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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Земельна ділянка та об’єкти 

нерухомості, які на ній розташовані, нерозривно пов’язані одне з одним. 

Роз’єднаність юридичної долі земельної ділянки та розташованого на ній 

нерухомого майна неодмінно тягне за собою колізію між правами 

власника земельної ділянки та власника будівлі чи споруди, що на 

практиці виливається у значу кількість спорів. Адже власник будівлі є 

фактичним власником земельної ділянки, принаймні тієї її частини, що 

знаходиться під будівлею чи спорудою. Законний власник земельної 

ділянки не може в повному обсязі реалізувати своє право власності на 

земельну ділянку, оскільки на ній розміщена споруда, що займає певну 

частину ділянки, а також потребує проходу до неї, користування 

комунікаціями тощо. У свою чергу, власник будівлі чи споруди може 

страждати від певних утисків з боку власника земельної ділянки. 

Проблема співвідношення прав і обов’язків власників земельної 

ділянки та власників будівлі чи споруди, яка розташована на земельній 

ділянці, є однією з найбільш складних в сучасному земельному праві.  

Незважаючи на те, що норми чинного законодавства України (ст. 

120 Земельного кодексу України, ст. 377 Цивільного кодексу України, ст. 

6 Закону України “Про іпотеку”, ст. 7 Закону України “Про оренду землі” 

тощо) запроваджують принцип єдності юридичної долі земельної ділянки 

та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, даний принцип не 

реалізований повною мірою. Така ситуація обумовлена цілою низкою 

причин. Зокрема, існує можливість набуття у власність будівель на чужій 

землі; є недоліки в механізмі реалізації принципу єдності юридичної долі 

при переході права власності чи права користування земельною ділянкою 

при відчуженні об’єктів нерухомості, які на ній розташовані; у випадку із 
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багатоквартирними будинками принцип єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, взагалі не 

впроваджено тощо. 

За таких умов надзвичайно актуальним є здійснення наукового аналізу 

принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані, а також механізму його реалізації. 

Актуальність цього дослідження полягає також у відсутності в Україні 

комплексних досліджень проблем правового регулювання єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до державної бюджетної 

науково-дослідної роботи за темою «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти», яке проводиться на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (номер теми 11 БФ042-01, номер державної реєстрації 

01016U006631). 

 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове 

обґрунтування механізму впровадження принципу єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, в 

законодавство України та практику його застосування. 

Досягнення поставленої мети дисертаційного дослідження зумовило 

постановку таких завдань: 

– з’ясувати сутність принципу єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, та його 

призначення; 

– виявити ґенезу принципу єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, починаючи з 
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формування перших концепцій до сьогодення, проаналізувати закономірності 

переходу від одного етапу до іншого; 

– з’ясувати закономірності сучасного стану правового регулювання 

суспільних відносин у сфері дії принципу єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані; 

– запропонувати механізм автоматичного переходу прав на земельну 

ділянку при переході прав на об’єкти нерухомості, які на ній розташовані; 

– дослідити правові форми використання земельних ділянок для 

забудови та проаналізувати їх вплив на реалізацію принципу єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані; 

– дослідити реалізацію принципу єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, у випадку із 

багатоквартирним будинком; 

– запропонувати шляхи вдосконалення національного законодавства у 

досліджуваній сфері. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають при 

реалізації принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані. 

Предметом дослідження є національні, міжнародні та європейські 

нормативно-правові акти, інші нормативні документи, що містять положення, 

які регулюють реалізацію принципу єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, положення 

доктрини земельного права, інших галузей права, що пов’язані з визначенням 

сутності та механізмом реалізації принципу єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, а також 

правозастосовча практика у відповідній сфері. 

 



 7 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження 

використано дві групи методів наукового пізнання: загальнонаукові та 

спеціальні юридичні методи дослідження. 

Діалектичний метод дозволив проаналізувати правову природу 

принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані, та механізму його реалізації. 

Формально-логічний та логіко-семантичний методи використано для 

проведення аналізу поняття та юридичних ознак принципу єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані, а також відокремлення згаданого принципу від інших суміжних 

принципів правового регулювання переходу прав на земельну ділянку при 

переході прав на об’єкти нерухомості, які на ній розташовані. Застосування 

структурно-функціонального методу дало змогу виокремити особливості 

складу правовідносин з реалізації принципу єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані.  

Історичний метод пізнання правових явищ використовувався у процесі 

становлення й розвитку принципу єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, в Україні та світі. 

Порівняльно-правовий метод покладено в основу аналізу національного, 

міжнародного, європейського законодавства, яке містить правові засади 

реалізації принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані. За допомогою методу комплексного 

аналізу та методу системного аналізу сформовано пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства України, сформульовано наукові 

визначення та положення дисертаційного дослідження, що виносяться на 

захист. 

 

Науково-теоретичну базу дослідження склали праці українських 

вчених у галузі земельного права, а саме, В.І. Андрейцева, Г.І. Балюк, А.Г. 

Бобкової, Д.В. Бусуйок, О.В. Гафурової, А.П. Гетьмана, В.М. Єрмоленка, О.І. 
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Заєць, І.І. Каракаша, Т.О. Коваленко, Д.М. Коломійцевої, В.В. Кононова, І.О. 

Костяшкіна, М.В. Краснової, П.Ф. Кулинича, В.І. Лебедя, Н.Р. Малишевої, 

Р.І. Марусенка, А.М. Мірошниченка, М.М. Максименка, В.Л. Мунтяна, В.В. 

Носіка, М.М. Ониськів, О.О. Погрібного, О.Г. Поліщука, Ю.Ю. Попова, В.М. 

Правдюка, Л. Рабчинської, С. Резніченко, А.І. Ріпенка, Т.Б. Саркісової, В.І. 

Семчика, В.Д. Сидор, А.М. Статівки, Н.І. Титової, Т.О. Третяка, 

В.Ю. Уркевича, В.І. Федоровича, Ю.С. Шемшученка, М.В. Шульги, В.З. 

Янчука та інших. 

В роботі також використані праці українських вчених інших галузей 

права – Т.В. Боднар, Б.С. Бачура, І.Й. Бойка, В.В. Галюка, О.В. Дзери, А.М. 

Колодія, В.О. Котюка, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика, Є. Першикова, Т.Р. 

Петрука, О.Ф. Скакун, О.С. Снідевича, Л. Спіциної, Н.О. Тимочко, Н.Є. 

Толкачової, П.Т. Філюка, С.Я. Фурси, В.В. Цюри, С.І. Чонгової, В.С. 

Щербини, І.В. Яремової та інших. 

В процесі дослідження були використані наукові праці зарубіжних 

вчених – В.П. Балезіна, Г.А. Волкова, С.І. Герасинова, І.О. Іконицької, М.Д. 

Казанцева, Л.А. Кассо, О.В. Копилова, О.І. Крассова, Е.А. Суханова, 

Г.Ф. Шершеневича, A. Barak, Donna S. Bennett, Hendrik Ploeger, Aart van 

Velten, Jaap Zevenbergen. 

 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

вперше в юридичній науці України виконане комплексне дослідження 

принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані, результатом якого є розширення 

теорії земельного права положеннями про поняття, сутність та механізм 

реалізації принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані.  

Наукова новизна дисертації конкретизується в наступних науково-

теоретичних положеннях, висновках і пропозиціях, що виносяться на захист. 
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Уперше: 

 запропоновано розуміти принцип єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, як реалізовану у 

правовому регулюванні основоположну правову ідею, за якою земельна 

ділянка та об’єкти нерухомості, які на ній розташовані, одночасно беруть 

участь в обороті, хоча й розглядаються як окремі об’єкти (речі); 

 доведено, що принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, виводиться з норм чинного 

законодавства України (ст. 120 Земельного кодексу України, ст. 377 

Цивільного кодексу України, ст. 6 Закону України “Про іпотеку”, ст. 7 

Закону України “Про оренду землі” тощо). Втім, принцип єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані, в Україні реалізований не повною мірою. Це обумовлено як 

низкою недоліків чинного законодавства, так і деякими негативними 

тенденціями у його тлумаченні та застосуванні; 

 доведено, що для забезпечення реалізації принципу єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані, в повному обсязі необхідно надати користувачу 

(суперфіціарію чи орендарю) землі право користування збудованою 

будівлею чи спорудою протягом строку користування земельною 

ділянкою, однак власником такої будівлі чи споруди повинен вважатися 

власник земельної ділянки. Після закінчення дії договору оренди землі чи 

суперфіцію земельна ділянка разом із зведеною будівлею чи спорудою 

повинна повертатись власнику землі або зноситися; 

 доведено, що визнання права власності на самочинно збудоване 

майно, що розташоване на чужій земельній ділянці, є шкідливим, в 

даному випадку право власності на зведені об’єкти нерухомості повинно 

також визнаватись за власником земельної ділянки; 

 науково обґрунтовано, що принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, у 
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випадку з багатоквартирними жилими будинками в Україні можна 

забезпечити двома способами: 1) використати досвід Німеччини та 

вітчизняний досвід житлово-будівельних кооперативів (до 1990 р.), 

надавши право власності на земельну ділянку і будинок юридичній особі 

(об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку чи кооперативу), а 

“власникам” квартир (у роботі обґрунтовано, що квартира не може 

вважатися окремою річчю, і тому власність на неї є умовністю) – 

виключне право користуватися квартирами та невиключне право 

користуватися спільним майном як учасникам такої юридичної особи; 2) 

використавши досвід Сполучених Штатів Америки, надати кожному 

“власнику” квартири обмежене речове право на користування чужим 

нерухомим майном – земельною ділянкою та будинком, яке, серед 

іншого, передбачатиме право користуватися власне квартирами 

(виключне право) і спільним майном (невиключне право). 

 

Удосконалено: 

 науковий підхід, яким обґрунтовується необхідність трансформації 

права постійного користування у право власності на земельну ділянку, що 

необхідно, серед іншого, для послідовної реалізації принципу єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані. 

 

Набули подальшого розвитку: 

 теоретичні підходи щодо можливого співвідношення земельних 

ділянок та розташованих на них об’єктів нерухомості як об’єктів права: 1) 

визнання земельної ділянки та будівлі чи споруди, які на ній розташовані, 

самостійними об’єктами правовідносин; 2) концепція єдиного об’єкта 

нерухомості; 3) принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. 
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 концепція складених речових прав шляхом наукової розробки 

положення про можливість забудови земельних ділянок, які 

використовуються на праві емфітевзису, при умові, що правила про 

емфітевзис застосовуватимуться в комплексі з правилами про суперфіцій. 

 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

їх використання: в подальших наукових дослідженнях щодо реалізації 

принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані; при підготовці підручників, 

навчальних посібників, методичних матеріалів; при викладанні навчальних 

дисциплін “Земельне право”, “Проблеми земельного та екологічного права”, 

“Захист прав на землю”, “Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів 

земельних правовідносин”, “Особливості вирішення земельних спорів”, 

“Земельне порівняльне право”, “Актуальні проблеми правового 

регулювання земельних правовідносин”, “Проблеми реалізації прав на 

землю” та інших спецкурсів земельно-правового спрямування. 

 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання їх для вдосконалення чинного законодавства України та 

практики його застосування. 

Зокрема, сформульовано пропозиції щодо змін та доповнень до 

чинного законодавства з метою удосконалення існуючого механізму 

реалізації принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані: 

 ч. 5 ст. 120 Земельного кодексу України виключити; 

 ч. 6 ст.120 Земельного кодексу України  виключити; 

 внести зміни до ст. 125 Земельного кодексу України, а саме, після 

слів “оренди земельної ділянки” доповнити текст статті словами “строком 

понад 3 роки”; 

 внести зміни до ч. 3 ст. 413 Цивільного кодексу України, виклавши її 
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у такій редакції: 

 “3. Право користування земельною ділянкою державної або 

комунальної власності для забудови не може бути відчужено її 

землекористувачем іншим особам (крім випадків переходу права 

користування будівлями та спорудами, що розміщені на такій земельній 

ділянці), внесено до статутного фонду, передано у заставу”; 

 ч. 1 ст. 414 Цивільного кодексу України доповнити фразою 

“Власник земельної ділянки набуває у власність будівлю чи споруду, 

зведену користувачем земельної ділянки”; 

 у ч. 2 ст. 414 Цивільного кодексу України (“Перехід права власності 

на земельну ділянку до іншої особи не впливає на обсяг права власника 

будівлі (споруди) щодо користування земельною ділянкою”) слова “обсяг 

права власника будівлі (споруди)” замінити словами “обсяг права 

користувача будівлі (споруди)”; 

 в ч. 2 ст. 415 Цивільного кодексу України “Права та обов’язки 

землекористувача” (“2. Землекористувач має право власності на будівлі 

(споруди), споруджені на земельній ділянці, переданій йому для 

забудови”) слова “землекористувач має право власності на будівлі 

(споруди)” замінити на “землекористувач має право користування 

будівлями (спорудами)”; 

 ст. 417 Цивільного кодексу України доповнити ч.3 такого змісту: “3. 

У разі недосягнення домовленості між ними, власник земельної ділянки 

має право вимагати від користувача будівлі (споруди) її знесення та 

приведення земельної ділянки до стану, в якому вона була до надання її у 

користування”; 

 Ч.ч. 3-6 ст. ст. 376 Цивільного кодексу України виключити; 

 ч. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України виключити; 

 до ч. 3 ст. 7 Закону України “Про оренду землі” додати речення 

такого змісту: “до особи, яка набула право власності на житловий 

будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній 
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ділянці, з моменту набуття такого права також переходить право 

оренди цієї земельної ділянки”; 

 ч. 1 ст. 24 Закону України “Про оренду землі” доповнити пунктом 5 

такого змісту: “Власник земельної ділянки набуває у власність будівлю чи 

споруду, зведену орендарем земельної ділянки”; 

 ст. 34 Закону України “Про оренду землі” доповнити текстом такого 

змісту: “У разі припинення або розірвання договору оренди земельної 

ділянки, на якій була споруджена будівля (споруда), застосовуються 

наслідки, встановлені для припинення дії договору суперфіцію”. 

 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана самостійно, 

узагальнення, висновки та рекомендації здійснені на підставі опрацьованого і 

проаналізованого матеріалу (наукових та нормативно-правових джерел, а 

також практики правозастосування). 

 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

висновки та пропозиції, що містяться в дисертації, обговорювались і були 

схвалені на засіданні кафедри земельного та аграрного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Основні положення дисертації були апробовані у виступах з науковими 

повідомленнями та доповідями на Круглому столі “Сучасні науково-

практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права” 

(Харків, 6 грудня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

“Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного 

вітчизняного та міжнародного права” (м. Київ, 12-13 червня 2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Особливості розвитку 

публічного та приватного права в Україні” (м. Харків, 17–18 липня 

2015 року); Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасне 

державотворення та правотворення: питання теорії та практики” (м. 

Одеса, Україна, 11-12 грудня 2015 р.). 
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Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації 

знайшли відображення в 10 опублікованих автором працях за темою 

дисертації, з яких 4 статті у фахових виданнях України, 2 статті в іноземних 

наукових періодичних виданнях та 4 тези доповідей на наукових 

конференціях. 

 

Структура і обсяг дисертації обумовлені метою та завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, що містять шість 

підрозділів, висновків і списку використаних джерел з 149 позицій. Загальний 

обсяг дослідження становить 189 сторінок, із них основного тексту 170 

сторінок.
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РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ЮРИДИЧНИЇ ДОЛІ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ, ЯКІ НА 

НІЙ РОЗТАШОВАНІ 

 

 

1.1. ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ДОЛІ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ ТА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ, ЯКІ НА НІЙ 

РОЗТАШОВАНІ, В СУЧАСНІЙ ДОКТРИНІ  

 

Проблему співвідношення прав і обов’язків власників земельної 

ділянки та власників споруди, яка розташована на земельній ділянці, слід 

назвати однією з найбільш складних в сучасному земельному праві. Адже 

власник будівлі є фактичним власником земельної ділянки, принаймні тієї 

її частини, що знаходиться під будівлею чи спорудою. Водночас, 

законний власник земельної ділянки не може в повному обсязі 

реалізувати своє право власності на земельну ділянку, оскільки на ній 

розміщена споруда, що займає певну частину ділянки, а також потребує 

проходу до неї, користування водними ресурсами тощо, при цьому 

власник будівлі чи споруди може страждати від певних утисків з боку 

власника земельної ділянки. Роз’єднаність юридичної долі земельної 

ділянки та розташованого на ній нерухомого майна неодмінно тягне за 

собою колізію між правами власника земельної ділянки та власника 

будівлі чи споруди, що на практиці виливається у значу кількість спорів 

[131; 132; 133]. 

На жаль, в Україні велика кількість будівель знаходиться на чужій 

землі. Першопричиною є те, що за радянських часів земля перебувала 

виключно у власності держави, а після такого тривалого адміністративно 

– правового регулювання земельних відносин почалися процеси 

приватизації землі та нерухомого майна, які, зазвичай, приватизувались 
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окремо. ЗК України тривалий час (2002 – 2007 рр.) визнавав земельну 

ділянку та розташовану на ній будівлю і споруду самостійними об’єктами 

правовідносин, окрім того, до цього часу в Україні нерухомість, що 

будується на чужій землі, набувається у власність користувачем землі. 

Оскільки з розвитком ринкової економіки в Україні земля почала 

все активніше залучатись в цивільний оборот, (оборот будівель на той час 

існував), створення єдиного режиму регулювання обороту цих 

самостійних об’єктів нерухомості стало першочерговим завданням. 

Виробляючи ефективний режим правового регулювання такого обороту, 

можна базуватися на різних принципах. Світовій практиці відомі 

наступні: 1) визнання земельної ділянки та будівлі чи споруди, які на ній 

розташовані, самостійними об’єктами правовідносин; 2) концепція 

єдиного об’єкта нерухомості; 3) принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. 

Визнання земельної ділянки та будівлі чи споруди, які на ній 

розташовані, самостійними об’єктами правовідносин. Дана концепція 

передбачає відсутність стійкого юридичного зв’язку будівлі чи споруди із 

земельною ділянкою. В цілому даний підхід характерний для 

соціалістичних систем, де право власності на землю визнається лише за 

державою, наприклад, для Китайської Народної Республіки (Конституція 

Китайської Народної Республіки 1982 р. [56] (ст.ст. 9, 10) та Закон 

Китайської Народної Республіки “Про управління землями” 1986 р. [52] 

закріплюють соціалістичну державну власність на землю). Можна 

зазначити, що згідно із ЗК України в редакції 2001 року допускалось 

відчуження будівлі чи споруди без відчуження земельної ділянки. Так, у 

ст. 120 ЗК України в редакції 2001 року зазначалось, що при відчуженні 

будівлі чи споруди право власності на земельну ділянку або її частину 

може переходити на підставі цивільно – правових угод, а право 

користування – на підставі договору оренди. Тож, як бачимо, дана норма 

передбачала можливість переходу прав на земельну ділянку (її частину) 
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при переході прав на будівлю чи споруду. Тобто земельна ділянка могла і 

не переходити до нового власника будівлі чи споруди. На нашу думку, 

даний підхід не має права на існування, оскільки “самостійність” 

земельної ділянки та розташованої на ній будівлі чи споруди породжує 

чимало конфліктів та колізій між правами власника земельної ділянки та 

власника будівлі чи споруди. 

Концепція єдиного об’єкта нерухомості. Історично сформований у 

західному праві, такий підхід ще можна назвати “первісним”, оскільки 

виник він у Стародавньому Римі, де існував принцип “superficies solo 

cedit” - наземне майно приростає до земельної ділянки. Цей принцип 

заснований на тому, що земля є головною річчю, а інші розташовані на 

ній об’єкти нерухомості – її складові частини. Правова доля такого 

об’єкта нерухомості як єдиного цілого визначається, виходячи з операцій, 

що здійснюються із земельною ділянкою. Дана концепція впроваджена в 

законодавство багатьох країн світу, зокрема, в законодавство Республіки 

Естонія (Закон про загальну частину ЦК Республіки Естонія [55]), 

Республіки Італії (ст. 934 ЦК Італії [49]), Королівства Нідерландів (ст. 

5:20 ЦК Королівства Нідерландів [47]), Республіки Польщі (ст. 48 ЦК 

Республіки Польщі [48]), Німеччини (ч. 1 ст. 94 ЦК Німеччини [50]), 

Республіки Хорватії (ч. 3 ст. 2 Закону “Про право власності та інші речові 

права” [44]), Швейцарської Конфедерації (ст. 667 ЦК Швейцарської 

Конфедерації [51]) та ін. 

Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані. Даний принцип передбачає, що два 

окремі об’єкти нерухомості – земельна ділянка та будівля чи споруда, яка 

на ній розташована, одночасно беруть участь в обороті. Принцип єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані, запроваджений в законодавство України. 

На теоретичному рівні існує багато підходів до розуміння поняття 

“принципи права”, зокрема, О.Ф. Скакун визначає принципи права як  
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загальноприйняті норми-ідеї найвищого авторитету, що слугують 

основними засадами правового регулювання суспільних відносин, 

спрямовують їх учасників на встановлення соціального компромісу і 

порядку [103, с. 115]. Наука земельного права також дає своє визначення 

поняття “принципів права”, так зокрема, І.І. Каракаш визначає принципи 

права як основоположні засади та головні ідеї, які характеризуються 

універсальністю, загальною значимістю, вищою імперативністю та 

відображають істотні положення права [74, с. 13]. 

У загальній теорії права розрізняють два способи виразу принципів 

права: безпосереднє формулювання їх в нормах права (текстуальне 

закріплення) і виведення принципів права зі змісту нормативно-правових 

актів (змістовне закріплення) [76, с. 17]. В ст. 5 Земельного кодексу 

України від 25.10.2001 № 2768-III [3], де перелічені принципи земельного 

законодавства, принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, не згадується. В даному 

контексті потрібно наголосити, що в науці земельного права існує інший 

підхід до розуміння формування принципів права, зокрема, як зазначає 

Мірошниченко А.М., всупереч поширеному уявленню, видається, що 

принцип права не можна створити за допомогою самого лише 

проголошення в законі тих чи інших положень принципами (як це було 

зроблено, наприклад, у ст. 5 ЗК України при формулюванні “принципів 

земельного законодавства”) [83, с. 27]. З даною точкою зору ми 

погоджуємось, оскільки перелічені в ст. 5 ЗК України “принципи 

земельного законодавства” це швидше, набір побажань, які далеко не 

завжди підтверджені змістом встановленого регулювання. Влучним 

видається твердження Волкова Г.А. про те, що принципи земельного 

права можуть формуватись із змісту правових норм, на основі судових 

рішень, досягнень правової доктрини [70]. Принцип єдності юридичної 

долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, 

можна вивести із змісту норм ст. 120 ЗК України, ст. 377 ЦК України, ст. 
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6 Закону України “Про іпотеку” [18], ст. 7 Закону України “Про оренду 

землі” [22] тощо, в яких передбачений автоматичний перехід права 

власності на землю чи права землекористування при переході права 

власності на будівлю чи споруду. Також в Україні існує судова практика 

(втім, вона може вважатися переважаючою лише для судів 

адміністративної юрисдикції), яка виходить із того, що право власності на 

землю (право землекористування) перейшло разом із правом власності на 

будівлю чи споруду. 

