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Житло є складовим елементом достатнього життєвого рівня, право на який має кожен (стаття 48
Конституції України, пункт 1 статті 25 Загальної декларації прав людини 1948 року, пункт 1 статті
11 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 1966 року).
     Україна має зобов’язання гарантувати право на житло і на міжнародному рівні. Так, відповідно
до пунктів 1, 2 статті 31 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 року держава
зобов’язується вживати заходів, спрямованих на сприяння доступові до житла належного рівня та
запобігання бездомності, її скорочення з метою поступової ліквідації.

(абзаци другий, третій пункту 4 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) від 20 жовтня 2021 року № 7-р(ІІ)/2021у
справі за конституційною скаргою Приватного акціонерного товариства „Чернігівоблбуд“ щодо
відповідності Конституції України (конституційності) підпункту „б“ пункту 1 частини третьої
статті 14 Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“

<…> має бути дотримано справедливого балансу між гарантією захисту права приватної
власності, зокрема і від примусового відчуження без дотримання умови попереднього і повного
відшкодування її вартості (частина п’ята статті 41 Конституції України), та конституційним правом
осіб, які проживають у гуртожитках, на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає
достатнє харчування, одяг та житло (стаття 48 Конституції України). 
     Такий справедливий баланс випливає з вимог статті 47 Основного Закону України: „кожен має
право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати
житло, придбати його у власність або взяти в оренду“ (частина перша); „громадянам, які
потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування
безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону“ (частина друга); „ніхто не може
бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду“ (частина третя). 
     Законодавець зобов’язаний ураховувати те, що людина та гідні умови її життя є метою та
осердям конституційного ладу України, визнаються найвищою цінністю (преамбула, частина перша
статті 3 Конституції України). 
     Із наведеного випливає, що законодавець не може вдаватися до такого законодавчого
регулювання, яке уможливлювало б примусове позбавлення осіб житла виключно через зміну
власника гуртожитку, що могло б поставити осіб та членів їх сімей у винятково складне соціальне
становище, не сумісне з їх людською гідністю – однією з засадничих цінностей конституційного
ладу України.

(пункт 8 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) від 20 жовтня 2021 року № 7-р(ІІ)/2021у
справі за конституційною скаргою Приватного акціонерного товариства „Чернігівоблбуд“ щодо
відповідності Конституції України (конституційності) підпункту „б“ пункту 1 частини третьої
статті 14 Закону України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“

˂…˃ право на житло, гарантоване статтею 47 Конституції України, повʼязане з правом на
достатній життєвий рівень (стаття 48 Конституції України), яке, окрім достатнього харчування й
одягу, охоплює також достатнє житло для кожного.
     (Абзац третій підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини)

˂…˃ гарантоване статтею 47 Конституції України право на житло випливає з права кожного на
достатній життєвий рівень (стаття 48 Основного Закону України), оскільки житлом можуть бути
визнані лише такі умови для проживання людини, які забезпечують для неї можливість перебувати в
безпеці, спокої та гідності. 
     (Абзац десятий підпункту 4.2 пункту 4 мотивувальної частини)

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/7_p_2_2021.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/7_p_2_2021.pdf


Рішення Конституційного Суду України від 22 червня 2022 року №  5-р(II)/2022 у справі за
конституційною скаргою Абрамовича Олексія Володимировича щодо відповідності Конституції
України (конституційності) пункту 2 частини другої статті 40 Житлового кодексу України (щодо
дискримінації у реалізації права на житло)

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/5-r_2_2022.pdf

