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відповідне майно декількох осіб, так само як і можливість набуття приватної власності на 
нього [5]. 

Утворення спільних юридичних осіб як юридичних осіб публічного права з одного 
боку не відповідає договірному принципу їх створення, з іншого – є адекватним до мети їх 
створення – вирішення спільних публічних потреб та інтересів. Організаційно-правовим 
формами цих юридичних осіб, на наш погляд, мають бути лише спільні підприємства та 
установи, які будуть юридичними особами невласниками, оскільки реалізовуватимуть 
управління спільним майном територіальних громад, які з юридичної точки зору лише 
управляють ним від імені територіальної громади. Загалом, внесення Законом новел до 
господарського та цивільного законодавства спричинює необхідність подальшого розвит-
ку механізму створення та діяльності цих підприємств та установ. 
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ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ  
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПІКИ НАД МАЙНОМ 

Інститути опіки та спадкового права в усі часи були одними з найважливіших. 
Зв’язок між ними полягає у тому, що за допомогою опіки у осіб, які в силу тих чи інших 
підстав не можуть самостійно здійснювати свої права, виникає можливість успадковувати 
майно та ставати його повноцінними власниками.  

Першою проблемою, яка виникає при спадкуванні за участю опікуна, є прийняття 
опікунами спадщини на користь підопічного. Від імені осіб, які в силу віку, стану здоров’я 
тощо позбавлені можливості самостійно здійснювати свої права, таке право надається 
їхнім законним представникам, тобто опікунам. За загальним правилом для прийняття 
спадщини опікуну необхідно подати від імені підопічного заяву до нотаріальної контори 
протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини.  
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Особливістю правового статусу малолітніх та недієздатних спадкоємців є й те, що 
згідно ч. 4 ст. 1268 ЦКУ такі особи вважаються такими, що прийняли спадщину, крім ви-
падків, коли опікун відмовляється від прийняття спадщини від імені підопічного-
спадкоємця. Тобто, при регулюванні порядку прийняття спадщини законодавець прирів-
нює малолітніх та недієздатних (незалежно від того, проживав підопічний спадкоємець із 
спадкодавцем чи ні), до спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на 
час відкриття спадщини і протягом встановленого строку не відмовилися від неї (ч. 3 
ст. 1268 ЦКУ). Введення такого положення на перший погляд сприяє більш дієвій охороні 
майнових прав підопічних, оскільки підопічний у цьому випадку набуває майнових прав. 
Однак, спадкове майно може бути обтяжене певними зобов’язаннями, вимагати надмір-
них витрат по утриманню і т.п. Звичайно, опікун, як розумна та розважлива людина, пови-
нен передбачити негативні наслідки прийняття такого спадку, але все ж більш вірним 
видається встановлення правила про прийняття спадщини опікуном лише з дозволу ор-
гану опіки та піклування. 

Крім цього, у чинному законодавстві України не розкривається механізм прийняття 
підопічним у спадщину майна, яке знаходиться під заставою. Для усунення проблем, 
котрі можуть виникнути у зв’язку з цим у правозастосовчій діяльності, доцільним видаєть-
ся доповнення ч. 1 ст. 71 ЦКУ пунктами 6, 7 такого змісту:  

«6) надавати згоду на заставу майна, одним із співвласників якого є підопічний 
(особа, щодо майна якої встановлено опіку); 

7) приймати у спадщину майно, спадкоємцем якого є підопічний (особа, щодо майна 
якої встановлено опіку)».  

