
Житлове право 

Завдання на контрольну роботу. 

 

Варіант № 1 

1. Вимоги, що висуваються до жилих приміщень. 

2. Збереження права на жиле приміщення за громадянами в разі їхньої тимчасової 

відсутності. 

3. Виселення з наданням іншого жилого приміщення. 

 

Варіант № 2 

1. Надання жилих приміщень у квартирі, де проживають два або більше наймачів. 

2. Договір піднайму жилого приміщення. 

3. Вимоги, яким повинні відповідати жилі приміщення, що надаються громадянам при 

виселенні. 

 

Варіант № 3 

1. Порядок надання жилих приміщень у будинках житлового фонду місцевих рад 

народних депутатів. 

2. Виселення піднаймачів і тимчасових жильців у разі припинення договору найму жилого 

приміщення. 

3. Надання жилих приміщень у зв'язку із знесенням будинку або переобладнанням 

будинку (приміщення) у нежиле. 

 

Варіант № 4 

1. Ордер на жиле приміщення. 

2. Забезпечення наймачів іншими жилими приміщеннями у зв'язку з капітальним 

ремонтом будинку. 

3. Надання жилих приміщень у зв'язку з виселенням із будинку (жилого приміщення), що 

загрожує обвалом; порядок вирішення питань про виселення громадян у таких випадках. 

 

Варіант № 5 

1. Права громадян, які одержали жиле приміщення у будинках державного житлового 

фонду. 

2.  Користування службовими жилими приміщеннями. 



3. Виселення без надання громадянам іншого жилого приміщення. 

 

Варіант № 6 

1. Особливості користування жилими приміщеннями за умов наявності договору оренди 

жилого приміщення. 

2. Користування гуртожитками. 

3. Використання будинку (квартири), що належить громадянину на праві приватної 

власності. 

 

Варіант № 7 

1. Договір найму жилого приміщення. Обмін жилих приміщень. 

2. Нормативне регулювання порядку надання гуртожитків і користування ними. 

3. Види відповідальності за неналежне використання житлового фонду. 

 

Варіант № 8 

1. Нормативне регулювання порядку обміну жилими приміщеннями. 

2. Підстави і порядок виселення громадян із жилих приміщень. 

3. Відшкодування збитків, що заподіяні житловому фонду. 

 

Варіант № 9 

1. Умови, за яких обмін жилими приміщеннями не дозволяється. 

2. Виселення з наданням іншого упорядкованого жилого приміщення. 

3. Підвідомчість розгляду і вирішення житлових спорів. 

 

Варіант № 10 

1. Право наймача на заміну жилого приміщення більшого розміру на жиле приміщення 

меншого розміру. 

2. Вимоги щодо упорядкованості жилого приміщення. 

3. Судовий порядок розгляду житлових спорів. 