Правила про долю земельної ділянки у разі відчуження 

розташованих на ній будівель чи споруд протягом останніх двох 

десятиліть в Україні неодноразово змінювалися. Зокрема, при відчуженні 

нерухомого майна під час дії ст. 30 ЗК України в редакції 1992 р. [39] 

відбувався автоматичний перехід права власності на земельну ділянку до 

набувача з необхідністю подальшого оформлення права. Відчуження 

об’єктів нерухомого майна в період з 01.01.2002 року по 20.06.2007 р. за 

ст. 120 ЗК України в ред. від 25.10.2001 р. не тягнуло автоматичного 

переходу права власності на земельну ділянку під будівлями і спорудами, 

разом з тим, ст. 377 чинного ЦК України від 16.01.2003 № 435-IV [8], 

який набрав чинності з 01.01.2004 р. передбачала автоматичний перехід 

права на земельну ділянку при відчуженні будівлі чи споруди. Відповідно 

до положень ст. 9 ЦК України, ЦК України застосовується до земельних 

відносин лише тоді, якщо вони не врегульовані спеціальними актами 

законодавства. Таким спеціальним актом є ЗК України, ст. 120 якого в 

первісній редакції не передбачала автоматичного переходу прав на 

земельну ділянку. Незважаючи на це, правозастосовча практика 

здебільшого складалась таким чином, що після 01.01.2004 року 

автоматичний перехід права на земельну ділянку при відчуженні будинку, 

будівлі або споруди відбувався в силу ст. 377 діючого ЦК України [86, с. 

253]. На нашу думку,  правозастосовча практика йшла правильним 

шляхом, оскільки зміст ст. 377 ЦК України був сформульований з 
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достатньою чіткістю, щоб бути застосованим як більш пізній закон по 

відношенню до правила ст. 120 ЗК України у первісній редакції.  

Наступна редакція ст. 120 ЗК України (ред. ЗУ № 997-V від 

27.04.2007) знову передбачила автоматичний перехід права на земельну 

ділянку при відчуженні будівлі або споруди (якщо доля земельної ділянки 

не вирішена в договорі). Нарешті, поточна редакція статті (зміни, внесені 

ЗУ № 1702-VI від 05.11.2009) остаточно закріпила принцип єдності, який 

діє на сьогоднішній день. 

Згідно із ст. 120 ЗК України, ст. 377 ЦК України, право власності на 

землю чи право землекористування переходить до нового власника 

будівлі (споруди) на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у 

попереднього землевласника (землекористувача). 

Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані, активно досліджують в теорії 

земельного права, зокрема, П.Ф. Кулинич, А.М. Мірошниченко, В.В. 

Носік, С. Резніченко, А.І. Ріпенко, В.І. Федорович, М.В. Шульга та інші. 

Разом з тим, у науці земельного права відсутнє комплексне дослідження 

даного питання. 

П.Ф. Кулинич зазначає, що норми ст. 120 ЗК України та ст. 377 ЦК 

України закріпили положення, які забезпечують юридичну цілісність 

майна, що складається із земельної ділянки та розміщеної на ній будівлі 

(споруди) [98, с. 280]. 

На нашу думку, дані положення фактично зробили земельну 

ділянку приналежністю будівлі чи споруді. В цілому, не можна говорити 

про реалізацію принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, в Україні у повній мірі, 

оскільки принцип єдності юридичної долі не повною мірою реалізований 

у ситуації з багатоквартирними будинками, практикою оренди для 

забудови (на підставі чого орендар набуває будівлю чи споруду у 

власність), випадку відчуження будівлі або споруди на орендованій 



 21 

земельній ділянці. Не зовсім досконалими є і правила про автоматичний 

перехід права на земельну ділянку. 

Разом з тим, принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, відображає загальні засади 

ЗК України та ЦК України щодо правового регулювання юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, при їх 

обороті. Наприклад, як зазначають А.М. Мірошниченко та Р.І. Марусенко, 

положення ст. 120 ЗК України є спеціальними по відношенню до ст. 92 ЗК 

України, яка обмежує коло суб’єктів права постійного користування 

земельними ділянками. Таким чином, якщо набувачем будинку, будівлі 

або споруди є суб’єкт, не згаданий у ст. 92 ЗК України, до нього 

переходить право постійного користування [86, с. 253]. В даному випадку 

варто з’ясувати природу принципу “спеціальності”. Спеціальна норма 

застосовується не тому, що вона регулює вужче коло суспільних 

відносин, а тому, що її вибір обумовлюється цільовим тлумаченням. 

Цільове тлумачення спрямоване на з’ясування смислу норм права залежно 

від тих результатів, які повинні бути досягнуті її реалізацією [90, с. 42, 69-

71]. Тобто основою такого тлумачення є з’ясування цілей (мети) норми 

права. У правовій доктрині вважають, що мета норми права – це 

вираження внутрішніх взаємовідносин між наміром конкретного автора 

тексту (суб’єктивний підхід до тлумачення) та наміром розумного автора 

(об’єктивний підхід). Перший підхід відображає намір автора тексту, 

другий – намір гіпотетичного автора та фундаментальні цінності правової 

системи [64, с. 89-90]. Якщо розглядати принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, через 

призму першого підходу, то можна стверджувати, що метою законодавця 

було запровадження таких правил поведінки, за якими при переході права 

власності на будівлю чи споруду автоматично переходило б право на 

земельну ділянку. На це вказує той факт, що законодавець методично 

запроваджує в законодавство зазначені правила (спочатку в ЦК України, 
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далі в ЗК України, далі в ЗУ “Про іпотеку” та ЗУ “Про оренду землі”). 

Якщо розглядати принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, через призму другого 

підходу (фундаментальні цінності правової системи), то можна 

стверджувати, що і в цьому випадку метою законодавця було 

запровадження таких правил поведінки, за якими при переході права 

власності на будівлю чи споруду автоматично переходило б право на 

земельну ділянку. Оскільки даний принцип витікає із самої природи 

речей: незалежно від того, хто є власником земельної ділянки, фактично 

володіє, користується і навіть розпоряджається ділянкою той, кому 

належить право власності на відповідний будинок, будівлю або споруду. 

Тому допускати “розділення” власності на земельну ділянку та 

розташовані на ній об’єкти нерухомості означає просто називати речі не 

своїми іменами, а разом з тим, і породжувати на практиці значну кількість 

спорів. Отже, принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, має пріоритет перед іншими 

нормами права у випадку переходу права власності чи права 

користування на земельну ділянку при переході права власності на 

будівлю чи споруду. 

Коло суб’єктів правовідносин, що охоплюються принципом єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані, є обмеженим, оскільки, до таких суб’єктів можна віднести 

лише власників будівель чи споруд та власників (користувачів) земельних 

ділянок. 

Ключовим питанням є коло об’єктів, що охоплюються принципом 

єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 

ній розташовані. В ст. 120 ЗК України та ст. 377 ЦК України зазначається, 

що у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду 

до набувача переходить право власності чи користування земельною 

ділянкою. Тож до таких об’єктів можна віднести земельну ділянку та 
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нерухомість, за якою слідує земельна ділянка. Згідно з ч. 1 ст. 79 ЗК 

України, земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими 

межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. 

Відповідно до ст. 380 ЦК України, житловим будинком є будівля 

капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених 

законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для 

постійного у ній проживання. Отже, житловий будинок – це будівля. 

Відповідно до п. 14.1.15 ст. 14 Податкового кодексу України від 

02.12.2010 р. [6] (далі – ПК України), будівлі – земельні поліпшення, що 

складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче – 

огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні 

приміщення, призначені для проживання або перебування людей, 

розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних 

цінностей, провадження економічної діяльності. А відповідно до п. 

14.1.238 ст. 14 ПК України, споруди – земельні поліпшення, що не 

належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних 

функцій. Як бачимо, в законодавстві немає єдиного нормативно–

правового акту, де б наводилось визначення понять “житловий будинок”, 

“будівля” та “споруда” одразу. Визначення зазначених понять наводяться 

в нормативно–правових актах декількох галузей права, тож в даному 

випадку слід пам’ятати, що у різних нормативно – правових актах терміни 

можуть використовуватися в різних значеннях. 

Також робляться спроби визначити поняття “будівлі” та “споруди” 

на науковому рівні. Наприклад, Л. Рабчинська визначає будівлю як будь-

який штучно створений на земельній ділянці чи під нею об’єкт, який 

фундаментально пов’язаний із земельною ділянкою та використовується 

для проживання або перебування людей, розміщення нерухомих речей; а 

споруду науковець визначає як будь-який відмінний від будівлі, штучно 

створений на земельній ділянці чи під нею об’єкт, який фундаментально 

пов’язаний із земельною ділянкою та використовується для виконання 
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спеціальних технічних функцій [99, с. 103]. 

Як уже зазначалось, ст. 120 ЗК України та ст. 377 ЦК України 

виділяють такі об’єкті нерухомості, як жилий будинок, будівля та 

споруда. На нашу думку, доцільно виділяти лише будівлі та споруди, 

оскільки житловий будинок – це будівля. Отже, будівлі та споруди 

охоплюють всі можливі об’єкти нерухомості, які можуть бути 

розташованими на земельній ділянці. При реалізації принципу єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані, вважаємо, що під будівлею та спорудою слід вважати 

об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є 

неможливим без їх знецінення чи зміни їх призначення, а також щодо 

яких встановлено права (оскільки суть принципу єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, полягає 

у переході прав на земельну ділянку при переході прав на об’єкти 

нерухомості, які на ній розташовані, то для такого переходу потрібно, 

щоб ці права існували). 

На нашу думку, до кола об’єктів, що охоплюються принципом 

єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 

ній розташовані, не відносяться об’єкти незавершеного будівництва. На 

підтвердження такого висновку можна навести ряд обставин: 1) у ст. 120 

ЗК України та ст. 377 ЦК України зазначаються лише жилий будинок, 

будівля та споруда; 2) п. 1 ч. 3 ст. 331 ЦК України передбачає, що до 

завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником 

матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього 

будівництва (створення майна); 3) будівлі та споруди повинні перебувати 

виключно у власності власника земельної ділянки (більш детально дане 

питання розглянуто в п. 1.3). 

Як уже зазначалось, принцип єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, спрямований на 

об’єднання юридичної долі двох окремих об’єктів нерухомості. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 181 ЦК України, до нерухомих речей (нерухоме 

майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, 

розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх 

знецінення та зміни їх призначення. Окрім того, що в законодавстві прямо 

зазначено про те, що в Україні земельна ділянка та розташовані на ній 

будівлі чи споруди - це окремі об’єкти нерухомості, на підтвердження 

цього можна навести ряд обставин: 1) існують випадки знаходження 

будівель чи споруд на чужій землі (наприклад, у ЗК України в редакції 

2001 року з 2004 до 2007 року було визнано земельну ділянку і 

розташовану на ній будівлю і споруду самостійними об’єктами 

правовідносин); 2) земельна ділянка та будівля чи споруда можуть 

належати одній особі на різних титулах (які до того ж не завжди можна 

передати; наприклад, якщо земельна ділянка належить особі на праві 

постійного користування, то, за поширеним у судовій практиці 

тлумаченням, таке право згідно з чинним законодавством не може 

перейти до нового власника будівлі чи споруди); 3) за умови, що і 

земельна ділянка, і будівля чи споруда належать одному власнику, 

державній реєстрації підлягає і земельна ділянка, і будівля чи споруда, що 

на ній розташована (ст. 4 ЗУ “Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтежень” [17]); 4) за умови, що і земельна ділянка, 

і будівля чи споруда належать одному власнику, земельна ділянка і 

будівля чи споруда, яка на ній розташована, можуть належати іншому 

суб’єкту на різних правових титулах, наприклад, земельна ділянка може 

належати на праві постійного користування (ст. 89 ЗК України), а будівля 

чи споруда на праві господарського відання (ст. 136 ГК України [5]) чи 

оперативного управління (ст. 137 ГК України); 5) існує можливість 

набуття зведених об’єктів нерухомості у власність користувачами 

земельної ділянки (на праві оренди землі чи договору суперфіцію). Таким 

чином, земельна ділянка, будівлі та споруди є майном особливого роду і 

мають всі ознаки нерухомого майна. 
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Окрім України, земельні ділянки та будівлі чи споруди визнаються 

окремими об’єктами нерухомості також в ряді країн Європи, зокрема, в 

Республіці Чехія. Варто зазначити, що Чехія намагається виправити такий 

стан речей. Так ст. 3058 ЦК Чехії ( в редакції від 1 січня 2014 р.) [45] 

передбачає, що у разі якщо земельна ділянка та будівля чи споруда, яка на 

ній розташована, належить одному й тому ж власнику, то будівля 

перестає бути окремою річчю та стає частиною земельної ділянки, на якій 

вона розташована. Дане правило не застосовується, якщо така будівля не є 

частиною земельної ділянки відповідно до ЦК Чехії. Тож можна зробити 

висновок, що чеське законодавство перебуває на шляху формування 

єдиного об’єкта нерухомості. 

Іншою країною, де земельна ділянка та будівля чи споруда, яка на 

ній розташована, розглядаються як самостійні об’єкти нерухомості, є 

Угорщина. Як і в Чеській Республіці, в Угорщині нещодавно прийняли 

новий ЦК (лютий 2013 р.) [46]. Відповідно до ст. 5:51 ЦК Угорщини, 

власник земельної ділянки набуває право власності на все, що стало 

частиною земельної ділянки, за винятком випадку, якщо така річ 

належить іншій особі на будь-якому титулі. Разом з тим, ст. 5:17 ЦК 

Угорщини передбачає наступне: право власності розповсюджується на 

все, що прикріплено до речі таким чином, що у випадку відділення річ або 

її частина буде знищена чи суттєво впаде в ціні. Тож, як бачимо, будівля 

не є частиною земельної ділянки. Ще одним доказом того, що земельні 

ділянки та будівлі є самостійними об’єктами нерухомості за 

законодавством Угорщини, є те, що за бажанням власника нерухомого 

майна (єдиного власника) земельна ділянка та будівля, яка на ній 

розташована, можуть бути внесені до реєстру нерухомості як окремі 

об’єкти нерухомості (ч. 2 ст. 5:18 ЦК Угорщини). Ч. 1 ст. 5:18 ЦК 

Угорщини передбачає, що право власності на будівлю повинно 

включатись у право власності на земельну ділянку. Однак зазначена 

норма не є імперативною, оскільки одночасно передбачає, що будівля 
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може належати іншій особі, якщо це встановлено договором між 

власником земельної ділянки та власником будівлі. Більше того, чинне 

законодавство Угорщини гарантує власнику будівлі чи споруди право на 

землю, на якій розташована його нерухомість. Так, ст. 5:145 ЦК 

Угорщини передбачає, якщо земельна ділянка та будівля, що на ній 

розташована, перебувають у власності різних осіб, то власник будівлі 

повинен мати право на використання земельної ділянки в обсязі, 

необхідному для нормальної експлуатації будівлі. Ч. 2 зазначеної статті 

говорить про те, що власник будівлі має право використовувати землю і 

користуватися її благами, а також він несе відповідальність за витрати з 

обслуговування земельної ділянки, співмірні з використанням будівлі, в 

силу свого права на використання земельної ділянки. 

В науці земельного права, як зазначає С.І. Герасин, поширеною є 

точка зору, що послідовна реалізація принципу єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, 

приведе до створення єдиного об’єкту нерухомості [97, с. 164]. Не можна 

не погодитись з цією позицією, як і з точкою зору про те, що втілення в 

законодавстві концепції “єдиного об’єкта нерухомості” – справа досить 

віддаленої перспективи [89, с. 173]. Про це свідчать такі обставини як: 1) 

недоліки редакції ст. 120 ЗК України; 2) існування великої кількості 

будівель на чужій землі; 3) можливість набуття у власність зведених 

об’єктів нерухомості користувачами земельної ділянки тощо.  

Безперечно, успішна реалізація принципу єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, 

створює базу, яка в майбутньому сприятиме формуванню єдиного об’єкта 

нерухомості. Проте передача земельної ділянки власнику будівлі чи 

споруди, яка на ній розташована - це лише перший етап на цьому шляху, 

для формування єдиного об’єкту нерухомості необхідно об’єднати не 

юридичні долі, а самі об’єкти (земельну ділянку та розташовані на ній 

будівлі чи споруди) в один єдиний об’єкт нерухомості – земельну ділянку 
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[97, с. 167]. 

Конструкцію єдиного об’єкта нерухомості можна розглянути на 

прикладі законодавства Німеччини, де єдиний об’єкт нерухомості складає 

земельна ділянка. Звичайно, під земельною ділянкою слід розуміти 

земельну ділянку разом з усіма її складовими частинами [96, с. 52]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 94 ЦК Німеччини [50], до істотних складових 

частин земельної ділянки належать речі, міцно з’єднані з землею, зокрема 

будівлі, а також продукти земельної ділянки, поки вони пов’язані з 

землею. Насіння стає істотною складовою частиною земельної ділянки з 

моменту посіву, рослина – з моменту її посадки. Під будівлями судова 

практика розуміє будинки та інші будівлі, мости, підземні гаражі, не 

прикріплені до землі готові гаражі з бетону. В Німеччині нерухомістю 

визнаються земельні ділянки, а будівлі та споруди не визнаються ані 

рухомими речами, ані нерухомими речами. Вони поєднані з земельними 

ділянками, в силу чого втратили свою самостійність і не відповідають 

ознакам речей, а вважаються складовими частинами земельної ділянки та 

складають з нею одне ціле [97, с. 191].  

Важливою ознакою істотної складової частини є її міцний зв’язок із 

земельною ділянкою. При цьому міцно зв’язані частини - це ті, які при їх 

відділенні від земельної ділянки будуть зруйновані. Також необхідно, щоб 

такий зв’язок мав постійний характер [97, с. 192]. Складові частини речі, 

які не можуть бути відділені одна від одної без того, щоб якась із них не 

була зруйнована чи змінена у своїй сутності, не можуть бути предметом 

окремих прав (ст. 93 ЦК Німеччини). Іншими словами, складові частини 

можуть брати участь в обороті лише як одне ціле. 

Варто зазначити, що ЦК Німеччини оперує таким поняттям, як 

тимчасово приєднані складові частини. Так, відповідно до ст. 95 ЦК 

Німеччини, до складових частин земельної ділянки не належать речі, 

пов’язані із землею лише для тимчасових цілей. Аналогічне правило 

застосовується до будівлі чи споруди, зведеної на земельній ділянці 
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особою, яка володіє обмеженим правом на чужу земельну ділянку. На 

жаль, в Україні зовсім протилежна ситуація. Користувач земельної 

ділянки набуває зведену на чужій землі будівлю чи споруду у власність 

(така будівля чи споруда вважається об’єктом нерухомості). 

Однак в правилах про концепцію єдиного об’єкту нерухомості є 

недолік. Так, ч. 1 ст. 912 ЦК Німеччини передбачає, що якщо власник 

земельної ділянки при зведенні будинку вийшов за межі своєї ділянки, але 

це не було ні умисно, ані внаслідок грубої недбалості, сусід повинен 

терпіти вторгнення на свою земельну ділянку, якщо сусід не подав 

заперечення до або відразу ж після вторгнення на його земельну ділянку. 

Дане правило не можна назвати позитивним, оскільки в такому разі 

забудовник стає фактичним володільцем частини чужої земельної 

ділянки. Таке володіння до того ж захищається законом. 

У Нідерландах єдиний об’єкт нерухомості складає земельна ділянка. 

Ч. 1 ст. 5:20 ЦК Нідерландів передбачає, що, якщо законодавством не 

встановлено інше, право власності на земельну ділянку включає в себе: 

а) верхній шар ґрунту; б) шари землі під верхнім шаром ґрунту; 

в) підземні води, які виходять на поверхню природнім шляхом або через 

споруди; г) наземні водойми, якщо вони не охоплюють собою чужі 

земельні ділянки; ґ) будівлі та споруди, постійно прикріплені до землі 

(безпосередньо або через зв’язок з іншими будівлями чи спорудами), 

якщо вони не є складовою частиною чужої нерухомої речі; д) рослини та 

дерева, прикріплені до землі. Отже, в Нідерландах нерухомим майном є 

земельна ділянка, а все, що на ній та під нею – її складові частини. Ч. 2 ст. 

3:227 ЦК Нідерландів передбачає, що іпотека або застава речі 

поширюється на все, що охоплюється правом власності. Це означає, що 

застава або іпотека землі поширюється також на будівлі та споруди, які на 

ній розташовані. 

Як зазначають нідерландські науковці, в правилах про визнання 

будівлі чи споруди частиною земельної ділянки через її зв’язок з іншими 
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будівлями чи спорудами, які є складовими частинами земельної ділянки, є 

один дуже суттєвий недолік. Наприклад, якщо льох є складовою 

частиною будинку, власник будинку вважається власником льоху, навіть 

якщо він поширюється за межі земельної ділянки [66]. З цього принципу 

також є одне виключення. Право власності на мережі, кабелі або 

трубопроводи, що використовуються для транспортування рідких або 

газоподібних речовин, енергії та інформації, які є або будуть встановлені 

на землі або над землею інших осіб, належить особі, яка законно 

встановила перелічені вище об’єкти, або її правонаступникам (ч. 2 ст. 5:20 

ЦК Нідерландів). 

Аналогічний підхід до розуміння речей передбачений і в 

законодавстві Республіки Хорватія. Так, ч. 3 ст. 2 Закону “Про право 

власності та інші речові права” нерухомим майном визнає ділянки земної 

поверхні разом з усім, що постійно прикріплено до землі або нижче 

земної поверхні, якщо інше не передбачено законом. 

У Польщі будівлі та споруди є невід’ємною частиною земельної 

ділянки за умови, що вони мають нерозривний зв’язок із земельною 

ділянкою, а такий зв’язок носить постійний характер (ст. 48 ЦК Польщі 

зазначає, що з урахуванням винятків, передбачених законом, складовими 

частинами земельної ділянки є будівлі та інші об’єкти, що мають 

постійний зв’язок із земельною ділянкою, а також дерева та інші рослини 

після посадки або посіву). Такі складові частини розділяють юридичну 

долю земельної ділянки, на якій вони розташовані. За польським 

законодавством тимчасові споруди не розглядаються як складова частина 

земельної ділянки та належать їх власнику незалежно від того, чи має 

останній право власності на земельну ділянку. 

Як уже зазначалось, концепція єдиного об’єкту нерухомості 

впроваджена в законодавство більшості країн, що нами досліджувалось. У 

цьому контексті можна сказати, що формування зв’язку земельної ділянки 

та будівлі чи споруди, яка на ній розташована, в цілому не відрізняється. 
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У підсумку можна сказати, що принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, та 

концепція єдиного об’єкту нерухомості забезпечують одночасний перехід 

прав на земельну ділянку та на будівлі чи споруди, які на ній розташовані. 

