì íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³, íåçàëåæíî â³ä ðîç³ðâàííÿ øëþáó. 

Ñòàòòÿ 69. Ïðàâî ïîäðóææÿ íà ïîä³ë ìàéíà, ùî º îá'ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ
1. Äðóæèíà ³ ÷îëîâ³ê ìàþòü ïðàâî íà ïîä³ë ìàéíà, ùî íàëåæèòü ¿ì íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³, íà ³äåàëüí³ òà/àáî ðåàëüí³ ÷àñòêè ,  íåçàëåæíî â³ä ðîç³ðâàííÿ øëþáó. 

Ñòàòòÿ 73. Íàêëàäåííÿ ñòÿãíåííÿ  íà  ìàéíî, ùî º îá'ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ
1. Çà çîáîâ'ÿçàííÿì îäíîãî ç ïîäðóææÿ ñòÿãíåííÿ ìîæå áóòè íàêëàäåíî ëèøå íà éîãî îñîáèñòå ìàéíî ³ íà ÷àñòêó ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ, ÿêà âèä³ëåíà éîìó â íàòóð³.


2. Ñòÿãíåííÿ ìîæå áóòè íàêëàäåíî íà ìàéíî, ÿêå º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ, ÿêùî ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî äîãîâ³ð áóâ óêëàäåíèé îäíèì ³ç ïîäðóææÿ â ³íòåðåñàõ ñ³ì'¿ ³ òå, ùî áóëî îäåðæàíå çà äîãîâîðîì, âèêîðèñòàíî íà ¿¿ ïîòðåáè.
Ñòàòòÿ 73. Íàêëàäåííÿ ñòÿãíåííÿ  íà  ìàéíî, ùî º îá'ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ
1. Çà çîáîâ'ÿçàííÿì îäíîãî ç ïîäðóææÿ ñòÿãíåííÿ ìîæå áóòè íàêëàäåíî ëèøå íà éîãî îñîáèñòå ìàéíî ³ íà ÷àñòêó ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿. âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ. Ïîðÿäîê çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ÷àñòêó ìàéíà, ùî º ó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³, ðåãóëþºòüñÿ ñòàòòåþ 371 Öèâ³ëüíîãî Êîäåêñà Óêðà¿íè.
2. Ñòÿãíåííÿ ìîæå áóòè íàêëàäåíî íà ìàéíî, ÿêå º ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ ïîäðóææÿ, ÿêùî ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî äîãîâ³ð, íåäîòðèìàííÿ óìîâ ÿêîãî îäíèì ç ïîäðóææÿ ñòàëî ïðè÷èíîþ çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ, áóâ óêëàäåíèé îäíèì ³ç ïîäðóææÿ â ³íòåðåñàõ ñ³ì'¿ ³ òå, ùî áóëî îäåðæàíå çà äîãîâîðîì, âèêîðèñòàíî íà ¿¿ ïîòðåáè.
Ñòàòòÿ 74. Ïðàâî  íà  ìàéíî æ³íêè òà ÷îëîâ³êà, ÿê³ ïðîæèâàþòü îäí³ºþ ñ³ì'ºþ, àëå íå ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ ì³æ ñîáîþ
1. ßêùî æ³íêà òà ÷îëîâ³ê ïðîæèâàþòü îäí³ºþ ñ³ì'ºþ, àëå íå ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ ì³æ ñîáîþ, ìàéíî, íàáóòå íèìè çà ÷àñ ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ, íàëåæèòü ¿ì íà ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³, ÿêùî ³íøå íå âñòàíîâëåíî ïèñüìîâèì äîãîâîðîì ì³æ íèìè.
2. Íà ìàéíî, ùî º îá'ºêòîì ïðàâà ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ æ³íêè òà ÷îëîâ³êà, ÿê³ íå ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ ì³æ ñîáîþ, ïîøèðþþòüñÿ ïîëîæåííÿ ãëàâè 8 öüîãî Êîäåêñó.
Ñòàòòþ 74 âèëó÷èòè
                                                                                                                       