Особливих рис набуває охорона майнових прав осіб, відсутніх у місці постійного 
проживання (визнаних безвісно відсутніми). Адже до тих пір, поки така особа не з’явиться, 
не буде виявлено її тіла або вона не буде оголошена померлою, особа вважається жи-
вою. І оскільки спадкоємцем визнаються фізичні особи, які є живими на час відкриття 
спадщини (ч. 1 ст. 1222 ЦКУ), то у колі спадкоємців можуть виявитися, особи, визнані у 
судовому порядку безвісно відсутніми. Безумовно, при здійсненні опіки над майном осо-
би, визнаної безвісно відсутньою, опікун має право вимагати передачі до спадкової маси 
безвісно відсутнього спадкової частки, прийнятої останнім, але ще не переданої йому. 
Але невирішеним залишається питання щодо того, чи може опікун над майном безвісно 
відсутньої особи подавати від її имені заяву про прийняття або відмову від спадщини, 
адже згідно ч. 3 ст. 44 ЦКУ, такий опікун повинен виконувати лише обов’язки на користь 
особи, яка визнана безвісно відсутньою, або місце перебування якої невідоме. Посилює 
проблему й те, що прийняття спадщини є правом, а не обов’язком спадкоємця. При вирі-
шенні цього питання слушною є позиція, яка грунтується на тому, що встановлення опіки 
над майном відсутньої особи повинно сприяти охороні її інтересів, у тому числі й спадко-
вих, і заборона давати згоду на прийняття такої спадщини робитиме охорону майнових 
прав відсутніх осіб неповною, і тим самим суперечитиме меті призначення опіки над май-
ном [1, с. 229; 2. с. 20; 3, с. 168]. За законом опікуну доручається охорона майна відсут-
ньої особи, тобто можна зробити висновок, що законодавець має на увазі будь-яке май-
но, а не лише наявне, відповідно і майбутні права, а не лише ті, які мала відсутня особа 
на момент зникнення. Отже, опікун може давати згоду на прийняття спадку на користь 
відсутнього, яке може згодом перейти під його опіку.  

Потребує уточнення й питання спадкування підопічними транспортних засобів усіх 
видів, які навряд чи можуть успадковуватися такими спадкоємцями через неможливість 
ними особисто користуватися. У цьому випадку, як відзначалося в юридичній літературі, 
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висновок про необхідність відчуження майна випливатиме з нереальності реалізації прав 
власності на таке майно підопічним (особливо недієздатною особою) [4, с. 227]. Винятком 
із цього правила можуть бути випадки, коли опікуном такі речі (автомобіль тощо) будуть 
використовуватися в інтересах підопічного та (або) опікун матиме достатньо коштів для 
утримання транспортного засобу у належному стані.  

Іншу групу проблем, пов’язаних із прийняттям спадщини при опіці, складають пи-
тання, що виникають при реалізації права опікуна на відмову від спадщини від імені підо-
пічного.  

Згідно ч. 4 ст. 1273 ЦКУ, опікун може відмовитися від прийняття спадщини, належ-
ної підопічному, лише з дозволу органу опіки та піклування. На перший погляд, навести 
хоча б одну підставу для такої дії, а тим більше надати вмотивоване рішення органу опіки 
про доцільність для інтересів підопічного такої відмови, практично неможливо. Хоча суто 
теоретично таку можливість необхідно розглядати, і особливо стосовно небезпечного чи 
невигідного для підопічного майна. Наведемо такий приклад. До складу спадщини, яку 
має отимати підопічний-спадкоємець входить житловий будинок та борги спадкодавця. 
При цьому вартість будинку є тотожною сумі боргів. І на перший погляд, інтереси спадко-
ємця не страждають, але й користі такому спадкоємцю не дадуть. При зверненні стягнен-
ня на успадковане майно воно буде продано з торгів – і малоймовірно, що за ринковою 
ціною, скоріше всього буде проведена уцінка, і після відрахування витрат виконавчого 
провадження та виконавчого збору кредитори отримають ще менше. Різниця буде непо-
гашеним боргом спадкоємця, якій виникне як наслідок прийняття спадщини – і що цікаво, 
без будь-якого бажання як цієї особи, так і її законних представників (батьків або опікуна).  