Основна відмінність полягає в методах їх реалізації [97, с. 167]. 

З проведеного аналізу, можна зробити висновок, що, принцип 

єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 

ній розташовані – це реалізована у правовому регулюванні 

основоположна правова ідея, за якою земельна ділянка та об’єкти 

нерухомості, які на ній розташовані, одночасно беруть участь в обороті, 

хоча й розглядаються як окремі об’єкти (речі). В Україні даний принцип 

реалізований не повною мірою. 
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1.2. ЕВОЛЮЦІЯ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ДОЛІ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ, ЯКІ НА НІЙ 

РОЗТАШОВАНІ, В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ 

 

 

Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані, не є новим, він виник ще багато 

століть тому в Стародавньому Римі. У римлян не було жодних труднощів 

з питанням про право власності на будівлю, так як існував принцип 

“superficies solo cedit” - наземне майно приростає до земельної ділянки 

(Гай), даний принцип однаково застосовувався як при забудові власної 

ділянки чужим матеріалом, так і при зведенні будівлі на чужій земельній 

ділянці [75, с. 3]. Сама думка про створення нової речі шляхом 

специфікації не допускалась [84, с. 87]. 

Право забудови також виникло ще в римському цивільному праві 

багато століть назад. Першою правовою формою забудови чужої 

земельної ділянки в римському праві була суперутція, інститут оренди 

земельних ділянок під забудову [75, с. 4]. Суперутція породжувала лише 

зобов’язальні правовідносини. Згодом даний інститут трансформувався в 

суперфіцій. 

Суперфіцій давав одній особі право власності на землю та на 

будівлю, але одночасно обтяжував її істотним і розлогим правом на 

користь іншої особи. Так суперфіціарій набував на споруджувані ним 

будівлі своєрідне jus in re alien, що давало йому право розпорядження 

збудованою будівлею [75, с. 6].  

Доцільно розглянути розвиток даного принципу в середньовічній 

Європі, де він формувався протягом століть та, зрештою, набув більш 

відомої нам форми. 
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На відміну від римського права, у давньогерманському праві 

питання права власності на будівлю викликало певні труднощі. В 

німецькому праві середніх віків будівля могла мати із землею різну долю, 

наприклад, при спадкуванні як рухоме майно будівля відходила одним 

родичам, а земля разом з рештою вотчини виходила іншим родичам. Це 

ілюструє приказка, що будинок по відношенню до спадкоємців рухома 

річ, а по відношенню до вотчинників – нерухома  [75, с. 11]. Ще більш 

характерним явищем для даного питання є можливість подвійного права 

власності на будівлю, при цьому обидві уповноважені особи вважаються 

власниками, такому явищу сприяла наявність декількох типів права 

власності [75, с. 11]. Так, німецьке право середніх віків розрізняло 

dominium directum, що означає пряме володіння, та dominium utile, що 

означає часткове володіння. Найбільш споріднене з німецьким правом 

середніх віків Остзейське (прибалтійське) право дає чітке розуміння, про 

що йде мова. А саме, ст. 942 Зводу узаконень цивільних губерній 

Прибалтійських [62] зазначає, що коли право на сутність нерухомості 

поєднано з правом на користування нею, то власність є повна і 

неподільна. Але коли одному надано тільки право на сутність речі, 

іншому ж, понад те ж право на її сутність, належить і право виключного 

нею користування, то власність вважається розділеною і перша особа 

називається в такому випадку прямим власником – dominus directus, а 

друга – користувачем на праві власності (або інакше – безстрокове 

оброчне утримання) – dominus utilis. Як видно із ст.ст. 947, 951 та 1329 

Зводу узаконень цивільних губерній Прибалтійських, користувач на праві 

власності (dominus utilis) мав право володіти і користуватися нерухомим 

майном нарівні з повним власником, але закон визнавав за ним тільки 

право на володіння і користування чужою нерухомістю, дійсним ж 

власником зазначеної нерухомості (dominus directus) залишався той, хто 

передавав її в оброчне утримання. Можна зробити висновок, що із 

складових частин права власності до оброчних утримувачів (користувачів 
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на праві власності) переходили тільки право володіння та право 

користування чужою будівлею, право ж розпорядження будівлею, хоч і 

обмежене існуванням безстрокового оброчного права, залишалося за 

власником. Тобто можна стверджувати, що в німецькому 

середньовічному праві все ж існував принцип прирощування наземного 

майна до земельної ділянки, лише у власній інтерпретації. 

Також варто згадати середньовічне право Франції – своєрідний 

синтез права Римської імперії та звичаєвого права Франції, який знайшов 

свій вираз у кутюмах (франц., від лат. – звичай) – нормах звичаєвого 

права провінцій, округів і міст феодальної Франції. Звичаї складалися в 

усній формі, лише згодом були кодифіковані. Найбільшого поширення 

кутюми набули у Північній Франції, на яку, в силу об’єктивних причин, 

мало сильний вплив право Німеччини. Звичаєве право, визнаючи на 

загальних підставах поділ речей на рухомі та нерухомі, виділяло ще одну 

категорію майна, так звану “сateux”. 

До “сateux” відносять, наприклад, сільські будівлі, комори, стайні, 

неплодоносні дерева тощо. “Cateux” прирівнюються у багатьох 

відношеннях – особливо, в тому ж спадкуванні – до рухомого майна, з 

іншого боку, наприклад, при оренді вони зараховуються до нерухомості 

та забезпечуються такими ж способами захисту [71]. Юридичні наслідки, 

викликані створенням названої категорії, аналогічні явищам німецького 

права: цей особливий клас речей ділиться після смерті господаря згідно з 

правилами прийняття спадщини для рухомого майна без всякої переваги в 

силу первородства. Після розірвання шлюбу дружина має на ці “cateux” ті 

права, які належать їй при Communaute De Biens (на праві общинної 

власності – старогерманській правовій конструкції, що виникла внаслідок 

завоювань всієї громади, збережена під покровом феодалізму) – на 

половину всієї рухомості. Право власника вважається окремим від землі 

правом, яке розглядається, залежно від обставин, як рухоме або нерухоме 

майно. Так, для застави “сateux” за деякими кутюмами потрібно було 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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використовувати кріпосний порядок, встановлений для нерухомості під 

назвою main mise. Причому кутюми не поривають всякий зв’язок будівлі з 

землею (римські вчення реціпійовано в середньовічній Франції) і 

постановляють, що вотчинник може нав’язати будівельникові грошову 

суму, рівну вартості побудованого, і придбати тоді право на все те, чим 

забудована земельна ділянка [75, с. 16]. 

Прояви римського принципу superficies solo cedit зустрічається і в 

кодифікаціях пруського права, зокрема в Прусському Земському праві. 

Але в даному випадку будівля переходила у власність вотчинника лише в 

тому випадку, коли будівля була зведена без його відома; але коли він 

знав про будівництво, і не заперечував проти будівельних робіт, то 

відбувалося щось досить дивне: земля, що знаходилась під будівлею, 

могла за відому винагороду відійти до забудовника (так що і тут 

встановлювалося єдине право власності на ділянку і на його поверхню; 

але прирощення відбувалося не на користь господаря землі, як у римлян, а 

на користь забудовника) [75, с. 16-17]. Теж саме відбувалось і в Австрії: 

Австрійське уложення розрізняло будівлі, побудовані без відома 

вотчинника, та з його згоди (активної чи пасивної). У першому випадку 

власником будівлі вважався вотчинник, а у другому – забудовник міг 

вимагати присудження йому землі [75, с. 16]. 

Окрім того, згідно з пруським правом забудовник вважався 

власником будівлі (при цьому не будучи власником землі) при наявності 

договору про передачу землі в найом під забудову. Така будівля 

вважалась окремою самостійною нерухомістю, для якої міг відводитись 

окремий лист у поземельній книзі [75, с. 17], що забезпечувало її 

оборотоздатність. Проте пруська практика до будівель як до особливої 

речі відносила лише ті будівлі, які були побудовані в силу оброчного 

утримання чи суперфіцію, всі інші будівлі вважались рухомими речами. 

Пруське право, зокрема, Загальне земське право для Прусських 

держав (або Ландрехт) [57], вплинуло на подальший розвиток принципу 
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superficies solo cedit в Німеччині, особливо на укладення Імперського 

Уложення. Німецьке цивільне уложення (також відоме як Німецький 

цивільний кодекс) допускало можливість існування будівлі на чужій землі 

без поширення права власності вотчинника на дану будівлю. Тобто 

будівля, побудована особою, яка має право на чужу земельну ділянку, 

визнавалась самостійною річчю. В даному випадку забудовнику належить 

право, що підпадає під категорію jura in re aliena (права на чужі речі), а 

туди Німецьке цивільне уложення відносить Erbbaurecht (спадкове право 

забудови), суттєвою рисою якого є те, що воно є самостійним майном [75, 

с. 18]. З одного боку, таке право дає можливість забудовувати вільні 

земельні ділянки в містах без їх відчуження, що знижує вартість житла 

(зокрема, соціального), з іншого ж боку, забудова земельних ділянок на 

праві Erbbaurecht породжувала ряд питань, зокрема, до якої категорії 

речей має бути віднесено не саме право забудовника, а будівлі, 

побудовані в силу цього права. Німецькі юристи так і не дійшли згоди, чи 

будівля, побудована в силу Erbbaurecht, є нерухомим майном, чи 

рухомим. Все ж більшість юристів схилялись до думки, що будівлі, 

побудовані в силу Erbbaurecht, – рухомі речі. Інші ж вважали, що оскільки 

мова йде не про матеріали, а про побудовану будівлю, то остання 

відноситься до нерухомих речей [75, с. 18]. 

Ще більш болючим питанням було питання про те, до якої категорії 

речей має бути віднесена будівля, побудована на праві оренди землі. 

Оскільки в Німецькому цивільному уложенні нічого не сказано про те, що 

будівлю побудовану орендарем, можна віднести до нерухомого майна, то 

можна констатувати, що дані будівлі відносились до рухомого майна з 

усіма наслідками (орендар міг бути впевненим у своїх правах лише під 

час дії договору оренди, у всіх інших випадках виникали значні труднощі, 

наприклад, при продажі будівлі, при розгляді спорів у суді тощо). 

Тож можемо зробити висновок, що в Німеччині нерухомістю, 

здебільшого, визнавались земельні ділянки, а будівлі та споруди не 
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визнавались ані рухомими речами, ані нерухомими речами. Вони 

поєднані з земельними ділянками, в силу чого втратили свою 

самостійність і не відповідають ознакам речей, а вважаються складовими 

частинами земельної ділянки та складають з нею одне ціле [109, с. 199]. 

Складним дане питання було не лише в Німеччині, але і в її сусідів, 

зокрема, в Австрії. В Австрійському уложенні також нічого не сказано 

про будівлю, побудовану орендарем, проте практика пішла шляхом 

незастосування до такої будівлі ані правила про прирощування, ані 

правила про викуп землі забудовником (таким чином, орендар був 

власником лише будівлі без будь-якого речового права на землю), також 

будівлю орендаря не можна було записати до поземельної книги, все це 

фактично робило будівлю орендаря рухомою річчю [75, с. 23]. 

Іншим чином склалась ситуація у Франції. Ст. 553 Кодексу 

Наполеона надавала право власності на будівлю не власнику землі, а 

забудовнику в разі, якщо буде доведено існування окремого права на річ. 

В даному випадку мова йде про кондомініуми (детальніше дане питання 

буде розглянуто далі), які уже на той час були досить широко 

розповсюджені у Франції. 

Проте у Франції все ж частіше зустрічається звичайна оренда землі 

для забудови. Як у доктрині, так і на практиці будівля, побудована 

орендарем, вважалась власністю орендаря протягом всього строку дії 

договору оренди землі. Причому з кінця 1880-х років судова практика 

пішла таким чином, що орендар вважався власником будівлі як 

нерухомого майна за умови, що у договорі оренди землі орендодавець 

(власник землі) відмовився від принципу прирощування, при чому 

відмовою також вважалось і мовчання орендаря (на основі такої практики 

забудовник-орендар користувався всіма вигодами нерухомого майна, 

зокрема, міг передати в заставу будинок як будь-яку земельну ділянку) 

[75, с. 29]. В тогочасних договорах істотною умовою був пункт про 

сплату забудовнику вартості будівлі по закінченні дії договору, таке 
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положення свідчить про те, що до моменту сплати будівля належить 

забудовнику [75, с. 29]. Тож, як бачимо, хто б не був власником будівлі 

(чи то орендар під час дії договору оренди, чи орендодавець), вона завжди 

залишається нерухомим майном. 

Розглянувши розвиток римського принципу superficies solo cedit в 

Європі, слід перейти до розвитку вказаного принципу на землях України. 

Еволюція даного римського принципу на землях України є не менш 

складною, так як до прийняття “Акту про державну незалежність 

України” 24 серпня 1991 р. [2] у різні часи землі України входили до 

складу різних держав, зокрема: до Київської Русі, Галицького Князівства 

(1084–1199), Галицько–Волинського Князівства (1199–1349), Великого 

Князівства Литовського (1236 – 1795), Молдавського князівства (1346 – 

1859), Польського королівства (1385–1569), Кримського ханства (1449 – 

1783), Гетьманщини (кінець XV ст. – 1775 р.), Речі Посполитої (1569–

1772), Запорізької Січі (1569-1775), Трансільванського (Семигородського) 

князівства (1711–1867), Російської імперії (1721-1917), Габсбурської 

монархії (1772–1804), Австрійсьної імперії (1804–1867), Австро-Угорської 

імперії (1867–1918), Румунії, Чехословацької Республіки (1918 – 1938), 

Польської Республіки (1919–1939), Західноукраїнської Народної 

Руспубліки (1918–1919), Української народної Республіки (1919) та СРСР 

(1922 – 1991). В даному підпункті розглядатимуться лише ті періоди, 

щодо до яких вдалося виявити наявність правового регулювання питань, 

що є предметом дослідження роботи. 

За часів Київської Русі відбувається поступовий перехід від 

патріархальних відносин родової общини до феодального поземельного 

устрою. Першим кодифікованим збірником юридичних норм на 

українських землях є “Руська правда”. “Руська правда” є найстарішою і 

найважливішою пам’яткою, що зберегла нам давні норми звичаєвого 

права. Термін “правда” тут означає закон. Оригінал “Руської правди” не 

зберігся. До наших часів дійшли численні, бл. 300, списки “Руської 
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правди”, з яких найстарішими є Синодальний з XIII ст., Пушкінський з 

XIV ст., Академічний з XV ст., Троїцький, Карамзінський та ін. За 

розміром списки поділяються на короткі (бл. 40 артикулів), середні (до 60 

артикулів) і широкі (100-135 артикулів), за змістом дослідники поділяють 

списки на три основні редакції: коротку, широку й середню [72, с. 633]. 

Як зазначає Н.Є. Толкачова, питання про характер існуючих за часів 

Київської Русі прав на землю є спірним [108, с. 16]. Так одні науковці 

вважають, що аналіз норм “Руської правди” дає право вважати, що 

об’єктами права власності були земля, коні, робоча худоба, одяг, зброя, 

знаряддя праці, торгові товари тощо (серед них важливе місце займала 

земля) [67, с. 3]. У цьому контексті можна зазначити, що у Руській Правді 

не було спеціальних норм про земельну власність. Як зазначає А.М. 

Мірошниченко, більш поширеною є думка, що тодішня власність на 

землю відповідала класичному уявленню про т.з. феодальну “розщеплену 

власність”, коли на одну й ту саму земельну ділянку мали певні права 

різні суб’єкти, які знаходилися на різних щаблях феодальної залежності 

[83, с. 42]. 

Феодальна земельна власність існувала у вигляді князівських 

доменів, боярських і монастирських вотчин та засновувалася переважно 

на князівських пожалуваннях. Джерелом її набуття спочатку були заїмка, 

освоєння вільних земель зусиллями холопів і залежних селян. Пізніше 

головним способом набуття землі стало пряме її захоплення в сусідських 

територіальних громад (“окняжіння”, “обоярення” землі). Право боярської 

та монастирської власності на землю набувалося на основі дарування з 

боку князя, а власність громади на землю базувалася на природному праві  

[68, с. 392]. Такої ж думку дотримується Б.С. Бачур [67, с. 3]. 

Вотчина була однією з форм феодальної земельної власності 

Київської Русі. Власник вотчини мав право передати її в спадщину, 

продати, обміняти, поділити тощо. Термін “вотчина” походить від слова 

“отчина”, тобто батьківська власність. Вотчини виникли в процесі 
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формування приватної феодальної власності на землю, їхніми власниками 

в ІХ – ХІ ст. були князі, а також князівські дружинники й земські бояри – 

спадкоємці родоплемінної верхівки. Після прийняття християнства 

сформувалося вотчинне землеволодіння церкви, яким володіли 

представники церковної ієрархії (митрополит, єпископи) і великі 

монастирі. Існували різні категорії вотчини: родові, куплені, надані 

князями тощо, що суттєво впливало на можливість власників вільно 

розпоряджатися нею. Так, володіння родовими вотчинами обмежувалося 

державою й родичами. Власник такої вотчини був зобов’язаний служити 

тому князеві, на землях якого вона знаходилась, а без згоди членів роду 

він не міг її продати, обміняти тощо. У випадку порушення цих вимог 

власника позбавляли права на вотчину. Це свідчить про те, що в епоху 

Київської Русі існувала відмінність між поняттями “земельна власність” і 

“земельне володіння” [68, с. 392]. 

В “Руській правді” жодного разу не згадується юридична доля 

будівлі чи споруди. Разом з тим, існує думка, що до складу вотчини 

входили ліси, луки, ріллі, будови, інвентар, тварини, селяни, які 

проживають на цих землях [114]. На нашу думку, на користь даного 

твердження можна навести правила про спадкування в Київській Русі. 

Відповідно до ст. 100 Поширеної Правди, за загальним правилом 

батьківський двір без поділу переходив до молодшого сина. Отже, можна 

зробити висновок, що в Київській Русі будівлі належали власнику землі. 

Внаслідок входження частини українських земель протягом 

тривалого часу до складу Польського королівства і Великого князівства 

Литовського (XIV – XVII ст.) відбулося природне взаємопроникнення їх 

правових систем. Зокрема, основним збірником права в Україні з XVI ст. 

до 40-х років XIX ст. був Литовський статут. Статут Великого князівства 

Литовського (Литовський статут) - основний кодекс права Великого 

князівства Литовського, Руського, Жемайтійського. Видавався у трьох 

основних редакціях: 1529, 1566, 1588 років. Джерелами Литовського 
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статуту були звичаєве литовське, білоруське, українське право, відповідна 

місцева судова практика, “Руська правда”, польські судебники та кодекси 

інших держав. 

Литовський статут притримувався римського принципу superficies 

solo cedit. Так, в Литовському статуті (в редакції 1588 року) [60] в ІІІ 

розділі, арт. 30 передбачалось, що у разі, якщо князь чи пан забажає від 

свого підданого (слуги) звільнити вислужений маєток (земельну ділянку, 

надану йому до “волі господарської”), то останній повинен звільнити 

займану земельну ділянку разом з усіма своїми статками, в тому числі 

будівлею (що на нашу думку, свідчить про те, що будівля розглядалася як 

рухоме майно). Пан міг дати своєму слузі лист із своєю печаткою, 

засвідчений свідками та державою, що дозволяло останньому та його 

нащадкам залишатись на даній земельній ділянці вічно, навіть якщо він 

переставав служити даному пану. Вислуженими маєтками власник міг 

розпоряджатися лише за згодою пана або князя, від якого був отриманий 

маєток. Якщо ж такого листа не було, то із закінчення служби у пана 

земельна ділянка, надана у користування, поверталась до пана, а підданий 

(слуга) як і у вищезгаданому випадку, повинен був звільнити займану 

земельну ділянку разом з усіма своїми статками, в тому числі будівлею. 

Отже, можемо зробити висновок, що доля будівлі прямо залежала від долі 

земельної ділянки, так як власник будівлі, не маючи згаданого вище 

листа, жодним чином не міг претендувати навіть на користування 

земельною ділянкою. 

На території українських земель визнавалося чиншове право. 

Положення про чиншове право були закріплені в Литовських статутах та 

в Саксонському зерцалі (яке в даний період також діяло на території 

українських земель). Чиншове право було вічним та спадковим (а отже – 

відчужуваним) правом користуванням чужою земельною ділянкою, за яке 

чиншовик сплачував власнику встановлений умовами договору чинш, а 

також ніс усі податки і повинності, покладені на землю. 
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Для відкриття на своїй землі торгових та промислових центрів 

поміщики засновували міста, заселяючи їх торговцями та ремісниками на 

чиншовому праві [82, с. 63]. При міських чиншових відносинах чиншовик 

будує будинок або володіє ним, звичайно, на чужій землі. Об’єктом 

чиншових відносин були землі міст та сільських населених пунктів [82, с. 

63]. 

Литовський статут став джерелом російського “Соборного 

Уложення” (1649 р.), “Прав, за якими судиться малоросійський народ” 

(1743 р.) та приватних українських кодифікаційних проектів (на території 

Київської, Подільської та Волинської губерній дію Литовського статуту 

було припинено сенатським указом від 25 червня 1840 р., у Лівобережній 

Україні 4 березня 1843 р. його було замінено Зводом законів Російської 

імперії) [107, с. 204]. 

На українських землях, які входили до складу Московської держави 

(XIV – XVII ст.), діяло Соборне Уложення 1649 року [63]. На відміну від 

Литовських статутів, Соборне Уложення 1649 р. спрямоване на охорону 

будівлі, зведеної на земельній ділянці, що потім переходить до нового 

господаря. Новий господар зобов’язаний при викупі земельної ділянки 

сплатити забудовнику повну вартість будівлі (гл. XVII ст. 27), і таке ж 

правило зустрічається пізніше відносно повернення ділянки з незаконного 

володіння. 

За часів Гетьманщини до неофіційного збірника “Права, за якими 

судиться малоросійський народ” 1743 р. [59] були включені діючі на той 

час правила. За своєю суттю дану збірку можна розглядати як цивільний 

кодекс. Вона регулювала відносини між чиншовиками (чиншове право), 

земельні сервітути, а також право поземельного користування. 

Наступний період, який варто розглянути – це період перебування 

українських земель в складі Російської імперії (XVIII – XX ст.). В даний 

період логічним є продовження діяльності, спрямованої на охорону 

будівлі, зведеної на чужій земельній ділянці. Навіть більше: була спроба 
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ліквідації прав декількох осіб на одну й ту саму земельну ділянку. Так, 25 

травня 1766 р. була прийнята Межова інструкція Катерини II, яка 

передбачала ліквідацію прав на землю господаря землі, а забудовник 

зобов’язувався сплатити власнику вартість землі під будівлею, внаслідок 

чого він і ставав єдиним власником земельної ділянки та всього, що на ній 

(Лев Кассо зазначає, що можливо, така поведінка законодавця 

пояснюється цінністю будівель і порівняльною дешевизною порожніх 

казенних земель) [75, с. 31]. Проте Межова інструкція Катерина II на 

майбутнє передбачала застосування принципу superficies solo cedit. Так, 

якщо будівля буде побудована на чужій земельній ділянці без дозволу 

власника, то до такої будівлі застосовуються правила принципу superficies 

solo cedit, для цегляних заводів було зроблено виключення, так само 

виключення зроблено там, де держава заохочує будівельну справу, вона 

відводить земельну ділянку у власність будівельнику і відіймає її тільки 

тоді, коли обіцяна будівля не буде побудована [75, с. 32]. 

Незважаючи на вищезгадані спроби уникнення існування двох прав 

на забудовану земельну ділянку, такі випадки все ж зустрічались. Так, до 

1861 р. будинки, побудовані державними селянами на казенній землі, 

вважалися нерухомістю, якщо вони продавалися мешканцями не на 

знесення (ст. 319 Статуту про благоустрій в казенних селищах) [75, с. 32]. 

Однак, якщо відчуження будівель відбувалося проти встановлених правил 

(без дозволу уряду), то суди відмовлялися розглядати будівлі як власність 

будівельників (селян) і застосовували принцип accessio, згідно з яким 

будівлі розглядалися як приналежність до землі, а отже, були казенним 

майном [77, с. 137]. 

Після скасування кріпацтва (1861 р.) селянські будівлі або млини, 

які знаходилися на поміщицької землі та були поза межами мирської 

землі після відведення наділу, не повинні були залишатися в такому 

невизначеному стані. За “Місцевим положенням про земельний устрій 

селян, посаджених на поміщицьких землях в губерніях Малоросійських: 
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Чернігівській, Полтавській та частині Харківської” (ст. 85), “Місцевим 

положенням про земельний устрій селян, посаджених на поміщицьких 

землях в губерніях Київській, Подільській і Волинській”, “Місцевим 

положенням про земельний устрій селян, посаджених на поміщицьких 

землях в губерніях: Великоросійських, Новоросійських і Білоруських” (ст. 

91) від 19 лютого 1861 р. поміщик мав право вимагати, щоб селянин 

викупив у нього забудовану панську землю, або ж міг надати її в 

користування на термін від 2 до 24 років (в залежності від виду будівлі) за 

щорічну плату в 6% від викупної ціни [73, с. 137]. Після закінчення цього 

терміну, а також у разі відмови селянина від викупу або користування 

ділянкою за встановлену плату він зобов’язувався знести за свій рахунок 

згадані споруди протягом одного року з дня затвердження статутної 

грамоти, тобто і тут простежується спроба законодавця обійтися без jura 

in re aliena, хоча на практиці існування таких прав часто було неминучим 

[77, с. 137]. 

Незважаючи на те, що українські землі перебували у складі 

Російської імперії, на наших землях все ж збереглось чиншове право 

(оскільки Маніфестом 30 жовтня 1794 р. про приєднання Литовського 

князівства до Росії жителям князівства було забезпечено користування їх 

колишніми правами і володіння майном за законами князівства). У зв’язку 

з тим, що чиншові угоди почали масово укладатись, було прийняте 

“Положення про земельний устрій сільських вічних чиншовиків в 

губерніях Західних і Білоруських” від 9 червня 1886 [61], яке визнало дію 

чиншових угод, що відбулися за 10 років до його видання. Також Закон 

1886 р. під чиншовим правом розумів вид володіння, відокремленого від 

права власності, спадкового та безстрокового, що дає чиншовику право 

користування та розпорядження земельною ділянкою без згоди власника 

або з його згоди і накладає на чиншовика обов’язок сплати раз і назавжди 

визначеного і незмінного оброку або виконання натуральних 
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повинностей, зміна складу і розміру яких не може бути зроблено 

власником в односторонньому порядку. 

Даним Положенням була зроблена спроба позбутись чиншового 

права, яка спричинила цілу низку значних проблем на практиці. Так, 

обов’язок доказування, що дане чиншове право виникло раніше (до 1876 

р.), ліг на чиншовиків; багатьом для того, щоб підтвердити своє право, 

довелось погодитись на суттєве підвищення чиншу (решті ж взагалі 

довелось укладати з власниками короткострокові договори оренди за 

непомірну плату, а ті, які не погодились, були виселені на вулицю), таким 

чином, число знедолених досягло декількох сотень тисяч [77, с. 139]. 

Права чиншовика полягають в користуванні землею або будинком, 

у розпорядженні ними на випадок своєї смерті та в їх передачі за угодою, 

наприклад, купівлі–продажу, така свобода розпорядження з боку самого 

чиншовика дає право і його кредиторам звернути стягнення на ділянку 

чиншовика і вимагати судового відчуження чиншового права [116, с. 237]. 

Остання теза підкріпляється ще й тим, що 13 листопада 1898 р. Сенат 

видав наказ Міністру Фінансів “змінити статути установ довгострокового 

кредиту за клопотаннями цих установ, в сенсі дозволу їм видавати позики 

в містах під заставу ділянок з будівлями, що знаходяться у позичальників 

у володінні на праві спадкового, безстрокового користування і 

розпорядження за визначену і не підлягає зміні плату або чинш...”. Згідно 

із Наказом були внесені зміни до Статуту Київського земельного Банку 

[75, с. 37]. 

Для нас надзвичайно важливим є питання про те, до якої категорії 

майна відноситься будівля, побудована чиншовиком на займаній ділянці. 

Будівлі міських чиншовиків, які не згадані в Законі 1886 р., продовжували 

продаватися як рухомі речі. Передача цього майна здійснюється у формі 

домашнього письмового акта, а для того, щоб набувач чиншового права 

вважався одночасно власником будівлі, іноді писалася купівля-продаж на 

будинок як на матеріал, що віддають під знесення [75, с. 73]. Дана позиція 
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проглядається також і при наданні кредиту під заставу будівлі. Так, 

кредит надавався лише тим чиншовикам, які набули своє право шляхом 

кріпостей. На думку Л. Кассо, неправильно відносити чиншову будівлю 

до рухомих речей [75, с. 38]. 

Повернення землі, зайнятої чиншовиком, можливе в наступних 

випадках: 1) у разі відмови чиншовика; 2) внаслідок несплати чиншу; 3) 

за відсутністю законних спадкоємців у чиншовика, яка не зробила за 

життя розпорядження [116, с. 239]. 

У законодавстві Російської Імперії зустрічається також право 

окремого володіння казенними ділянками, відданих під забудову 

приватним особам, дане право є відчужуваним та у разі несплати оброку 

може бути вилучене [75, с. 38]. Ст. 28 Уставу сільського господарства 

відносить до володіння казни не лише земельну ділянку, але й будівлю на 

ній, а право оброчного утримувача відносить до нерухомості [75, с. 38]. 

Складним було питання про те, чи є орендар при строковій оренді 

під забудову власником будівлі, чи володіє лише jura in re aliena? При 

строковій оренді під забудову будівля зводилася з дозволу власника землі, 

а умови прирощування складались добровільно. У ст. 1706 І ч. Х тому 

Зводу законів Російської імперії говориться про “тимчасову власність”, 

причому не розрізняючи загального права орендатора від прав на будівлю  

[75, с. 39]. Як бачимо, закон вважає будівлю власністю орендаря. 

Застосовувати ж термін “власність” до земельної ділянки, говорячи про 

орендаря, вочевидь некоректно. Також варто з’ясувати, до якої категорії 

речей відноситься дана будівля. Оскільки судова практика відносилась до 

цього питання по-різному, то даним питанням був змушений зайнятись 

Сенат., тож в 1901 р. Сенат обмежив таких орендарів у правах, 

дозволивши їм закладати їх будинки лише як рухоме майно [75, с. 43]. 

Численні проблеми, пов’язані з колізіями між правами на земельну 

ділянку та будівлю на ній, які накопичились, вимагали вирішення даного 

питання на загальнодержавному рівні. Спробою вирішити накопичені 
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проблеми було прийняття Закону про право забудови (від 23 червня 1912 

р.) [58]. 

Під правом забудови згаданий вище закон розумів речове право, 

строкове, відчужуване і спадкове володіння чужою земельною ділянкою 

як будівельним майданчиком за винагороду. З даного визначення можна 

розгледіти такі ознаки права забудови, як: 1) воно є похідним від права 

власності; 2) встановлює своєрідне цільове використання землі, так як 

надається виключно для забудови; 3) надається конкретній особі; 4) це 

строкове право; 5) воно носить оплатний характер; 6) виникало на 

підставі договору. 

Строк права забудови встановлювався за згодою сторін, але не 

менше ніж на 36 років та не більш ніж на 99 років (ст. 3 Закону від 23 

червня 1912 р.). У самому договорі вказувалася або тривалість терміну, 

або він позначався календарними датами. Оскільки для укладення угоди 

про забудову були потрібні не тільки письмова форма, але і подальша 

реєстрація договору кріпосним порядком (ст. 26 Закону від 23 червня 

1912 р.), то речове право забудовника виникало з моменту затвердження 

акта старшим нотаріусом, яке супроводжувалося відкриттям особливого 

листа в реєстрі кріпосних справ. Недотримання встановленого порядку 

тягнуло за собою недійсність договору про забудову [77, с. 141, 143]. 

Договір про забудову земельної ділянки повинен був містити такі 

обов’язкові умови (ст. 26 Закону від 23 червня 1912 р.): 1) зобов’язання 

забудовника побудувати будівлю у встановлений термін; 2) визначення 

розмірів і термінів винагороди власнику; 3) термін дії права забудови; 4) 

додаткові умови, передбачені сторонами, якщо вони не суперечать суті 

даного jura in re aliena (наприклад, право власника ділянки на переважну 

купівлю у разі добровільного відчуження права забудовником) [77, с. 

147]. 

Забудовник мав право володіти та користуватись земельною 

ділянкою для забудови, для цього він міг використовувати будівельні 
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матеріали, які знаходились на земельній ділянці чи в її надрах; 

розпоряджатись своїм jura in re aliena без згоди власника, в тому числі міг 

дробити дане право; мав право на винагороду за залишені власнику 

будівлі, якщо господар вимагав зберегти їх. Однак розмір відшкодування 

обчислювався вартістю будинків не як єдиного цілого, а як сукупності 

будівельних матеріалів за вирахуванням очікуваних витрат на їх знесення 

(п. 3 ст. 13 Закону від 23 червня 1912 р.) [77, с. 148-149]. Для нас 

важливим є питання, чи мав забудовник право власності на будівлю. У 

Законі про право забудови не було прямої вказівки на суб’єкта права 

власності на будівлі. В науці доказом на користь того, що власником був 

забудовник, було його право знести будівлю по закінченню терміну дії 

договору (п. 1 ч. 1 ст. 19 Закону від 23 червня 1912 р.). Але слід 

зауважити, що відчуження будівлі могло мати місце також тільки на 

знесення, тобто забудовник продавав майно не як будинок, нерозривно 

пов’язаний з земельною ділянкою, а як сукупність будівельних матеріалів. 

До того ж, якщо він не скористався цим правом, то споруда з 

припиненням договору ставала власністю господаря землі. Якщо ж 

власник вимагав знесення, то забудовник був зобов’язаний знести 

будівлю, яка в разі прострочення знесення знову визнавалися власністю 

власника землі. І нарешті, головним обмеженням, покладеним на 

забудовника, був його обов’язок зберегти будівлі на вимогу власника, 

заявлену не пізніше ніж за рік до закінчення терміну дії договору (п. 3 ч. 1 

ст. 19 Закону про забудову). Компенсація ж надавалася не у розмірі 

вартості цих будівель, а становила різницю між вартістю матеріалів 

будівлі та можливими витратами на її знесення. Навряд чи тут можна 

говорити про право власності забудовника, оскільки його право носить 

строковий характер (припиняється із закінченням терміну договору), а 

право власника безстрокове (окрім того, забудовник може 

розпоряджатися майном для відчуження, тільки знищивши його як 

складну річ (будинок), так як продаж можливий тільки на знесення), 
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таким чином, будівельник має швидше обмежене речове право на 

будівлю, разом з тим, і власник землі не має права власності на згадане 

майно до закінчення дії договору [77, с. 149-150]. 

Далі слід визначити, чи можна розглядати такі будівлі як рухомість? 

Скоріш за все, так, оскільки відчуження будинку (при збереженні права 

забудови) відбувалося по вартості складових його матеріалів, а самі 

будматеріали є рухомою річчю. Не можна погодитися з тим, що будівля є 

нерухомістю, оскільки передача права забудови пов’язана з кріпосним 

порядком реєстрації угоди, застосовуваним для поземельної нерухомості. 

В даному випадку затвердження договору нотаріусом вимагається саме 

для переходу jura in re aliena, а не самої речі (будівлі), тому можна 

стверджувати, що зведені на чужій землі будівлі є рухомістю і не можуть 

самі по собі відчужуватися кріпосним порядком [77, с. 150]. 

Наступний період, який варто розглянути, – входження українських 

земель до складу СРСР. В даний період радикальні зміни відбулись у всіх 

сферах життя, в тому числі і в земельному праві, чому посприяв 

прийнятий 2-м Всеросійським з’їздом рад 26 жовтня 1917 р. Декрет “Про 

землю” (в Український РСР введений в дію згідно з рішенням 1-го 

Всеукраїнського з’їзду рад від 12 грудня 1917 р.). Даний Декрет 

проголосив націоналізацію землі (вся земля відчужувалась безоплатно та 

надавалась у користування тим, хто на ній працював). Декрет забороняв 

будь-яким чином відчужувати землю чи передавати в оренду або заставу 

тощо. 

Дані положення знайшли своє відображення і в Земельному кодексі 

УСРР від 20.11.1922 р. (далі – ЗК УСРР 1922 р.) [37], який закріплював 

націоналізацію землі та скасування приватної власності на неї, заборонив 

купівлю – продаж та інші угоди, пов’язані з відчуженням землі. Всі 

громадяни, незалежно від статі, віросповідання, національності і тому 

подібне, наділялися правом на одержання землі в користування безплатно 

[78]. 
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Як зазначає П.Ф. Кулинич, формування в нашій країні в 1917 – 1922 

рр. земельного права як окремої галузі радянської правової системи 

об’єктивно привело до виникнення проблеми неузгодженості юридичної 

долі земельних ділянок і розміщених на них будівель (споруд), зокрема, 

до роз’єднаності їх власнісного статусу. Це спонукало законодавця до 

включення до ЗК УСРР 1922 р. норм, спрямованих на вирішення цієї 

проблеми. Так згідно із ст. 24 ЗК УСРР 1922 р., всі споруди, будівлі, 

посіви та інші рослини, і взагалі все, що з’єднане з ділянкою землі, яка 

перебуває в користуванні землекористувача, вважалися такими, що 

належать йому. Незважаючи на проведення націоналізації всього 

земельного фонду та встановлення режиму права виключної власності 

держави на землю, в літературі обґрунтовувалася теза про те, що належна 

особі на праві приватної (особистої соціалістичної) власності будівля 

(споруда) певним чином домінує над правами держави як виключного 

власника земельної ділянки, на якій вона розміщена. Таке домінування 

обумовлювалося потребами забезпечення максимально можливої в тих 

умовах єдністю юридичної долі належної особі на праві постійного 

користування земельної ділянки та належної цій же особі на праві 

власності будівлі (споруди) [98, с. 277-278]. 

ЗК УСРР від 29.11.1922 р. також передбачав інститут забудови як 

окремий речово-правовий інститут. Так, в ІІ розділі “Речове право” праву 

забудови був присвячений цілий підрозділ (статті 71–84). Згідно з 

вказаним Кодексом, договори про надання міських ділянок під забудову 

укладалися комунальними відділами з кооперативними об’єднаннями або 

іншими юридичними особами, а також з громадянами на строк до 49 років 

для кам’яних і до 20 років для інших будівель. Договір про право 

забудови міг поширюватись на земельну ділянку, що використовувалася 

не безпосередньо під забудову, а для обслуговування будівлі. Договір про 

право забудови повинен бути посвідченим нотаріусом. 
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При переході права забудови чи при припиненні права забудови по 

закінченню терміну дії договору всі будівлі повинні були бути здані 

забудовником в належному стані комунальному відділу, який сплачував 

забудовникові вартість будівель до моменту їх здачі з урахуванням 

належних комунальному відділу боргів. Вартість будівель 

встановлювалась оціночною комісією у складі представників 

комунального відділу та робітничо-селянської інспекції. У разі незгоди з 

оцінкою комісії забудовнику надавалось право оскарження в народний 

суд. 

Право забудови могло бути відчужене або обтяжене заставою. 

Договори про відчуження та заставу права забудови повинні були бути 

нотаріально посвідчені з наступною державною реєстрацією. 

Для нас важливим питанням є, чи був забудовник власником 

будівлі? Наприклад, А.В. Копилов вважає, що забудовник не мав права 

власності на будівлю. Аргументами на користь даної точки зору є: 

1) право користування будівлею обмежувалося терміном дії договору; 

2) відчуження та застава самої будівлі були неможливі (відчужувати та 

заставляти можна було лише право забудови); 3) забудовник не міг 

зруйнувати або пошкодити будівлю, а повинен був передати її державі (в 

особі комунального відділу) при припиненні договору. Отже, власником 

будівлі слід визнати державу, право власності якої виникало з моменту 

зведення споруди [77, с. 157]. Тож, як бачимо, в даному випадку була 

спроба дотримуватись римського принципу superficies solo cedit. 

Президія Верховної Ради СРСР 26.08.1948 р. видала Указ “Про 

право громадян на купівлю та будівництво індивідуальних житлових 

будинків” [41]. На основі цього Указу були внесені зміни до ЗК УРСР, а 

саме – втратили чинність статті 71–84 (які регулювали право забудови). 

Більше того, Указ Президії Верховної Ради СРСР від 1 лютого 1949 

скасовував раніше укладені договори про право забудови, а будівлі, 

збудовані на цьому титулі, вважалися власністю забудовника [77, с. 159]. 
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Положення про те, що земля, її надра, води і ліси є у виключній 

власності держави і надаються тільки в користування, містились також і в 

Цивільному кодексі Української РСР від 1963 року [43] (в ст. 90 

зазначалось, що земля, її надра, води і ліси є у виключній власності 

держави і надаються тільки в користування; державі належать основні 

засоби виробництва в промисловості, будівництві і сільському 

господарстві, засоби транспорту і зв’язку, банки, майно організованих 

державою торговельних, комунальних та інших підприємств, основний 

міський житловий фонд, а також інше майно, необхідне для здійснення 

завдань держави). 

Другий Земельний кодекс Української РСР було прийнято 8 липня 

1970 року (набрав чинності 1 січня 1971 року) (далі – ЗК УРСР 1970 р.) 

[38]. ЗК УРСР 1970 року успадкував основні правові положення ЗК УСРР 

1922 р., зокрема визначення земельного фонду виключною власністю 

держави й заборону цивільно-правових угод щодо відчуження земельних 

ділянок тощо. 

В ст. 90 ЗК УРСР 1970 р. було закріплено правило, відповідно до 

якого на землях міст при переході права власності на будівлю (нагадаємо, 

що Указ “Про право громадян на купівлю та будівництво індивідуальних 

житлових будинків” від 26.08.1948 р. визнавав будівлі власністю 

забудовника) переходило також і право користування земельною 

ділянкою (переходило саме право користування земельною ділянкою, 

оскільки право власності на землю належало виключно державі). 

Також зазначена стаття (ч.2) містила правило, згідно з яким при 

переході будівлі у власність кількох осіб земельна ділянка переходила в 

користування всіх співвласників будівлі. А ч. 3 ст. 90 передбачала, якщо 

попередній власник будівлі одержав земельну ділянку на пільгових 

умовах за нормами, що перевищували діючі, за новим власником будинку 

могла бути закріплена в користування земельна ділянка, виходячи з норм, 

встановлених статтею 88 ЗК УРСР 1970 р. [38]. 
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Можна припустити, що такі зміни в законодавстві можуть бути 

пов’язані з тим, що ст. 132 ЦК УРСР від 1963 р. передбачала, що 

приналежністю є річ, призначена служити головній речі і зв’язана з нею 

спільним господарським призначенням. Приналежність наслідує долю 

головної речі, якщо в договорі або в законі не встановлено інше. Тож 

можна зробити висновок, що земельна ділянка розглядалась як 

приналежність будівлі чи споруді (і навіть приналежністю її можна 

назвати умовно, оскільки вона надавалась лише в користування). 

Не можна не звернути увагу на той факт, що ст. 90 ЗК УРСР 1970 р. 

регулювала перехід права користування земельною ділянкою при 

переході права власності на об’єкти нерухомості, які на ній розташовані, 

лише на землях міст. На землях сільської місцевості такого переходу не 

відбувалось. Так, відповідно до ст. 106
1 

 ЗК УРСР 1970 р., перехід права 

власності на жилий будинок, розташований у сільському населеному 

пункті, не тягнув за собою переходу права користування присадибною 

земельною ділянкою. Надання присадибної земельної ділянки особі, до 

якої перейшло право власності на жилий будинок, проводилось на 

загальних підставах відповідно до вимог ЗК УРСР 1970 р. 

Ч. 2 ст. 106
1 

 ЗК УРСР 1970 р. передбачала, що у випадках переходу 

в спадщину права власності на розташований у сільському населеному 

пункті жилий будинок до спадкоємців, якщо вони не мали права на 

одержання в установленому порядку присадибної земельної ділянки, а 

також придбання громадянами, які постійно проживали у містах і 

селищах міського типу, жилого будинку в сільській місцевості для 

сезонного або тимчасового проживання або наявності у них у цій 

місцевості жилого будинку на праві особистої власності, який вони 

бажали використовувати для зазначеної мети, цим особам надавалась у 

користування земельна ділянка для утримання жилого будинку і 

виробництва сільськогосподарської продукції в порядку і розмірах, що 

визначалися законодавством Союзу РСР. 
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Правила про перехід права користування земельною ділянкою 

(щоправда, не автоматичний, оскільки потрібне було рішення виконавчих 

комітетів міських Рад народних депутатів) при переході права 

користування об’єктами нерухомості, які розташовані на такій земельній 

ділянці, містила ст. 89 ЗК УРСР 1970 р., яка передбачала, що при передачі 

державними підприємствами, організаціями і установами будівель і 

споруд, що знаходяться в їх оперативному управлінні, в оперативне 

управління іншим державним підприємствам, організаціям і установам 

разом з цими об’єктами переходить, на підставі рішення виконавчих 

комітетів міських Рад народних депутатів, і право користування 

земельною ділянкою, необхідною для обслуговування будівель і споруд, 

що передаються. 

Відповідно до ст. 70 ЗК УРСР 1970 р. набуття права власності на 

жилий будинок і господарські будівлі, належні до колгоспного двору, не 

давало права на користування присадибною земельною ділянкою в 

розмірі, яким користувався колгоспний двір. Надання присадибних 

земельних ділянок членам колгоспу, які набули право власності на жилий 

будинок і господарські будівлі, проводилося відповідно до порядку 

надання присадибних земельних ділянок колгоспному двору (статті 64-64 

ЗК УРСР 1970 р.). Якщо особа, яка набула право власності на жилий 

будинок і господарські будівлі, не є колгоспником, земельна ділянка їй 

могла надаватись в порядку і розмірах, передбачених для робітників та 

службовців радгоспів та інших громадян, які проживають у сільській 

місцевості (статті 77, 78 і 106
1
 ЗК УРСР 1970 р.). 