При реалізації опікуном права на відмову від спадщини заслуговує уваги ще один 
момент. Відповідно до положень ст. 68 ЦКУ, опікун, його дружина, чоловік та близькі ро-
дичі не можуть укладати договори з підопічним; опікун не може здійснювати дарування 
від імені підопічного, зобов’язуватися від його імені порукою, а також представляти підо-
пічного в суді при розгляді спору між підопічним і дружиною, чоловіком опікуна або його 
близькими родичами (ст. 68 ЦКУ). З цього загального правила існує два винятки. Названі 
особи не мають права: а) укладати договір дарування на користь підопічного, тобто безу-
мовно й безоплатно передавати йому майно у власність; б) укладати договір позички на 
користь підопічного, тобто безоплатно передавати йому майно у безоплатне користуван-
ня. Наведені правила спрямовані на створення умов, що гарантують охорону майнових 
прав підопічних, тобто для попередження їх можливих порушень. Не заперечуючи їх ко-
рисності, зауваження викликає лише вживання терміну «договори» у даній статті, адже, 
наприклад, відмова опікуна від імені підопічного від прийняття спадщини на користь бли-
зьких родичів опікуна, які також є спадкоємцями, є одностороннім правочином, а відпові-
дно, може здійснюватися, хоча й за дозволом органу опіки та піклування (ч. 4 ст. 1273 
ЦКУ). Для усунення таких протиріч доцільним видається заміна в ст. 68 ЦКУ терміна «до-
говори» на «правочини».  

Гарантії забезпечення інтересів підопічних-спадкоємців встановлені також при зміні 
черговості одержання спадкоємцями за законом права на спадкування. Відповідно до 
положень ст. 1259 ЦКУ така зміна можлива у добровільному (шляхом укладення договору 
між спадкоємцями) та примусовому (судовому) порядку. 

Стосовно договору про зміну черговості між спадкоємцями, одним з яких є підопіч-
ний, проблем зазвичай не виникає. Згідно ч. 1 ст. 1259 ЦКУ, така угода підлягає обов’яз-
ковому нотаріальному посвідченню і відповідно, може укладатися лише за попередньою 
згодою органу опіки та піклування (п. 3 ч. 1 ст. 71 ЦКУ). При цьому заслуговує підтримки 
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позиція Ю. О. Заіки, який пропонує поширити правила ст. 1259 ЦКУ і на відповідні одно-
сторонні правочини [5], якщо заінтересований спадкоємець (у тому числі, наприклад, 
опікун підопічного-спадкоємця) виявляє бажання змінити черговість і подає про це заяву з 
нотаріально засвідченим підписом. 
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ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВІДСУТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
ЗА ВКАЗАНИМ ЇЇ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ 

Кожна юридична особа має власні ознаки, які дозволяють її індивідуалізувати в ци-
вільному обороті. Однією з таких ознак, які традиційно виділяють в цивілістиці як такі, що 
здатні відокремити юридичну особу від інших організацій, є її місцезнаходження.  

В положеннях ч. 1 ст. 93 ЦК України закріплено визначення місцезнаходження юри-
дичної особи, під яким слід розуміти фактичне місце ведення діяльності чи розташування 
офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно 
знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. 

Визначення точного місцезнаходження юридичної особи важливо як для приватних 
осіб, так і для держави, оскільки воно пов’язане з можливостями здійснення контролю з боку 
державних органів, пред’явленням позовів, виконанням щодо нього зобов’язань і вирішен-
ням багатьох інших питань. Фактичне місцезнаходження юридичної особи за вказаною нею 
адресою є одним з найбільш важливих факторів, що свідчать про дотримання суб’єктом 
цивільного обороту вимог законодавства, доказом його реальної роботи, а не фіктивності. 

Крім того, відомості про місцезнаходження юридичної особи є в переліку обов’яз-
кових відомостей, які містяться ЄДР (абз. 10 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»). 
Також згідно п. 2 ч. 4 ст. 17 цього Закону для державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в ЄДР, у тому числі змін до установчих документів юридичної 
особи, подаються, крім заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну 