На виконання вищезазначених норм Постановою Міністерства 

юстиції УРСР № 45/5 від 31.10.75 була затверджена Інструкція про 

порядок вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними 

конторами Української РСР [40]. 

Основи законодавства СРСР і союзних республік про оренду від 23 

листопада 1989 р. в ч. 1 п. 2 ст. 27 згадували про право громадян–
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орендарів будувати на орендованій земельній ділянці житлові будинки, 

але зі згоди орендодавця та при дотриманні правил забудови. При цьому 

будівлі та споруди ставали власністю орендаря, якщо інше не було 

передбачено договором оренди, останнє положення, ймовірно, послужило 

підставою визнання за громадянином особливого речового права володіти 

і користуватися земельною ділянкою для визначених потреб [77, с. 159]. 

Однак Основи законодавства про оренду нічого не говорили про 

долю будівель після закінчення терміну оренди: чи міг орендар вимагати 

пролонгації договору, чи повинен він був знести будинок на вимогу 

орендодавця, чи зобов’язаний останній компенсувати витрати на зведення 

будівлі. Також не було вирішено питання про право розпорядження 

будівлею під час дії договору оренди землі. Чи міг орендар продати 

будову, залишаючись при цьому стороною договору оренди, якщо міг, – 

то на якому титулі користувався ділянкою набувач споруди? Єдиним, що 

дійсно наближало орендаря до суб’єкта jus in re aliena, був захист його 

права на майно, одержане ним за договором оренди, нарівні із захистом, 

встановленим по відношенню до права власності (п.1 ст. 15 Основ про 

оренду) [77, с. 159]. 

З метою забезпечення єдиної юридичної долі об’єктів земельної та 

неземельної нерухомості у доктрині радянського земельного права були 

сформульовані і введені в науковий і правотворчий обіг спеціальні 

терміни для позначення земельних ділянок, на яких розміщені (або були 

заплановані до розміщення) будівлі та споруди [98, с. 378]. Зокрема, був 

уведений термін “сельбищні землі”, під яким М.Д. Казанцев пропонував 

позначити ту частину міських земель, на яких здійснювалося будівництво. 

До них учений відносив не лише земельні ділянки, на яких проводиться 

житлове будівництво, а й ті, на яких споруджують призначені для інших 

цілей будівлі – промислові й торгівельні підприємства, адміністративні, 

соціально – культурні  й інші установи. До складу цих земель входили 

земельні ділянки: а) зайняті будівлями; б) ділянки, що обслуговують 



 56 

будівлі (двори); в) призначені під забудову [73, с. 162]. Крім терміну 

“сельбищні землі”, у 70-х рр. у земельне законодавство був введений 

термін “присадибна ділянка”, а в 2001 р. – термін “землі житлової та 

громадської забудови”. Дані категорії уособлюють правовий режим 

забудованих (і призначених для забудови) земельних ділянок, який 

відображав ту їх особливість, яка випливала з наявності на землі будівель 

і споруд, права на які належали не державі як виключному власнику 

землі, а громадянам і недержавним юридичним особам, та, відповідно, 

певною мірою пов’язував права на землю з правами на розміщені на ній 

будівлі та споруди [98, с. 279]. 

Отже, за радянським земельним законодавством земля перебувала 

виключно в державній власності, на відміну від будівель та споруд, які 

були залучені до цивільно-правового обігу, що призвело до того, що у 

законодавстві проявився пріоритет нерухомості по відношенню до земель. 

Хоча певні окремі прояви принципу єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, були, наприклад 

перехід права оренди земельної ділянки при переході права власності на 

будівлю чи споруду, однак навіть такий перехід не завжди відбувався 

(землі сіл). 

За часів Незалежної Україні правила про перехід прав на земельну 

ділянку при переході права власності на об’єкти нерухомості, які на ній 

розташовані, неодноразово змінювались. О.С. Снідевич, аналізуючи 

питання переходу прав на земельні ділянки у нотаріальній практиці при 

відчуженні наявних на них об’єктів нерухомого майна, виокремлює п’ять 

етапів регулювання цього питання впродовж останніх десятиліть: перший 

– з 01.01.1971 р. до 15.03.1991 р. – при переході права власності на 

будівлю чи споруду на міських землях переходило також і право 

користування земельною ділянкою на якій вони розташовані; другий – з 

15.03.1991 р. по 31.12.2001 р. – згідно зі ст. 28 ЗК 1990 року та ст. 30 ЗК 

1992 року при переході права власності на жилий будинок будівлю і 
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споруду переходило і право власності або право користування земельною 

ділянкою; третій – з 01.01.2002 р. по 31.12.2003 р. – з моменту набуття 

чинності діючим ЗК України до набуття чинності діючим ЦК України не 

було передбачено автоматичного переходу прав на земельну ділянку при 

переході права власності на будівлю чи споруду; четвертий – з 01.01.2004 

р. по 31.12.2009 р. – згідно з ч. 1 ст. 377 ЦК України право на земельну 

ділянку переходило автоматично; п’ятий – з 01.01.2010 р. по даний час – 

право на земельну ділянку переходить разом з правом власності на 

будівлю чи споруду [104, с. 349]. Перший етап ми уже розглянули. 

Розглянути дане питання за часів Незалежної України пропонуємо трішки 

в іншому ключі. 

Згідно зі ст. 28 ЗК 1990 року при переході права власності на жилий 

будинок і споруду разом з цими об’єктами переходило і право власності 

або право користування земельною ділянкою [104, с. 349]. 

У земельному законодавстві Незалежної України доля земельних 

ділянок при відчуженні будівель та споруд могла визначатись у договорі 

відчуження будівлі та споруди. У ст. 30 Земельного кодексу України в 

редакції від 13 березня 1992 р. було встановлено, що при переході права 

власності на будівлю і споруду разом із цими об’єктами переходить і 

право власності або право користування земельною ділянкою без зміни її 

цільового призначення і якщо інше не передбачено у договорі відчуження 

будівлі та споруди. Тобто при відчуженні нерухомого майна відбувався 

автоматичний перехід до набувача права власності або права 

користування земельною ділянкою без зміни її цільового призначення, 

якщо інше не передбачено в договорі відчуження будівлі та споруди, з 

необхідністю подальшого оформлення переходу права [100, с. 172] (право 

власності або право користування земельною ділянкою посвідчувалось 

Радами народних депутатів відповідно до вимог ст. 23 ЗК України в 

редакції 13.03.1992 р.). 



 58 

На автоматичність такого переходу також свідчить те, що Вищий 

господарський суд України в своєму оглядовому листі від 16.11.2001 р. № 

01-8/1228 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із 

застосуванням земельного законодавства” [123] (п.2) зазначив, що у разі 

переходу прав на будівлю або споруду плата за землю справляється з дня 

виникнення права власності або права користування будівлями або 

спорудами. Хоча судова практика вирішувала дану категорію справ 

неоднаково, на що вказував сам Вищий господарський суд України, 

наводячи приклад справи про плату за землю. Суть справи полягає в тому, 

що рішенням арбітражного суду, залишеним без зміни наглядовою 

інстанцією, задоволено частково позов господарського товариства до 

державної податкової інспекції (відповідача) про повернення з бюджету 

помилково сплаченого земельного податку: позивачу повернуто з 

місцевого бюджету частину сплаченого ним земельного податку. Рішення 

мотивовано тим, що з урахуванням приписів статей 22, 23 ЗК України та 

статті 15 ЗУ “Про плату за землю” товариство, сплачуючи земельний 

податок до одержання акта відводу земельної ділянки, не мало статусу 

суб’єкта плати за землю (товариством 03.09.97 укладено договір купівлі-

продажу цілісного майнового комплексу, до складу якого входять, 

зокрема, будівлі та споруди, розташовані на земельних ділянках 

колишнього державного підприємства.). Не погоджуючись з рішенням та 

постановою суду, відповідач просив їх скасувати, зазначаючи, що суд не 

врахував приписи ст. 30 ЗК України. Вищий господарський суд України 

дійшов висновку про неправильне застосування арбітражним судом норм 

чинного законодавства, а саме рішення було скасовано. З даної справи 

видно, що суди різних інстанцій неоднаково застосовували норми права. 

При переході права власності громадян на жилий будинок і 

господарські будівлі та споруди до кількох власників, а також при 

переході права власності на частину будинку в разі неможливості поділу 

земельної ділянки між власниками без шкоди для її раціонального 
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використання земельна ділянка переходить у спільне користування 

власників цих об’єктів (ч. 2 ст. 30 ЗК України в редакції 13.03.1992 р). 

Варто звернути увагу на те, що судова практика йшла тим шляхом, що 

право на оформлення спільного користування у громадян виникає лише у 

разі неможливості поділу земельної ділянки в натурі (п. 3 оглядового 

листа Вищого господарського суду України від 16.11.2001 р. № 01-

8/1228). 

При передачі підприємствами, установами і організаціями будівель 

та споруд іншим підприємствам, установам і організаціям разом з цими 

об’єктами до них переходить право користування земельною ділянкою, на 

якій знаходяться зазначені будівлі та споруди. 

Чинний ЗК України у первісній редакції закріпив по суті 

самостійність земельної ділянки і розташованої на ній будівлі чи споруди 

як об’єктів цивільно-правового обіг. Ст. 120 ЗК України в редакції 2001 

року допускала відчуження будівлі чи споруди без відчуження земельної 

ділянки. В ній було передбачено, що при переході права власності на 

будівлю і споруду право власності на земельну ділянку або її частину 

може переходити на підставі цивільно-правових угод, а право 

користування – на підставі договору оренди. Така норма по суті 

встановлювала необхідність укладення окремих договорів на придбання 

земельних ділянок при купівлі будівлі чи споруди. Крім того, відповідно 

до її змісту земельна ділянка могла і не переходити до нового власника 

будівлі чи споруду, про що свідчили слова “може переходити”. Таким 

чином ЗК України з 2002 до 2007 року визнавав земельну ділянку і 

розташовану на ній будівлю і споруду самостійними об’єктами 

правовідносин. Самостійність земельної ділянки і розташованого на ній 

об’єкта нерухомості породжувала чимало проблем теоретичного та 

практичного характеру, зокрема: 1) це суперечило визначенню поняття 

нерухомості (ст. 181 ЦК); 2) у такій ситуації практично неможливо було 

уникнути спорів про права на земельну ділянку між її власником і 
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власником будівлі чи споруди; 3) ст. 120 ЗК в редакції 2001 року 

суперечила ст. 377 ЦК України в редакції від 16 січня 2003 року. 

На практиці виникали проблеми, пов’язані з визначенням розмірів 

земельних ділянок, необхідних для розташування будівлі чи споруди. 

Така ситуація суттєво гальмувала відчуження будівель та споруд у зв’язку 

з невизначеністю прав на земельні ділянки. Для виправлення ситуації й 

спрощення порядку набуття прав на земельні ділянки в ЦК України 2004 

року включили ст. 377. Відповідно до якої, до особи, яка набула право 

власності на жилий будинок, будівлю або споруду, переходить право 

власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони 

розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та умовах, 

встановлених для попереднього землевласника (землекористувача). 

Таким чином з’явилась колізія між ст. 120 ЗК України та ст. 377 ЦК 

України, яка спричиняла неоднакове застосування норм законодавства: 

одні судові органи застосовували норми ст. 120 ЗК України, інші – ст. 377 

ЦК України. У п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 

16.04.2004 р. №7 “Про практику застосування судами земельного 

законодавства при розгляді цивільних справ” вказувалося, що при 

переході права власності на будівлі та споруди за цивільно-правовими 

угодами, укладеними до 1 січня 2002 року, згідно з положеннями чинної 

до цієї дати ст. 30 ЗК України до набувача від відчужувача переходить 

належне йому право власності або право користування земельною 

ділянкою, на якій розташовані будівлі та споруди, якщо інше не 

передбачалось у договорі відчуження. Після 31 грудня 2001 року в таких 

випадках право власності на земельну ділянку або її частини могло 

переходити відповідно до ст. 120 ЗК України на підставі цивільно-

правових угод, а право користування – на підставі договору оренди, 

укладених відповідно відчужувачем або набувачем. До особи, яка 

придбала житловий будинок, будівлю або споруду після 31 грудня 2003 

року, згідно з ст. 377 ЦК України, а з часу внесення змін до ст. 120 ЗК 
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України від 27 квітня 2007 року – і згідно зі ст. 120 ЗК України, 

переходило право власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, 

без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором; а 

якщо договором це не було визначено, до набувача переходило право 

власності на ту частину земельної ділянки, яка необхідна для його 

обслуговування. 

Законом України “Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

прийняттям Цивільного кодексу України” від 27 квітня 2007 р. було 

внесено зміни до ст. 120 ЗК, положення якої було приведено у 

відповідність до вимог ст. 377 ЦК України. Відповідно до вказаних статей 

ЦК та ЗК, до особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або 

споруду, переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони 

розташовані, без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених 

договором. Якщо договором про відчуження житлового будинку, будівлі 

або споруди розмір земельної ділянки не визначено, до набувача 

переходило право власності на ту частину земельної ділянки, яка 

необхідна для їх обслуговування. 

Відповідно до ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення порядку набуття прав на землю” від 05.11.2009 

№ 1702-VI [11] ст. ст. 120 ЗК України та ст. 377 ЦК України були 

викладені в новій редакції, яка є чинною на сьогоднішній день. 

Більш детально регулювання даного питання в сучасний період 

розглянуто в розділі ІІ. 

Підсумовуючи все вищесказане, можна констатувати, що принцип 

єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 

ній розташовані, бере свій початок ще з Стародавнього Риму. Римляни 

керувались принципом superficies solo cedit - наземне майно приростає до 

земельної ділянки. У подальшому принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, 
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формувався та розвивався в середньовічній Європі, де, зрештою, цей 

принцип набув більш відомої нам форми. 

Еволюція даного римського принципу на землях України є 

складною, оскільки до прийняття Акту проголошення Незалежності 

України в 1991 році у різні часи землі України входили до складу різних 

держав. 

У період входження частини українських земель до складу 

Польського королівства і Великого князівства Литовського принцип 

єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 

ній розташовані, дотримувався. 

На українських землях, які входили до складу Московської держави, 

діяло Соборне Уложення 1649 року, за яким, на відміну від Литовських 

статутів, охоронялась саме будівля. За часів перебування українських 

земель в складі Російської імперії діяла Межова інструкція Катерини II 

від 25 травня 1766 р., яка передбачала ліквідацію прав на землю господаря 

землі, а забудовник зобов’язувався сплатити власнику вартість землі під 

будівлею, внаслідок чого він і ставав єдиним власником земельної 

ділянки та всього, що на ній. Закон про право забудови від 23 червня 

1912 р. притримувався принципу єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. 

За радянським земельним законодавством земля перебувала 

виключно в державній власності.  

Правила про юридичну долю земельної ділянки у разі переходу 

прав на будівлі чи споруди, які на ній розташовані, протягом останніх 

двох десятиліть в Україні неодноразово змінювалися. Так, під час дії 

ст. 30 ЗК України в редакції 1992 р. відбувався автоматичний перехід 

права власності на земельну ділянку до набувача з необхідністю 

подальшого оформлення права. Відчуження об’єктів нерухомого майна в 

період з 01.01.2002 року по 01.01.2004 р. (під час дії ст. 120 ЗК України в 

ред. від 25.10.2001 р.) не тягнуло автоматичного переходу права власності 
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на земельну ділянку під будівлями і спорудами. Після 01.01.2004 

автоматичний перехід права на земельну ділянку при відчуженні будівлі 

чи споруди передбачала ст. 377 чинного ЦК України від 16.01.2003. 

Наступна редакція ст. 120 ЗК України (ред. ЗУ № 997-V від 27.04.2007) 

знову передбачила автоматичний перехід права на земельну ділянку при 

відчуженні будівлі або споруди (якщо доля земельної ділянки не вирішена 

в договорі). Поточна редакція ст. 120 ЗК України, ст. 377 ЦК України та 

низки інших норм чинного законодавства передбачають перехід права на 

земельну ділянку при відчуженні будівлі або споруди, вказані норми є 

імперативними і не допускають можливості врегулювати долю земельної 

ділянки в договорі. 
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1.3. ПРАВОВІ ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

ДЛЯ ЗАБУДОВИ 

 

Забудова в Україні здійснюється відповідно до Конституції України 

[1], Земельного, Цивільного та Господарського кодексів, Закону України 

“Про основи містобудування” від 16.11.1992 № 2780-XII [23], Закону 

України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 № 

3038-VI [28], Закону України “Про архітектурну діяльність” від 

20.05.1999 № 687-XIV [9], Закону України “Про комплексну 

реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” 

від 22.12.2006 № 525-V [19], Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України № 173 

від 19.06.1996 [31], Державних будівельних норм ДБН 360-92 

“Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень” 

[32] тощо. 

В Україні існують такі правові форми використання земельних 

ділянок для забудови, як: 1) право власності на землю; 2) оренда землі; 3) 

суперфіцій; 4) право постійного користування земельною ділянкою. 

Ст. 120 ЗК України  та ст. 377 ЦК України передбачений принцип 

єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 

ній розташовані, що спрямований на об’єднання юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, 

оскільки згідно з чинним законодавством України згадана нерухомість – 

це два окремі об’єкти права власності. Тож, в даному випадку нас 

цікавить ряд питань, а саме: 1) при забудові земельної ділянки її 

власником, хто стає власником зведеної будівлі чи споруди; 2) при 

забудові земельної ділянки її користувачем, хто стає власником зведеної 

будівлі чи споруди та яка її юридична доля після закінчення договору 

землекористування. 
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В нашій роботі під терміном “забудовник” розуміється особа, що 

володіє земельною ділянкою на праві власності чи користування для 

забудови та по завершенні всіх необхідних дій (прийняття в експлуатацію 

тощо) має право оформити право власності на зведений об’єкт 

нерухомості. 

Власник земельної ділянки може здійснювати її забудову. Так, 

відповідно до ст. 375 ЦК України, власник земельної ділянки має право 

зводити на ній будівлі та споруди, створювати закриті водойми, 

здійснювати перебудову. 

Відповідно до ч. 4 ст. 26 Закону України “Про регулювання 

містобудівної діяльності” право на забудову земельної ділянки 

реалізується її власником або користувачем за умови використання 

земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації. Отже, 

якщо власник земельної ділянки дотримується всіх встановлених вимог 

містобудівної документації, він може здійснювати забудову земельної 

ділянки. 

Забудова земельної ділянки здійснюється за умови використання її 

за цільовим призначенням. Як зазначає Цюра В.В., такими землями 

можуть бути земельні ділянки, віднесені до будь-якої категорії, головне, 

щоб користування земельною ділянкою та її забудова не були обмежені 

чи заборонені в рамках спеціальних нормативних вимог, встановлених 

щодо конкретної категорії земель [91, с. 696]. 

Будівля чи споруда, збудована власником земельної ділянки, 

вважається його власністю. Так, відповідно до ч. 2 ст. 375 ЦК України 

власник земельної ділянки набуває право власності на зведені ним 

будівлі, споруди та інше нерухоме майно. Тож у випадку із забудовою 

земельної ділянки її власником, принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, 

дотримується. 

Чинне законодавство України дозволяє здійснювати забудову 
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земельної ділянки як власнику земельної ділянки, так і її користувачу. 

Відповідно до ст. 375 ЦК України, власник земельної ділянки має право 

дозволяти будівництво на своїй ділянці іншим особам. Зведення будівель 

на чужій землі на даний момент здійснюється через договірні конструкції, 

передбачені ЦК України, ЗК України та Законом України “Про оренду 

землі” [22] шляхом використання механізмів суперфіцію та договору 

оренди земельної ділянки під забудову. Забудова може здійснюватися 

також на підставі отримання земельних ділянок у постійне користування 

або договору емфітевзису. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 102
1
 ЗК України, 

право користування чужою земельною ділянкою для забудови 

(суперфіцій) може виникати також на підставі заповіту. 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України “Про оренду землі” та 

п. ґ ч. 1 ст. 95 ЗК України орендар має право за письмовою згодою 

орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, 

виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати 

багаторічні насадження. При цьому, орендар набуває зведену ним 

будівлю чи споруду у власність, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 331 ЦК 

України право власності на новостворене нерухоме майно (житлові 

будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення 

будівництва (створення майна). Якщо договором або законом 

передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право 

власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право 

власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній 

реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. У 

даному випадку орендарю для того, щоб стати власником будівлі чи 

споруди, потрібно після завершення будівництва зареєструвати право 

власності на будівлю чи споруду. 

Підставою виникнення орендних відносин є договір оренди. У разі 

набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах 

підставою для укладення договору оренди є результати аукціону. Згідно із 
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Законом України “Про оренду землі” (ч. 1 ст. 14) договір оренди землі 

укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути 

посвідчений нотаріально. 

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але 

не може перевищувати 50 років. Після завершення будівництва та 

прийняття об’єкта в експлуатацію добросовісний орендар земельної 

ділянки, наданої для потреб будівництва та обслуговування відповідного 

об’єкта, має право на першочергове укладення договору оренди землі на 

строк, що не може перевищувати 50 років або припинення дії договору 

оренди землі (ч.ч. 1-2 ст. 19 Закону України “Про оренду землі”). 

Орендодавець сплачує орендареві орендну плату. Розмір, форма і 

строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою 

сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за 

земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються 

відповідно до ПК України). Обчислення розміру орендної плати за землю 

здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено 

договором оренди. 

Варто пам’ятати, що здійснення права користування чужою 

земельною ділянкою для забудови потребує додержання містобудівного, 

інвестиційного, екологічного, санітарно – гігієнічного та інших галузей 

законодавства щодо правового режиму земельних ділянок, на яких 

відповідно до чинного законодавства України, а також затвердженої у 

встановленому законом порядку містобудівної документації дозволяється 

здійснювати забудову [93, с. 51]. 

Важливим питанням є юридична доля будівлі чи споруди після 

припинення права користування земельною ділянкою в орендаря. У ст. 34 

Закону України “Про оренду землі”, яка передбачає наслідки припинення 

або розірвання договору оренді землі, нічого не зазначено про юридичну 

долю будівлі чи споруди. Так, у ст. 34 зазначено лише про те, що у разі 

припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов’язаний 
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повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених 

договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для 

задоволення своїх вимог до орендодавця. У разі невиконання орендарем 

обов’язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки 

орендар зобов’язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки. 

Варто зазначити, що в той же час в Україні поряд з орендою землі 

для забудови існує суперфіцій. Як зазначає В.В. Копилов, практика 

надання порожніх земельних ділянок приватним особам для забудови 

отримала визнання в Римі ще в період Республіки, переважно в містах. 

Римляни, що потребували житла, але не мали коштів на його купівлю, 

мали два шляхи: або взяти в найом чужий будинок (або його частину), або 

ж взяти в користування чужу землю з правом звести на ній будинок за 

рахунок власних коштів; останнє мало сенс у тому випадку, коли договір 

найму укладався назавжди або на дуже тривалий час. Цей другий шлях і 

отримав досить широке поширення в Римі, перш за все щодо незайнятих 

державних і муніципальних земель, чому в чималому ступені сприяла 

заборона відчуження згаданого майна як loca publica у власність 

громадян. Отже, спершу найом землі носив публічно-правовий характер 

унаслідок обмеженого обороту ager vectigalis і ager municipalis  [77, с. 

129]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 413 ЦК України власник земельної ділянки 

має право надати її в користування іншій особі для будівництва 

промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших 

споруд і будівель (суперфіцій). Право забудови земельної ділянки 

(суперфіцій) є речовим правом на чуже майно (п. 4 ст. 395 ЦК України). 

Правовий режим суперфіцію встановлюють: ст. 413 – 417 ЦК України та 

ст. 102
1 
ЗК України. 

Підставою виникнення права користування чужою земельною 

ділянкою для забудови є договір або заповіт. Договір суперфіцію 
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укладається в письмовій формі та повинен пройти державну реєстрацію, 

але вимога щодо нотаріального посвідчення в законодавстві відсутня. 

Згідно з вимогами ЗК України та Закону України “Про державний 

земельний кадастр” від 07.07.2011 № 3613-VI  [16] земельна ділянка, що є 

об’єктом договору суперфіцію, повинна бути зареєстрована і їй має бути 

присвоєно кадастровий номер, який обов’язково зазначається в договорі. 

Суперфіцій може встановлюватися лише щодо тих земельних ділянок, які 

за своїм цільовим призначенням допускають зведення на них будівель чи 

споруд.  

До прав власника земельної ділянки належать право володіти та 

користуватися земельною ділянкою в обсязі, встановленому договором із 

землекористувачем. У зв’язку із цим в договорі варто визначити, яка 

площа надається у користування, та визначити на плані-схемі місце 

розташування майбутньої будівлі чи споруди. Це забезпечить право 

власника володіти та користуватися частиною земельної ділянки (яка була 

попередньо обумовлена в договорі), адже буде чітко визначена площа та 

місце будівлі чи споруди та площа, якою може володіти та користуватись 

власник. 

Як уже зазначалось, здійснення права користування чужою 

земельною ділянкою для забудови потребує додержання містобудівного, 

інвестиційного, екологічного, санітарно–гігієнічного та інших галузей 

законодавства щодо правового режиму земельних ділянок, на яких 

відповідно до чинного законодавства України, а також затвердженої у 

встановленому законом порядку містобудівної документації дозволяється 

здійснювати забудову [93, с. 51]. 

Згідно із ЦК України власник земельної ділянки, наданої для 

забудови, має право на одержання плати за користування нею. Якщо на 

земельній ділянці збудовані промислові об’єкти, договором може бути 

передбачено право власника земельної ділянки на одержання частки від 

доходу землекористувача. Землекористувач, в свою чергу, зобов’язаний 
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вносити плату за користування земельною ділянкою, наданою йому для 

забудови, а також інші платежі, встановлені законом. Цюра В.В. вважає, 

що плата за користування землею для забудови не є обов’язковою 

умовою, а сторони можуть домовитись про безоплатну передачу 

земельної ділянки у користування з метою забудови [91, с. 704]. 

У цивілістичні науці панує думка, що плата за користування 

земельною ділянкою для забудови має рентний характер. Дана позиція 

пояснюється тим, що у процесі використання чужої земельної ділянки 

створюється додатковий продукт. В економічній теорії виділяють таке 

поняття, як диференційна рента, яке пов’язане із отриманням доходу від 

використання кращих за родючістю ґрунтів. При цьому виділяють 

диференційну ренту І і диференційну ренту ІІ. Перша пов’язана із 

отриманням доходу від природного стану земельної ділянки, а друга – від 

додаткового вкладення капіталу в земельну ділянку. Як раз із другою 

формою такої ренти і пов’язана норма, яка передбачає отримання плати за 

землю не власне від використання землі, а від доходу, отриманого у ході 

здійснення підприємницької діяльності, використовуючи промисловий 

об’єкт та, поряд із цим, земельну ділянку [91, с. 700]. 

До інших платежів, встановлених законом, можна віднести 

земельний податок, який відповідно до ст. 14.1.72 ПК України 

сплачується власниками земельних ділянок та земельних часток (паїв), а 

також постійних землекористувачів. Порядок нарахування та визначення 

розміру податку на землю встановлюється розділом ХІІ ПК України. 

Також до таких платежів можна віднести встановлений ст. 265 ПК 

України податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може 

бути встановлено на визначений або на невизначений строк. 

Виключенням є земельні ділянки державної чи комунальної власності, так 

як строк користування такою земельною ділянкою для забудови не може 

перевищувати 50 років. На відміну від права оренди, для суперфіція не 
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передбачені мінімальні та максимальні строки користування чужою 

земельною ділянкою для забудови. 

Як і у випадку з орендарем, суперфіціарій набуває право власності 

на будівлю чи споруду, яку звів на чужій земельній ділянці. Так, 

відповідно до ч. 2 ст. 415 ЦК України, землекористувач має право 

власності на будівлі (споруди), споруджені на земельній ділянці, 

переданій йому для забудови. 

На відміну від оренди землі, у випадку із суперфіцієм законодавець 

передбачив механізм, який покликаний забезпечити реалізацію принципу 

єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 

ній розташовані. Так, законодавець передбачив наступне: 1) відповідно до 

ч. 3 ст. 415 ЗК України, особа, до якої перейшло право власності на 

будівлі (споруди), набуває право користування земельною ділянкою на 

тих же умовах і в тому ж обсязі, що й попередній власник будівлі 

(споруди). Тож, як бачимо, що законодавець у випадках із суперфіцієм 

передбачив принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані. 2) Чинне законодавство України 

також визначає юридичну долю будівлі чи споруди після припинення дії 

договору суперфіцію. Так, cт. 417 ЦК України зазначає, що у разі 

припинення права користування земельною ділянкою, на якій була 

споруджена будівля (споруда), власник земельної ділянки та власник цієї 

будівлі (споруди) визначають правові наслідки такого припинення. Однак, 

у разі недосягнення домовленості між ними власник земельної ділянки 

має право вимагати від власника будівлі (споруди) її знесення та 

приведення земельної ділянки до стану, в якому вона була до надання її у 

користування. Якщо знесення будівлі (споруди), що розміщена на 

земельній ділянці, заборонено законом (житлові будинки, пам’ятки 

культурної спадщини тощо) або є недоцільним у зв’язку з явним 

перевищенням вартості будівлі (споруди) порівняно з вартістю земельної 

ділянки, суд може з урахуванням підстав припинення права користування 
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земельною ділянкою постановити рішення про викуп власником будівлі 

(споруди) земельної ділянки, на якій вона розміщена, або про викуп 

власником земельної ділянки будівлі (споруди), або визначити умови 

користування земельною ділянкою власником будівлі (споруди) на новий 

строк. 

Як уже зазначалось, в Угорщині, так само, як і в Україні, земельна 

ділянка та будівлі чи споруди, які на ній розташовані, є самостійними 

об’єктами нерухомості. У цьому контексті можна звернути увагу на те, 

що при забудові земельної ділянки користувачем передбачені юридичні 

наслідки припинення права користування земельною ділянкою схожі на 

описані нами вище (щодо України). Так, ст. 5:70 ЦК Угорщини 

встановлює: якщо особа збудувала будівлю добросовісно на земельній 

ділянці іншої особи без відповідного права на таку забудову, власник 

земельної ділянки набуває таку будівлю у власність, проте він повинен 

відшкодувати забудовнику понесені витрати в міру його реальних 

доходів. Також ст. 5:70 ЦК Угорщини надає суду право примушувати 

забудовника викупити земельну ділянку або її частину (якщо земельна 

ділянка підлягає діленню) на прохання власника земельної ділянки. 

Ч. 2 ст. 5:70 ЦК Угорщини встановлює, що забудовник набуває 

право власності на земельну ділянку або її частину, якщо вартість будівлі 

істотно перевищує вартість земельної ділянки або відповідної її частини. 

На прохання власника земельної ділянки суд може прийняти рішення, 

згідно з яким забудовник набуває лише право власності на будівлі; в 

такому випадку забудовник повинен мати право на використання 

земельної ділянки. 

Чинне законодавство Угорщини також врегульовує відносини 

власника земельної ділянки та недобросовісного забудовника. Якщо 

забудовник діяв недобросовісно (вважається, що забудовник діяв 

недобросовісно, якщо перед початком будівельних робіт він знав або 

повинен був знати, що зведення такої будівлі порушуватиме права 
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власника земельної ділянки), або якщо власник земельної ділянки 

протестував проти будівництва на той час, коли відновлення первісного 

стану земельної ділянки не завдало б невиправдано великої шкоди 

забудовнику, в даному випадку будуть застосовуватись положення про 

посягання (ст. 5:71 ЦК Угорщини). 

Отже, як бачимо, угорське законодавство йде тим самим шляхом, 

що й українське – допускаючи випадки визнання права власності на 

будівлю не за власником земельної ділянки. 

Однак, на нашу думку, підхід, за яким, орендар (суперфіціарій) в 

Україні набувають у власність зведену на чужій землі будівлю чи 

споруду, є неправильним. В даному випадку підхід повинен бути в цілому 

іншим, оскільки забудова земельної ділянки означає зміну правового 

режиму земельної ділянки, яка цим фактом нерозривно пов’язується із 

зведеною на ній будівлею чи спорудою. Тобто де факто ці два об’єкти 

становлять єдине ціле. Однак, надання права власності на будівлю чи 

споруду, що перебуває на чужій землі, роз’єднує їх юридичну долю. 

В цьому контексті не можна не зазначити, що практика надання 

земельних ділянок для забудови виникла ще у римському праві за часів 

Республіки. За римським правом, право власності на будівлю чи споруду 

визнавалось за власником землі – semper superficiem solo cedere – все, що 

знаходиться на землі та зв’язане з нею належить (як accessio) власнику 

землі. Однак тільки суперфіціарію належало протягом строку дії договору 

суперфіцію право користування будівлею [97, с. 198]. 

Варто зазначити, що така практика існує і на сьогоднішній день у 

багатьох країнах світу. Наприклад, в Федеративній Республіці Німеччина 

існує Закон про спадкове право забудови (Erbbaurecht) [54], за яким 

володілець Erbbaurecht може зводити будівлю чи споруду на обтяженій 

земельній ділянці. В даному випадку слід звернути увагу на те, що 

обтяження земельної ділянки здійснюється не об’єктом (будівлею чи 

спорудою), а правом на її зведення, тобто в такому разі дотримується 
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концепція єдиного об’єкта нерухомості. Окрім того, зазначений закон 

регулює питання юридичної долі будівлі чи споруди після припинення дії 

договору. Так відповідно до ч. 1 парагр. 27, у разі припинення дії 

договору Erbbaurecht власник земельної ділянки повинен компенсувати 

уповноваженій особі певну суму від вартості будівлі чи споруди. Ч. 2 

парагр. 27 зазначає, якщо уповноважена особа відноситься до 

малозабезпеченої верстви населення, то власник земельної ділянки 

повинен виплатити такій особі не менше двох третіх від вартості будівлі 

чи споруди. Як бачимо, за чинним законодавством Німеччини, володілець 

спадкового права забудови не набуває зведену ним будівлю чи споруду у 

власність. 

Такої ж позиції притримується законодавство Королівства 

Нідерландів. В Нідерландах існує дві форми забудови чужої земельної 

ділянки. Перша форма – це оренда земельної ділянки для забудови, дане 

право забудови не порушує концепції єдиного об’єкта нерухомості, так як 

власник землі є власником збудованої орендарем будівлі [66]. Однак, 

відповідно до ст. 5:99 ЦК Нідерландів [47], по закінченню договору 

оренди землі орендар може звернутись до власника з вимогою 

відшкодувати вартість будівлі (за умови, що така забудова здійснювалась 

законно). Друга форма – це суперфіцій. Відповідно до ч. 1 ст. 5:105 ЦК 

Нідерландів, після закінчення дії права суперфіція, право власності на 

збудовану будівлю чи споруду, а також рослини буде належати власнику 

землі, що була обтяжена правом суперфіція. Однак землекористувач може 

вимагати від власника компенсацію (ч. 3 ст. 5:105 ЦК Нідерландів). Тож в 

даному випадку концепція єдиного об’єкта нерухомості також 

дотримується. 

Схожий підхід передбачений в законодавстві Республіки Хорватія. 

Так, ч. 3 ст. 9 Закону “Про право власності та інші речові права” 

передбачає, що все, що зводиться на, вище або нижче поверхні землі, і 

метою якого є залишатися там постійно, або все, що збудоване земельній 
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ділянці, є її частиною. 

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що для 

забезпечення реалізації принципу єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, в повному обсязі 

необхідно надати суперфіціарію чи орендарю землі право користування 

збудованою будівлею чи спорудою протягом строку користування 

земельною ділянкою, однак власником такої будівлі чи споруди повинен 

вважатися власник земельної ділянки. Після закінчення дії договору 

оренди землі чи суперфіцію земельна ділянка разом із зведеною будівлею 

чи спорудою повинна повертатись власнику землі. 

Для цього необхідно внести відповідні зміни до чинного 

законодавства України, які б передбачали, що власник земельної ділянки 

стає власником будівлі чи споруди, зведеної користувачем землі. Також 

можна передбачити певну компенсацію користувачу землі за зведену ним 

будівлю чи споруду. Якщо ж сторони не дійдуть згоди, то варто надати 

власнику земельної ділянки право вимагати від користувача знести 

будівлю чи споруду. Подібне рішення вирішить цілу низку практичних 

проблем, зокрема, ліквідує цілий клас спорів щодо усунення перешкод у 

реалізації права власності на земельні ділянки тощо. 

Для цього необхідно: 

1) Оскільки ми вважаємо, що користувач земельної ділянки не може 

набувати зведену ним будівля чи споруду на чужій землі у власність, то ч. 

3 ст. 413 ЦК України (“Підстави виникнення права користування чужою 

земельною ділянкою для забудови”) викласти у такій редакції: “3. Право 

користування земельною ділянкою державної або комунальної власності 

для забудови не може бути відчужено її землекористувачем іншим 

особам (крім випадків переходу права користування будівлями та 

спорудами, що розміщені на такій земельній ділянці), внесено до 

статутного фонду, передано у заставу”; 

2) Оскільки, як уже було обґрунтовано, власником зведеної 
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користувачем будівлі чи споруди повинен бути власник земельної 

ділянки, то ч. 1 ст. 414 ЦК України (“Права та обов’язки власника 

земельної ділянки, наданої для забудови”) доповнити фразою “Власник 

земельної ділянки набуває у власність будівлю чи споруду, зведену 

користувачем земельної ділянки”;  

Оскільки ми вважаємо, що користувачу земельної ділянки 

необхідно надати право користування збудованою будівлею чи спорудою 

протягом строку користування земельною ділянкою, то в ч. 2 (“Перехід 

права власності на земельну ділянку до іншої особи не впливає на обсяг 

права власника будівлі (споруди) щодо користування земельною 

ділянкою”): слова “обсяг права власника будівлі (споруди)” слід замінити 

словами  “обсяг права користувача будівлі (споруди)”. 

3) Оскільки ми вважаємо, що користувач земельної ділянки не може 

набувати зведну ним будівля чи споруду на чужій землі у власність, то в 

ч. 2 ст. 415 “Права та обов’язки землекористувача” (“2. Землекористувач 

має право власності на будівлі (споруди), споруджені на земельній 

ділянці, переданій йому для забудови”) слова “землекористувач має право 

власності на будівлі (споруди)” слід замінити словами “землекористувач 

має право користування будівлями (спорудами)”. 

4) ч. 3 ст. 417 ЦК України викласти в такій редакції: “3. У разі 

недосягнення домовленості між ними, власник земельної ділянки має 

право вимагати від користувача будівлі (споруди) її знесення та 

приведення земельної ділянки до стану, в якому вона була до надання її у 

користування”. 

Такі ж правила слід передбачити при забудові земельної ділянки 

орендарем. Наприклад, шляхом внесення змін до ЗУ “Про оренду землі”, 

а саме: 

1) Оскільки, як уже було обґрунтовано, власником зведеної 

користувачем будівлі чи споруди повинен бути власник земельної 

ділянки, то ч. 1 ст. 24 “Права та обов’язки орендодавця” слід доповнити 
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пунктом 5 такого змісту: “Власник земельної ділянки набуває у власність 

будівлю чи споруду, зведену орендарем земельної ділянки”. 

2) ст. 34 “Наслідки припинення або розірвання договору оренди 

землі” доцільно доповнити текстом такого змісту: “У разі припинення або 

розірвання договору оренди земельної ділянки, на якій була споруджена 

будівля (споруда), застосовуються наслідки, встановлені для припинення 

дії договору суперфіцію”. 

Окрім будівель чи споруд, що будуються, в Україні існує велика 

кількість будівель та споруд, що знаходяться на чужій землі. Така 

ситуація, як уже раніше зазначалось, є перешкодою у реалізації принципу 

єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 

ній розташовані. На нашу думку, послідовна реалізація принципу єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані, з часом все ж приведе до створення єдиного об’єкту 

нерухомості, однак, цей процес буде тривалим. Для того, щоб його 

прискорити, в доктрині земельного права пропонується вирішити в 

рамках чинного законодавства проблему знаходження будівель на чужій 

землі, тобто ситуацій, за яких земельна ділянка і споруда вже належать 

різним особам. Так, А.М. Мірошниченко та А.І. Ріпенко виділяють 

наступні можливі шляхи вирішення даного питання: 1) знесення будівлі 

або споруди; 2) викуп власником будівлі або споруди земельної ділянки; 

3) викуп власником земельної ділянки будівлі або споруди; 4) надання 

власнику будівлі певного правового титулу на користування земельною 

ділянкою [84; 88; 89]. Розглянемо більш детально кожен з варіантів 

вирішення даного питання. 

Знесення будівлі або споруди. Даний підхід походить ще з часів 

Стародавнього Риму. Так, у римлян існувало прислів’я “mobilium 

possessio vilis”, що означає – рухоме майно – нікчемність. Знесення також 

передбачалось і в Російській Імперії, в Законі про право забудови від 23 

червня 1912 року [77, с. 234-242]. Даним Законом на забудовника 
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покладався обов’язок знесення будівлі по закінченні договору про 

забудову земельної ділянки. В Українській РСР, згідно із Земельним 

кодексом 1922 року [39], була пряма заборона на знесення будівель, 

натомість вони переходили в державну власність. 

У чинному ЦК України передбачено, що у разі недосягнення 

домовленості між власником земельної ділянки та власником будівлі 

(споруди) власник земельної ділянки має право вимагати від власника 

будівлі (споруди) її знесення та приведення земельної ділянки до стану, в 

якому  вона була до надання її у користування для забудови (п. 2 ч. 1 ст. 

417). 

Власник земельної ділянки згідно ст. 391 ЦК України може 

вимагати знесення будівлі чи споруди, звернувшись до суду з вимогою 

про усунення перешкод у здійсненні ним права користування та 

розпоряджання своїм майном. 

Проте, § 1 ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод, ратифікованого Законом України від 

17.07.1997 №475/97–ВР [26] зазначає, що ніхто не може бути позбавлений 

своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, 

передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, та 

за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. 

Непоодинокими є позови місцевих рад та органів виконавчої влади 

про звільнення земельних ділянок, на яких розташована придбана 

нерухомість, якщо право власності або користування такою ділянкою не 

оформлено відповідними документами [115, с. 330]. Судова практика йде 

шляхом непорушності права власності. Так, у разі знаходження на 

земельній ділянці будівель, що зареєстровані у встановленому порядку, 

звільнення земельної ділянки на вимогу власника або землекористувача 

означає припинення права власності на такі споруди і допускається лише 

у випадках, прямо передбачених законом (відчуження майна з мотивів 

суспільної необхідності тощо) [124]. 
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Як втілюється у правозастосовній практиці, вище зазначене, можна 

розглянути на прикладі судової справи №25/259-06. ТОВ ПКФ “САБА” у 

2004 році придбало у власність станцію технічного обслуговування 

автомобілів (нагадаю, що ЗК України в редакції 2001 року з 2004 до 2007 

року визнавав земельну ділянку і розташовану на ній будівлю і споруду 

самостійними об’єктами правовідносин), проте жодних прав на земельну 

ділянку ні попередній власник, ні ТОВ не мало. В 2006 році прокурор в 

інтересах держави звернувся з позовом до суду про зобов’язання ТОВ 

повернути самовільно зайняту земельну ділянку шляхом приведення її у 

придатний для використання стан шляхом знесення розміщеної на ній 

станції технічного обслуговування автомобілів. При цьому, в своїх 

поясненнях ТОВ зазначило, що подало відповідну заяву про отримання в 

користування (оренду) земельну ділянку до органу місцевого 

самоврядування, однак останній її у встановленому порядку не розглянув. 

Суд першої інстанції постановив задовольнити позов [134], проте 

Дніпропетровський апеляційний господарський суд своєю постановою 

скасував рішення суду першої інстанції [135]. Постановою Вищого 

господарського суду України [136] згадану вище постанову 

Дніпропетровського апеляційного господарського суду залишено без 

змін. Суд мотивував своє рішення тим, що відповідно до приписів глави 

15 ЗК України у позивача є право оренди земельної ділянки. Наявність 

відповідного права у однієї сторони не може існувати без відповідного 

обов’язку у іншої сторони. Відповідно до ст. 19 Конституції України 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Окрім того, 

право власності є непорушним (ст. 321 ЦК Україні), отже, прокурор не 

має право вимагати знесення споруд, у яких розташована станція 

технічного обслуговування автомобілів, оскільки власником цих споруд є 

ТОВ ПКФ “САБА”. Дане рішення підтверджує висновок про те, що на 
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практиці суди захищають права власника придбаної нерухомості. Дана 

справа також ілюструє проблему бездіяльності місцевої ради щодо 

розгляду заяви про надання земельної ділянки в оренду. 

Викуп власником будівлі або споруди земельної ділянки. Так, 

А.М. Мірошниченко та А.І. Ріпенко зазначають, що викуп земельної 

ділянки власником споруди може допускатись у разі, якщо вартість 

будівлі чи споруди перевищує вартість земельної ділянки, або якщо мова 

йде про землі державної або комунальної власності (в такому випадку, 

власник будівлі має право на викуп земельної ділянки під будівлею згідно 

з положеннями ст. 128 ЗК України) [88, с. 37]. Так, відповідно до ч. 2 ст. 

128 ЗК України громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні 

земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до 

відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської 

ради чи державного органу приватизації. У заяві (клопотанні) 

зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове 

призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про 

оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. Якщо 

мова йде про викуп будівлі на приватній землі, то науковці пропонують 

застосовувати за аналогією положення ч. 2 ст. 417 ЦК України, яка одним 

із можливих наслідків припинення суперфіцію передбачає можливість 

викупу земельної ділянки власником будівлі, окрім того, науковці 

зазначають, що, на виконання вимоги ч. 5 ст. 41 Конституції України, 

плата за земельну ділянку повинна сплачуватись заздалегідь, а для цього 

пропонується використовувати за аналогією ст. 365 ЦК України, де 

зазначено, що плата повинна бути внесеною на депозитний рахунок суду 

заздалегідь [89, с. 164]. 

Викуп власником земельної ділянки будівлі або споруди. 

Мірошниченко А.М. та Ріпенко А.І. пропонують, як і в попередньому 

випадку, застосовувати за аналогією положення ст. 417 ЦК України, яка 

одним із можливих наслідків припинення суперфіцію передбачає 
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можливість викупу будівлі власником земельної ділянки, а також 

застосовувати за аналогією ст. 365 ЦК України, де зазначено, що плата 

повинна бути внесеною на депозитний рахунок суду заздалегідь [89, с. 

169]. 

На наш погляд, якщо йти шляхом викупу одного з об’єктів 

нерухомості власником іншого об’єкту нерухомості, то необхідно 

застосовувати останні два підходи лише в сукупності. Не можна обрати 

лише один із варіантів, так як бувають різні ситуації, наприклад, землі в 

сільських районах можуть коштувати набагато менше, ніж будівля, яка 

розташована на земельній ділянці. Проте зовсім іншою буде ситуація у 

великих містах. Також потрібно мати на увазі, що існують категорії 

земель, які не можна передавати у приватну власність, також і деякі 

будівлі не можуть бути передані у приватну власність (наприклад, 

пам’ятки архітектури тощо). Тож, як бачимо, в одних випадках можна 

викупити земельну ділянку, в інших – будівлю (споруду). Тобто, 

пропонується в кожному конкретному випадку використовувати той з 

підходів, який більш підходить в силу тих чи інших обставин. 

Одним із видів земельних прав в чинному законодавстві України є 

емфітевзис. Правове регулювання використання земельних ділянок на 

праві емфітевзису забезпечується нормами ЦК України, ЗК України, 

Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень”, Закону України “Про відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності” від 17.11.2009 р. № 1559-VІ [10]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 102
1 

ЗК України емфітевзис – це право 

користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 

потреб. Відповідно до ч. 2 ст. 407 ЦК України емфітевзис може 

відчужуватися і передаватися у порядку спадкування. 
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В Україні існує практика укладання договорів емфітевзису для 

садівництва, а відповідно до чинного законодавства на земельних 

ділянках, призначених для садівництва, можуть зводитись будинки та 

господарські споруди. На думку А.М. Мірошниченка, в таких випадках 

відносини сторін мають регулюватися одночасно положеннями і про 

емфітевзис, і про суперфіцій [81, с. 126]. В цивілістичній науці такі права 

називають складеними речовими правами [113, с. 4, 14]. 

Відповідно до чинного законодавства емфітевзис передбачає право 

використання чужих земельних ділянок для задоволення 

сільськогосподарських потреб. При цьому Цюра В.В. зазначає, що слід 

розмежовувати поняття “призначення” використання земельної ділянки та 

“цільове призначення” земельної ділянки. Адже якщо призначення 

використання земельної ділянки, щодо якої встановлено емфітевзис, 

передбачає відповідь на питання, “для чого (для яких потреб) така ділянка 

буде використовуватись?”, то під цільовим призначенням земельної 

ділянки розуміється її належність до певної категорії земель, визначеної 

ст. 19 ЗК України. Тобто, загальною вимогою є можливість задоволення 

сільськогосподарських потреб, використовуючи земельну ділянку з 

відповідним цільовим призначенням [91, с. 687-688]. 

Тож варто з’ясувати, що являють собою сільськогосподарські 

потреби. Тлумачний словник визначає “потребу” як те, без чого не можна 

обійтись; вимоги, які необхідно задовольнити. А термін 

“сільськогосподарський” визначається як – такий, що стосується 

сільського господарства [69]. Отже, сільськогосподарські потреби можна 

визначити як те, без чого не може обійтись сільське господарство та все 

те, що стосується сільського господарства. Класифікатор видів 

економічної діяльності ДК 009:2010 до сфери сільського господарства 

відносить наступні напрями: 1) вирощування однорічних і дворічних 

культур; 2) вирощування багаторічних культур; 3) відтворення рослин; 4) 
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тваринництво; 5) змішане сільське господарство; 6) допоміжна діяльність 

у сільському господарстві та післяурожайна діяльність. 

Зрозуміло, що певні види сільськогосподарського виробництва 

неможливо здійснювати без певних допоміжних будівель чи споруд. Так, 

наприклад, в “Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності 

з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної 

експертизи походження та аномалій тварин”, затверджених наказом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 

№ 589 [30], зазначено про необхідність наявності виробничих приміщень, 

зокрема, лабораторій тощо. Тож до потреб сільського господарства можна 

віднести допоміжні будівлі чи споруди, які стосуються сільського 

господарства. 

Об’єктом договору емфітевзису є земельна ділянка 

сільськогосподарського призначення. До складу земель 

сільськогосподарського призначення належать сільськогосподарські та 

несільськогосподарські угіддя, а на останніх можна зводити будівлі та 

споруди відповідно до ч. 1 ст. 22 ЗК України, де зазначено, що землями 

сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для 

розміщення відповідної виробничої інфраструктури. До об’єктів 

відповідної виробничої інфраструктури можна віднести, наприклад, 

склади для зберігання надлишків виробленої продукції тощо. ЗУ “Про 

особисте селянське господарство” [24] не вказує чітко на те, що на землях 

ОСГ можна зводити будівлі чи споруди, проте він фактично презюмує 

дане право. Так, ст. 6 згаданого закону зазначає, що до майна, яке 

використовується для ведення ОСГ, належать жилі будинки, господарські 

будівлі та споруди. Більше того, ст. 10 зазначає, що одним із видів 

державної підтримки у веденні ОСГ є надання кредиту для будівництва 

житла, господарських будівель і споруд. В зазначеному Законі також 

передбачається можливість здійснення членами ОСГ діяльності із 

надання послуг в сфері сільського зеленого туризму, що дозволяє 
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говорити про будівництво відповідних будівель та споруд для туристів, 

наприклад, гостьових будинків, туристичних будиночків, міні-готелів 

тощо. Разом із тим, в теорії права питання забудови земель ОСГ є 

дискусійним, зокрема, Лебідь В.І. притримується думки, що на землях 

ОСГ зведення будівель чи споруд є недопустимим [79, с. 62]. Як уже 

зазначалось, ч. 3 ст. 35 ЗК України прямо дозволяє зводити будинки та 

господарські споруди на земельних ділянках, призначених для 

садівництва. Ч. 2 ст. 5 ЗУ “Про фермерське господарство” [27] надає 

громадянам, що створили фермерське господарство, право облаштувати 

житло в тій частині наданої для ведення фермерського господарства 

земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх 

виробничих об’єктів господарства. Якщо житло членів фермерського 

господарства знаходиться за межами населених пунктів, то вони мають 

право на створення відокремленої фермерської садиби, якій надається 

поштова адреса. Тож за чинним законодавством України, на землях 

сільськогосподарського призначення можна зводити будівлі та споруди. 

За умови забудови земельної ділянки, що використовується на праві 

емфітевзису, згідно з державним реєстром прав встановлюється лише 

емфітевзис, проте по суті встановлюється також і суперфіцій (речове 

право забудови чужої земельної ділянки), тому такі речові права повинні 

діяти у сукупності, тобто відносини мають регулюватись одночасно 

положеннями і про емфітевзис, і про суперфіцій [81, с. 126]. В 

цивілістичній науці обґрунтовано, що в таких випадках існують так звані 

складені речові права [113, с. 14]. 

Емфітевзис та суперфіцій – речові права, а отже – абсолютні. 

Відповідно до ч. 2 ст. 395 ЦК України коло речових прав вичерпно 

встановлюється законом (що відповідає римському принципу “numerus 

clausus”). Зміст речового права (як абсолютного права) також 

визначається нормативною волею закону; так як ці права встановлюють 

обов’язок для невизначеного кола осіб, то особи повинні бути 
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поінформовані про зміст і види таких прав шляхом вказівки у законі [81, 

с. 127]. У такому разі говорити про просте поєднання двох видів речових 

прав не можна, існування складених речових прав повинно бути 

передбачено законом. 

Якщо складені речові права будуть передбачені законом, то постане 

питання, яке з речових прав підлягає державній реєстрації. Оскільки мова 

йде про складені права, вбачається правильним підхід, за яким державній 

реєстрації підлягатимуть два права: емфітевзис та суперфіцій. 

Оскільки норми про емфітевзис встановлюють правила лише щодо 

користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, то 

при забудові земельної ділянки на даному праві ми не можемо керуватись 

лише положеннями про емфітевзис, так як нам необхідно також 

врегулювати питання, пов’язані з юридичною долею такої будівлі чи 

споруди (права на них, їх юридична доля після закінчення дії договору 

тощо). На нашу думку, якщо говорити не просто про забудову на праві 

емфітевзису, а про складені речові права, то в такому разі можливо 

застосовувати норми про емфітевзис та суперфіцій в комплексі, 

наприклад, можна за аналогією застосовувати запропоновані нами зміни 

до положень ст. 417 ЦК України, яка передбачає правові наслідки 

припинення права користування земельною ділянкою для забудови. 

Ще однією правовою формою забудови є право постійного 

користування земельною ділянкою. Відповідно до ч. 1 ст. 92 ЗК України 

право постійного користування земельною ділянкою – це право володіння 

і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або 

комунальній власності, без встановлення строку. 

Забудовувати на даному праві можна за тих самих умов, що і на 

інших речових правах, при цьому потрібно пам’ятати, що право 

постійного користування земельною ділянкою характеризується 

обмеженим колом суб’єктів. Відповідно до ч. 2 ст. 92 ЗК України із 

земель державної та комунальної власності набувають: а) підприємства, 
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установи та організації, що належать до державної та комунальної 

власності; б) громадські організації інвалідів України,  їх підприємства 

(об’єднання), установи та організації; в) релігійні організації України, 

статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом 

порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших 

будівель, необхідних  для забезпечення їх діяльності; г) публічне 

акціонерне товариство залізничного транспорту загального користування, 

утворене відповідно до Закону України “Про особливості утворення 

публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального 

користування”. 

Таке обмежене коло суб’єктів заважає реалізації принципу єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані (дане питання більш детально розглядається в розділі ІІ). 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І: 

 

1. Роз’єднаність юридичної долі земельної ділянки та 

розташованого на ній нерухомого майна неодмінно тягне за собою 

колізію між правами власника земельної ділянки та власника будівлі чи 

споруди, що на практиці виливається у значу кількість спорів. 

Світовій практиці відомі наступні принципи регулювання 

обороту земельних ділянок та об’єктів нерухомості, які на них 

розташовані: 1) визнання земельної ділянки та будівлі чи споруди, які на 

ній розташовані, самостійними об’єктами правовідносин; 2) концепція 

єдиного об’єкта нерухомості; 3) принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. 

2. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, передбачає, що два окремі 

об’єкти нерухомості – земельна ділянка та будівля чи споруда, яка на ній 

розташована, одночасно беруть участь в обороті. Реалізація даного 

принципу забезпечує відсутність колізій між правами власника земельної 

ділянки та власника об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. 

Механізм реалізації принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, передбачає, що 1) 

можливості набуття права власності на будівлі та споруди повинна бути 

виключно у власника земельної ділянки; 2) при переході права на об’єкти 

нерухомості, які на ній розташовані, має одночасно (автоматично) 

переходити і право на земельну ділянку. 

3. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, виводиться із змісту норм 

ст. 120 ЗК України, ст. 377 ЦК України, ст. 6 Закону України “Про 
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іпотеку”, ст. 7 Закону України “Про оренду землі” тощо. 

4. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, має пріоритет перед іншими 

нормами права у випадку переходу права власності чи права 

користування на земельну ділянку при переході права власності на 

будівлю чи споруду. 

5. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, бере свій початок ще з 

Стародавнього Риму. Римляни керувались принципом superficies solo cedit 

- наземне майно приростає до земельної ділянки. Даний принцип 

застосовувався як при забудові власної земельної ділянки чужим 

матеріалом, так і при зведенні будівлі на чужій земельній ділянці. 

Римське прислів’я говорить: mobilium possessio vilis, що означає – рухоме 

майно – нікчемність, тобто створення нової речі шляхом її покращення 

тощо не допускалось, а право власності на будівлю визнавалось за 

власником землі – simper superficiem solo cedere. 

6. В подальшому принцип єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані формувався та 

розвивався в середньовічній Європі, де, зрештою, набув більш відомої 

нам форми. 

В середньовічній Німеччині та Франції будівлі та споруди 

прирівнювались до рухомих речей, проте, в певних випадках, наприклад, 

при спадкуванні чи оренді, зараховувались до нерухомого майна та 

забезпечувались такими ж гарантіями. Прояви даного принципу 

зустрічається і в кодифікаціях пруського права, зокрема в Прусському 

Земському праві.  

7. Еволюція даного римського принципу на землях України є 

складною, так як до прийняття Акту проголошення Незалежності України 

в 1991 році у різні часи землі України входили до складу різних держав. В 

період входження частини українських земель до складу Польського 
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королівства і Великого князівства Литовського принцип єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані дотримувався. Так, доля будівлі прямо залежала від долі 

земельної ділянки, а власник будівлі жодним чином не міг претендувати 

навіть на користування земельною ділянкою, якщо власник земельної 

ділянки проти такого користування (ІІІ Литовський статут в редакції 1588 

року). 

8. На українських землях, які входили до складу Московської 

держави, діяло Соборне Уложення 1649 року, за яким, на відміну від 

Литовських статутів, охоронялась саме будівля. Новий господар був 

зобов’язаний при викупі земельної ділянки сплатити будівельникові 

повну вартість будівлі, і таке ж правило існувало з приводу повернення 

ділянки з незаконного володіння. 

За часів перебування українських земель в складі Російської 

імперії діяла Межова інструкція Катерини II від 25 травня 1766 р., яка 

передбачала ліквідацію прав на землю господаря землі, а забудовник 

зобов’язувався сплатити власнику вартість землі під будівлею, внаслідок 

чого він і ставав єдиним власником земельної ділянки та всього, що на 

ній. Закон про право забудови від 23 червня 1912 р. надавав забудовнику 

право користування земельною ділянкою для забудови на строк від 36 до 

99 років. Згідно із даним Законом, забудовник міг знести будівлю по 

закінченні терміну дії договору або на вимогу власника земельної 

ділянки, не зносити будівлю, а натомість отримати відшкодування 

вартості будівлі, але не як єдиного цілого, а як сукупності будівельних 

матеріалів за вирахуванням очікуваних витрат на їх знесення. Тож, як 

бачимо Закон про право забудови 1912 р. притримувався принципу 

єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 

ній розташовані. 

9. За радянським земельним законодавством земля перебувала 

виключно в державній власності. Оскільки будівлі та споруди були 
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залучені до цивільно – правового обігу, у законодавстві проявився 

пріоритет нерухомості по відношенню до земель, який зберігся і в 

законодавстві Незалежної України. 

10. Правила про долю земельної ділянки у разі відчуження 

розташованих на ній будівель чи споруд протягом останніх двох 

десятиліть в Україні неодноразово змінювалися. Зокрема, при відчуженні 

нерухомого майна під час дії ст. 30 ЗК України в редакції 1992 р. 

відбувався автоматичний перехід права власності на земельну ділянку до 

набувача з необхідністю подальшого оформлення права. Відчуження 

об’єктів нерухомого майна в період з 01.01.2002 року по 20.06.2007 р. (під 

час дії ст. 120 ЗК України в ред. від 25.10.2001 р.) не тягнуло 

автоматичного переходу права власності на земельну ділянку під 

будівлями і спорудами. Втім, автоматичний перехід права на земельну 

ділянку при відчуженні будівлі чи споруди передбачала ст. 377 чинного 

ЦК України від 16.01.2003 Наступна редакція ст. 120 ЗК України (ред. ЗУ 

№ 997-V від 27.04.2007) знову передбачила автоматичний перехід права 

на земельну ділянку при відчуженні будівлі або споруди (якщо доля 

земельної ділянки не вирішена в договорі). Нарешті, поточна редакція 

статті (зміни внесені ЗУ № 1702-VI від 05.11.2009) також передбачає 

автоматичний перехід права на земельну ділянку при відчуженні будівлі 

або споруди, однак її норми є імперативними і не допускають можливості 

врегулювати долю земельної ділянки в договорі. 

11. В Україні існують такі правові форми використання 

земельних ділянок для забудови як: 1) право власності на землю; 2) 

оренда землі; 3) суперфіцій; 4) право постійного користування. 

12. За чинним законодавством України невласник (суперфіціарій, 

орендар) земельної ділянки набуває зведену на ній будівлю чи споруду у 

власність. Така ситуація прямо суперечить принципу єдності юридичної 

долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. 

Для усунення такої ситуації необхідно внести ряд змін в чинне 
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законодавство України. 

13. Оскільки ми вважаємо, що користувач земельної ділянки не 

може набувати зведену ним будівля чи споруду на чужій землі у 

власність, то ч. 3 ст. 413 ЦК України (“Підстави виникнення права 

користування чужою земельною ділянкою для забудови”) необхідно 

викласти в новій редакції “3. Право користування земельною ділянкою 

державної або комунальної власності для забудови не може бути 

відчужено її землекористувачем іншим особам (крім випадків переходу 

права користування будівлями та спорудами, що розміщені на такій 

земельній ділянці), внесено до статутного фонду, передано у заставу”; 

14.  Оскільки, як уже було обґрунтовано, власником зведеної 

користувачем будівлі чи споруди повинен бути власник земельної 

ділянки, то ч. 1 ст. 414 ЦК України (“Права та обов’язки власника 

земельної ділянки, наданої для забудови”) необхідно доповнити такою 

фразою “Власник земельної ділянки набуває у власність будівлю чи 

споруду, зведену користувачем земельної ділянки”; 

Оскільки ми вважаємо, що користувачу земельної ділянки необхідно 

надати право користування збудованою будівлею чи спорудою протягом 

строку користування земельною ділянкою, то в ч. 2 (“Перехід права 

власності на земельну ділянку до іншої особи не впливає на обсяг права 

власника будівлі (споруди) щодо користування земельною ділянкою”): 

слова “обсяг права власника будівлі (споруди)” замінити на “обсяг права 

користувача будівлі (споруди)”. 

15. Оскільки ми вважаємо, що користувач земельної ділянки не 

може набувати зведену ним будівля чи споруду на чужій землі у 

власність, то в ч. 2 ст. 415 “Права та обов’язки землекористувача” (“2. 

Землекористувач має право власності на будівлі (споруди), споруджені на 

земельній ділянці, переданій йому для забудови”) слова 

“землекористувач має право власності на будівлі (споруди)” замінити на 

“землекористувач має право користування будівлями (спорудами)”. 
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Ч. 3 ст. 417 ЦК України викласти в такій редакції: “3. У разі 

недосягнення домовленості між ними, власник земельної ділянки має 

право вимагати від користувача будівлі (споруди) її знесення та 

приведення земельної ділянки до стану, в якому вона була до надання її у 

користування”. 

16.  Оскільки, як уже було обґрунтовано, власником зведеної 

користувачем будівлі чи споруди повинен бути власник земельної 

ділянки, то ч. 1 ст. 24 “Права та обов’язки орендодавця” доцільно 

доповнити пунктом 5 такого змісту: “Власник земельної ділянки набуває у 

власність будівлю чи споруду, зведену орендарем земельної ділянки”. 

17.  Ст. 34 “Наслідки припинення або розірвання договору оренди 

землі” варто доповнити текстом такого змісту: “У разі припинення або 

розірвання договору оренди земельної ділянки, на якій була споруджена 

будівля (споруда), застосовуються наслідки, встановлені для припинення 

дії договору суперфіцію”. 

18. Оскільки норми про емфітевзис встановлюють правила лише 

щодо користування земельною ділянкою для сільськогосподарських 

потреб, то при забудові земельної ділянки на даному праві ми не можемо 

керуватись лише положеннями про емфітевзис, так як необхідно також 

врегулювати питання, пов’язані з юридичною долею такої будівлі чи 

споруди (права на них, їх юридична доля після закінчення дії договору 

тощо). На нашу думку, якщо говорити не просто про забудову на праві 

емфітевзису, а про складені речові права, то в такому разі можливо 

застосовувати норми про емфітевзис та суперфіцій в комплексі, 

наприклад, можна за аналогією застосовувати запропоновані нами зміни 

до положень ст. 417 ЦК України, яка передбачає правові наслідки 

припинення права користування земельною ділянкою для забудови. 

19. В цілому не можна говорити про реалізацію принципу єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані, в Україні у повній мірі, оскільки даний принцип не повністю 
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реалізований у ситуації з багатоквартирними будинками, орендою для 

забудови (на підставі чого орендар набуває будівлю чи споруду у 

власність), правилах про автоматичний перехід права на земельну ділянку 

тощо. 
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РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ 

ЮРИДИЧНОЇ ДОЛІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ОБ’ЄКТІВ 

НЕРУХОМОСТІ, ЯКІ НА НІЙ РОЗТАШОВАНІ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ПРИ 

ПЕРЕХОДІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА БУДІВЛЮ ЧИ СПОРУДУ 

 

Як уже зазначалось у розділі І, із ст. 120 ЗК України, ст. 377 ЦК 

України та ін. положень законодавства України випливає принцип єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані. Так, при переході права власності на будівлю чи споруду 

одночасно переходить право власності на землю чи право 

землекористування в тому ж обсязі та на тому ж правовому титулі, яке 

мав власник будівлі чи споруди. Дані положення спрямовані на те, щоб 

уникнути ситуації, за якої земельна ділянка та розташоване на ній 

нерухоме майно належить різним суб’єктам. Проте, у випадку із 

багатоквартирними жилими будинками принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, не 

працює, також існує ряд інших проблем у його реалізації. 

Також ст. 120 ЗК України передбачає, що у разі переходу права 

власності на будинок або його частину від однієї особи до іншої за 

договором довічного утримання право на земельну ділянку переходить на 

умовах, на яких ця земельна ділянка належала попередньому 

землевласнику. У разі набуття права власності на жилий будинок, 

будівлю або споруду кількома особами право на земельну ділянку 
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визначається пропорційно до часток осіб у праві власності жилого 

будинку, будівлі або споруди. 

У статтях 120 ЗК України та 377 ЦК України прямо не зазначено, 

що перехід прав на земельну ділянку здійснюється автоматично. Це дає 

змогу деяким науковцям говорити про те, що вказані норми не 

забезпечують автоматичного переходу прав на земельну ділянку, оскільки 

потрібно укладати два договори: договір відчуження будівлі чи споруди 

та договір відчуження земельної ділянки, укладення яких “розірвано у 

часі” [105, с. 49]. На користь даної позиції можна сказати, що якщо 

земельна ділянка переходить одним договором разом із будівлею чи 

спорудою, то з точки зору юридичної техніки, такий договір може бути 

обтяжливим, оскільки, поєднує два різних за правовою природою 

предмети договору. Нажаль, недоліки редакції ст. 120 ЗК України на 

практиці призводять до нестабільності правозастосування, наприклад, 

одні нотаріуси оформляють відповідні угоди шляхом укладення одного 

договору, інші – двох тощо. 

Однак на користь того, що право власності на земельну ділянку 

переходить саме автоматично при переході права власності на будівлю чи 

споруду, свідчить наступне: 

1) Аналіз норм ст. 120 ЗК України дає підстави говорити, що право 

власності на земельну ділянку переходить разом з правом власності на 

будівлю чи споруду, тобто автоматично. Хоча самого слова 

“автоматично” в тексті статті немає, проте, поточна редакція 120 ст. ЗК 

України (на відміну від ст. 120 ЗК України в ред. ЗУ № 997-V від 

27.04.2007) не містить можливості вирішити в договорі долю земельної 

ділянки. Тобто власник земельної ділянки при відчуженні будівлі чи 

споруди не має жодної можливості впливати на подальшу юридичну долю 

земельної ділянки. У даному випадку нотаріус буде реєструвати перехід 

права і на будівлю, і на земельну ділянку. 

2) В науці земельного права обґрунтовується, що приписами ст. 120 
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ЗК України введена нова підстава припинення права власності на 

земельну ділянку, яка доповнює перелік таких підстав, що закріплені у ст. 

140 ЗК України (“Підстави припинення права власності на земельну 

ділянку”). Суть цієї підстави полягає в тому, що якщо власник будівлі 

(споруди) відчужує її іншій особі, то таке відчуження тягне за собою 

такий юридичний наслідок, як припинення права власності цієї ж особи 

на земельну ділянку, на якій розміщена будівля (споруда). Причому, як 

зазначає П.Ф. Кулинич, припинення права власності на землю в даному 

випадку слід розглядати не як примусове, а як добровільне. Власник, 

відчужуючи належну йому на праві власності будівлю (споруду), тим 

самим виражає свою волю на припинення належного йому права 

власності на земельну ділянку під даною будівлею (спорудою) [98, с. 280]. 

На нашу думку, таке відчуження права на земельну ділянку – це 

відчуження права за правочином, а не нова підстава припинення права 

власності на земельну ділянку. 

3) Перехід права власності на будівлю чи споруду є підставою 

набуття права власності на земельну ділянку, на якій розташована будівля 

чи споруда. Цим шляхом йде судова практика. Так, ч. 1 п. 2.1 Постанови 

Пленуму Вищого господарського суду України № 6 від 17.05.2011 “Про 

деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із 

земельних відносин” визнає однією з підстав набуття прав на землю 

набуття права власності на житловий будинок, будівлю, споруду. Після 

набуття права власності на житловий будинок, будівлю, споруду особа 

має право на одержання земельної ділянки у власність або в користування 

і право вимагати оформлення документів, що посвідчують право 

власності або право користування земельною ділянкою. При цьому ч. 2 п. 

2.3 зазначає, що у спорах, пов’язаних з правом власності або постійного 

користування земельними ділянками, недійсними можуть визнаватися як 

зазначені рішення, на підставі яких видано відповідні державні акти, так і 

самі акти про право власності чи постійного користування. Однак, таке 
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формулювання вказує на те, що суди не сприймають автоматичного 

переходу права. Разом з тим, слід зазначити, що Державна фіскальна 

служба України (до 01.01.2015 р.) у своїх роз’ясненнях [122] 

неодноразово звертала увагу на те, що особа, яка придбала будівлю, 

відповідно до п. 287.6 ст. 287 ПК України має сплачувати земельний 

податок на загальних підставах за земельну ділянку, на якій розташовано 

таку будівлю, з урахуванням прибудинкової території з дати державної 

реєстрації права власності на нерухоме майно. Як бачимо, податкове 

зобов’язання по сплаті земельного податку виникало після переходу права 

власності на будівлю. Отже, в даному випадку органи державної влади 

визнавали автоматичний перехід прав. 

Оскільки право на земельну ділянку перейшло разом із правом на 

будівлю чи споруду, то додаткової угоди про його перехід укладати не 

потрібно. Окрім того, при укладенні одного договору немає часового 

розриву, що дозволяє уникнути юридичних ризиків, зокрема, ризику 

переходу земельної ділянки в обхід 120 ст. ЗК України. Певні 

“незручності” для юридичної техніки не можуть переважати над нормами 

закону чи можливими юридичними ризиками. Тож земельна ділянка 

повинна відчужуватись одним договором купівлі–продажу разом із 

будівлею чи спорудою. У договорі відчуження об’єкта нерухомості 

достатньо передбачити характеристики земельної ділянки, на якій 

знаходиться об’єкт, що відчужується (виконавши також вимоги ст. 132 ЗК 

України). Так, згідно із ч. 6 ст. 120 ЗК України та ч. 2 ст. 377 ЦК України, 

істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на 

жилий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної 

ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на 

ці об’єкти. При укладенні такого договору одночасно з правом власності 

на будівлю чи споруди переходить право власності на земельну ділянку, 

на якій вони розташовані. У даному випадку договір відчуження об’єкта 

нерухомості буде підставою для нотаріуса зареєструвати в Державному 



 98 

реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельну 

ділянку за новим власником будівлі чи споруди. Якщо ж сторони не 

досягли згоди щодо відчуження земельної ділянки під об’єктом, це є 

підставою для відмови у нотаріальному посвідченні договору відчуження 

будівлі чи споруди. 

В Україні право власності на земельну ділянку виникає з моменту 

державної реєстрації цього права (ст. 125 ЗК України та ст. 3 ЗУ “Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”). 

Разом з тим, зазначене загальне правило не завжди спрацьовує. Так 

відповідно до ст. 120 ЗК України, ст. 377 ЦК України, перехід права 

власності на будівлю чи споруду є підставою виникнення права на 

земельну ділянку, на якій розташована будівля чи споруда. В даному 

випадку ми бачимо, що чинне законодавство України моментом 

виникнення права власності (іншого речового права) на земельну ділянку 

не називає момент державної реєстрації цього права, а прямо вказує, що 

таке право перейшло до нового власника будівлі чи споруди. Тобто 

моментом виникнення права власності називається момент переходу прав 

на об’єкти нерухомості, що розташовані на земельній ділянці. 

У зв’язку із цим в доктрині земельного права існує думка, за якою 

норми ст. 120 ЗК України не забезпечують автоматичного переходу прав 

на земельну ділянку при переході права власності на будівлю чи споруду, 

оскільки державна реєстрація права власності на будівлі чи споруди та 

державна реєстрація права власності на земельну ділянку “розірвані у 

часі” [98, с. 281]. Окрім того, як зазначає О.Г. Поліщук, законодавство на 

сьогодні хоча й стимулює одночасну реєстрацію прав власності на 

об’єкти нерухомого майна та прав на земельні ділянки, на яких вони 

знаходяться (в цьому випадку відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону “Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” 

така реєстрація може відбуватися навіть на підставі однієї заяви), поміж 

тим, допускає реєстрацію таких прав без реєстрації прав на земельну 
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ділянку (ч. 3 ст. 4 Закону), у зв’язку з цим момент реєстрації речових прав 

на земельні ділянки та об’єкти нерухомого майна, які на них знаходяться, 

може не співпадати [95, с. 141]. 

В доктрині цивільного права обґрунтовується, що державна 

реєстрація прав на нерухоме майно не є безпосередньо підставою 

виникнення в особи права власності, адже відповідно до ст. 2 “Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, 

вона слугує офіційним визнанням і підтвердженням державою фактів 

виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, тобто 

вона лише фіксує той факт, який вже відбувся, а відтак, він не збігається з 

моментом вчинення державної реєстрації [118, с. 5]. Справа в тому, що 

діюче цивільне законодавство дає підстави вважати, що речові права на 

нерухомість виникають унаслідок певних юридичних фактів (сукупності), 

не тотожних самому факту державної реєстрації прав [101, с. 85-86]. На 

нашу думку, запропонований підхід доктрини цивільного права на 

сьогодні є справедливим лише у деяких виняткових випадках, до яких 

належить, зокрема, і перехід прав на земельну ділянку при переході прав 

на будівлю чи споруду. 

А.М. Мірошниченко зазначає, що насправді із загального правила, за 

яким право власності та інші речові права виникають з моменту 

державної реєстрації цих прав, існує низка винятків, більше того, можна 

стверджувати, що без існування таких винятків система не може 

нормально функціонувати, наприклад, прив’язка моменту виникнення 

права до його реєстрації буде шкідливою при спадкуванні, реорганізації 

юридичної особи, переході права на земельну ділянку при відчуженні 

будівлі або споруди (якщо не відбувається одночасної реєстрації прав на 

ділянку та збудоване на ній) [80, с. 55-56]. 

Як уже зазначалось, відповідно до ст. 120 ЗК України та ст. 377 ЦК 

України, перехід права власності на будівлю чи споруду є підставою 

виникнення права власності на земельну ділянку, на якій розташована 
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будівля чи споруда. У даному випадку державна реєстрація права 

власності на земельну ділянку буде лише констатацією доконаного факту 

– переходу права власності на земельну ділянку до набувача будівлі чи 

споруди. Тож, на нашу думку, зовсім не обов’язково, щоб момент 

державної реєстрації права власності на земельну ділянку співпадав з 

державною реєстрацією права власності на об’єкти нерухомості, які на ній 

розташовані, так як право власності на земельну ділянку перейшло 

автоматично разом із правом власності на об’єкти нерухомості, які на ній 

розташовані. 

Варто зазначити, що до такої ж позиції схилився законодавець у 

випадку спадкування. До 2013 р. у випадку з спадкуванням існувала певна 

неповнота втілення принципу єдності юридичної долі земельної ділянки 

та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, яка була обумовлена 

положеннями ст. 1299 ЦК України. Так, в статті зазначалось, що якщо у 

складі спадщини, яку прийняв спадкоємець, є нерухоме майно, 

спадкоємець зобов’язаний зареєструвати право на спадщину в органах, які 

здійснюють державну реєстрацію нерухомого майна. Право власності на 

нерухоме майно виникало у спадкоємця з моменту державної реєстрації 

цього майна. Таким чином, після смерті спадкодавця до моменту 

реєстрації спадкоємцем права власності на земельну ділянку земельна 

ділянка мала невизначений правовий режим, була нібито “нічийною” [81, 

с. 102]. Вказана норма виключена з ЦК України на підставі ЗУ № 402-VII 

від 04.07.2013. Станом на сьогоднішній день при спадкуванні 

законодавець передбачив принцип єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. Так, відповідно 

до ч. 2-3 ст. 1225 ЦК України до спадкоємців житлового будинку, інших 

будівель та споруд переходить право власності або право користування 

земельною ділянкою, на якій вони розміщені. До спадкоємців житлового 

будинку, інших будівель та споруд переходить право власності або право 

користування земельною ділянкою, яка необхідна для їх обслуговування, 
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якщо інший її розмір не визначений заповітом. Тож, як бачимо, при 

спадкуванні законодавець передбачив, що право на земельну ділянку 

виникає разом із правом власності на житловий будинок, інші будівлі чи 

споруди. 

У доктрині земельного права обґрунтовується, що значення 

реєстрації має зводитися виключно до оголошення права широкому 

загалу [80, с. 59]. Оскільки речові права є абсолютними, тобто діють щодо 

кожної особи, то їх існування повинно бути загальновідомим. 

Забезпечити таке оголошення повинна державна реєстрація права. При 

цьому реєстрація прав як така, тобто їх оприлюднення за допомогою 

внесення даних до публічного та відкритого реєстру, може зберегтися в 

“добровільному порядку” або в якій-небудь іншій формі, але не мати 

правовстановлюючого значення [101, с. 86]. Такого ж підходу 

притримуються деякі представники доктрини цивільного права. 

Наприклад, Г.Г. Харченко зазначає, що оскільки сутність принципу 

публічності речових прав, зокрема, полягає у відкритості та доступності, у 

разі потреби, даних про речові права, що потребують обов’язкової 

державної реєстрації, для третіх осіб, то буде цілком розумно момент 

виникнення цих прав у особи не завжди пов’язувати із наявністю такої 

реєстрації, у випадку, скажімо, якщо ці права закріплені за особою на 

рівні закону [112, с. 87]. Ми повністю розділяємо такий підхід, який серед 

іншого, дозволить забезпечити реалізацію принципу єдності юридичної 

долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. 

На нашу думку, норми ст. 120 ЗК України є спеціальними по 

відношенню до норм ст. 125 ЗК України, тож державна реєстрація права 

власності на земельну ділянку (у випадку переходу права власності на 

об’єкти нерухомості, які на ній розташовані) буде лише констатацією 

доконаного факту – переходу права власності на земельну ділянку до 

набувача будівлі чи споруди. Отже, зовсім не обов’язково, щоб момент 

державної реєстрації права власності на земельну ділянку співпадав з 
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державною реєстрацією права власності на об’єкти нерухомості, які на ній 

розташовані, так як право власності на земельну ділянку перейшло 

автоматично разом із правом власності на об’єкти нерухомості, які на ній 

розташовані (в силу закону). 

Відповідно до ст. 206 ЗК України, використання землі в Україні є 

платним. Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII “Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо податкової реформи” [14] внесено зміни, зокрема в 

частині плати за землю. Відповідно до пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 ПК 

України плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на 

майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за 

земельні ділянки державної і комунальної власності. Отже, з 2015 року 

плата за землю є частиною місцевого податку на майно (раніше був 

загальнодержавним) і може бути у двох формах: земельного податку та 

орендної плати. 

В даному випадку нас цікавить механізм плати за землю у випадку 

переходу права власності на об’єкт нерухомості, які розташовані на 

земельній ділянці (в контексті принципу єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані). 

Відповідно до пп. 14.1.72. п. 14.1. ст. 14 ПК України земельний 

податок – це обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних 

ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів. 

ПК України в редакції ЗУ “Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” 

№ 71-VIII від 28.12.2014 р., передбачає, що при переході права власності 

на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких 

розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням 

прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати 

державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку (п. 287.6. 

ст. 287). Варто зазначити, що попередня редакція ПК України 
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передбачала, що при переході права власності на будівлю чи споруду 

податок на земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі чи споруди, 

сплачувався на загальних підставах з дати державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. Останній підхід (стара редакція ПК 

України) в більшій мірі відповідає принципу єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, 

оскільки згідно з зазначеним принципом (ст. 120 ЗК України та ст. 377 ЦК 

України) право власності на земельну ділянку перейшло до нового 

власника будівлі чи споруди. Тобто, як ми уже з’ясували, згідно з чинним 

законодавством України, право власності на земельну ділянку перейшло 

разом з правом власності на будівлю чи споруду, а державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку в даному випадку слід розглядати як 

посвідчення факту, що відбувся. Втім, дотримання принципу єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані, а саме правил про автоматичний перехід права власності на 

земельну ділянку, – у будь-якому з випадків знімає питання щодо 

моменту виникнення обов’язку сплачувати земельний податок. 

Укладення договору, який передбачає набуття права власності на 

жилий будинок, будівлю або споруду, що пов’язане з переходом права на 

частину земельної ділянки, здійснюється після виділення цієї частини в 

окрему земельну ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового номера. 

У разі набуття права власності на жилий будинок (крім 

багатоквартирного), який розташований на землях державної або 

комунальної власності, що перебувають у користуванні іншої особи, та 

необхідності поділу земельної ділянки площа земельної ділянки, що 

формується, не може бути меншою, ніж максимальний розмір земельних 

ділянок відповідного цільового призначення, визначених у ст. 121 ЗК 

України (крім випадків, коли формування земельної ділянки в такому 

розмірі є неможливим). 
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Як зазначає, Поліщук О.Г. питання набуття особами земельних 

ділянок, зокрема, при придбанні об’єктів нерухомого майна, що на них 

знаходяться, на даний час безпосередньо пов’язане з регулюванням цього 

питання у минулі роки, оскільки обумовлюється тими правами на 

земельну ділянку під будинком, які, як правило, виникли ще при набутті 

їх попереднім власником об’єктів нерухомого майна [95, с. 130]. На думку 

Поліщука О.Г., на підставі аналізу законодавства та практики його 

застосування всі проблеми у правовому регулюванні набуття 

юридичними та фізичними особами земельних ділянок у користування у 

зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно, яке на них 

знаходиться, можна поділити на дві групи: 1) правові проблеми, 

викликані особливостями законодавства, яке на даний час вже втратило 

чинність, та 2) правові проблеми, викликані недосконалістю діючого 

законодавства. Як одні, так і інші проблеми потребують вдосконалення 

діючого земельного та цивільного законодавства з урахуванням сутності 

кожної з проблем, які можуть виникати [95, с. 130].  

Так, в період з 01.01.2004 року по 31.12.2009 року існувала колізія в 

законодавстві. Ст. 377 ЦК України передбачала, що до особи, яка 

придбала жилий будинок, будівлю, або споруду переходило права 

власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її 

цільового призначення у розмірах, встановлених договором. Якщо 

договором щодо відчуження жилого будинку, будівлі, або споруди розмір 

земельної ділянки не визначався, до набувача переходило право власності 

на ту частину земельної ділянки, яка зайнята житловим будинком, 

будівлею, спорудою, та частину земельної ділянки, яка була необхідною 

для їх обслуговування. В той же час, ст. 120 ЗК України не передбачала 

будь-якого автоматичного переходу прав на земельні ділянки при 

переході прав на будівлі чи споруди. Ч. 1 ст. 120 ЗК України передбачала, 

що при переході права власності на будівлю чи споруду право власності 

на земельну ділянку або її частину може переходити на підставі цивільно-
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правових угод, а право користування - на підставі договору оренди. 

Яскравим прикладом того, з якими проблемами новий власник 

будівель та споруд може зіткнутись у зв’язку особливостями 

законодавства, яке на даний час вже втратило чинність, є рішення 

Апеляційного суду Київської області у справі № 2-3453/11 від 14.05.2015 

року  [137]. Так, позивач у 2008 році прийняв в дар від своєї матері (на 

підставі договору дарування) жилий будинок, з відповідними надвірними 

будівлями: баня, вбиральня, сарай, навіс, колодязь та огорожа. У 2010 

році, після смерті дарувальниці, до нотаріуса про відкриття спадкової 

справи звернулися син (обдарований) та онуки дарувальниці. Спадковим 

майном померлої, на яке відкрилась спадщина, є земельна ділянка 

площею 0,20 га для будівництва та обслуговування житлового будинку і 

господарських будівель (на якій знаходяться подаровані позивачу об’єкти 

нерухомого майна), яка належала померлій на підставі державного акту. 

Після проведення експертизи суд першої інстанції прийняв рішення, 

провести розподіл земельної ділянки та знести чистину будівель, а також 

стягнути з відповідачів на користь позивача компенсацію за їх знесення. 

Не погоджуючись з вказаним рішенням, позивач в апеляційній скарзі 

вказав, що суд позбавив його права власності на господарські споруди, які 

є його повноправною власністю, чим грубо порушив його права, що 

призвело до неправильного вирішення справи по суті. 

Як уже зазначалось, на той час існувала колізія між ч. 1 ст. 377 ЦК 

України та ч. 1 ст. 120 ЗК України. У зв’язку з цим, Верховний Суд 

України дав свої роз’яснення. У п. 6 Постанови Пленуму Верховного 

Суду України від 16.04.2004 р. №7 “Про практику застосування судами 

земельного законодавства при розгляді цивільних справ” вказувалося, що 

при переході права власності на будівлі та споруди за цивільно-

правовими угодами, укладеними до 1 січня 2002 року, згідно з 

положеннями чинної до цієї дати ст. 30 ЗК України до набувача від 

відчужувача переходить належне йому право власності або право 
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користування земельною ділянкою, на якій розташовані будівлі та 

споруди, якщо інше не передбачалось у договорі відчуження. Після 31 

грудня 2001 року в таких випадках право власності на земельну ділянку 

або її частини могло переходити відповідно до ст. 120 ЗК України на 

підставі цивільно-правових угод, а право користування – на підставі 

договору оренди, укладених відповідно відчужувачем або набувачем. До 

особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду після 31 

грудня 2003 року, згідно з ст. 377 ЦК України, а з часу внесення змін до 

ст. 120 ЗК України від 27 квітня 2007року – і згідно зі ст. 120 ЗК України, 

переходило право власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, 

без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором; а 

якщо договором це не було визначено, до набувача переходило право 

власності на ту частину земельної ділянки, яка необхідна для його 

обслуговування. 

Відповідно до роз’яснень, викладених у п. 18-1 вищевказаної 

постанови, розмір земельної ділянки, необхідний для обслуговування 

житлового будинку, будівлі або споруди, визначається шляхом 

проведення за клопотанням сторін експертизи з врахуванням чинних 

нормативних документів у галузі будівництва, санітарних норм та правил 

тощо. 

На виконання вказаних роз’яснень Пленуму Верховного Суду 

України, ухвалою Апеляційного суду Київської області від 30 вересня 

2015 року по справі було призначено додаткову судову земельно-технічну 

експертизу, в якій на вирішення експертів поставлено питання: 1. Який 

розмір земельної ділянки необхідний для обслуговування домоволодіння 

станом на день смерті спадкодавця; 2. Визначити варіанти розподілу в 

натурі решти даної земельної ділянки у співвідношенні часток 1/3 та 2/3. 

Згідно із висновком судового експерта за результатами проведення 

додаткової судової земельно-технічної експертизи від 26.01.2015 року 

№14142/14-43, експерт на поставлені апеляційним судом запитання 
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вказав, що оскільки площі земельних ділянок, необхідні для планування, 

розміщення та обслуговування об’єктів забудови міських і сільських 

поселень, визначаються на підставі державних будівельних норм у разі 

проектування, будівництва нових та реконструкції існуючих будинків, 

будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів 

інженерно-транспортної інфраструктур, тому визначити мінімальний 

розмір земельної ділянки, яка необхідна для будівництва та 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель, вже існуючого 

і функціонуючого домоволодіння, на підставі чинних нормативно-

правових документів не вбачається можливим. Експерт пропонує три 

варіанти розподілу вказаної земельної ділянки. 

При цьому, колегія суддів дійшла висновку, що за даними 

варіантами неможливо здійснити розподіл земельної ділянки, оскільки не 

визначено площу земельної ділянки, необхідної для обслуговування 

власності позивача, існуючого будинку та господарських будівель. Тож 

колегія суддів вважала, що розподіл за варіантами 2, 3 неможливий, 

оскільки позивач не погоджується на знесення частини його 

господарських будівель та отримання за них компенсації, і ніхто без згоди 

власника не може позбавити його власності. Тому колегія суддів прийшла 

до висновку, що позивач у встановленому законодавством порядку, 

відповідно до ч.1 ст. 328, ст. 334 ЦК України, набувши право власності на 

житловий будинок на підставі правочину - договору дарування, 

отримавши вказане нерухоме майно у дар та, здійснивши реєстрацію 

цього права 22 січня 2009 року в Реєстрі прав власності на нерухоме 

майно, відповідно до норм ч. 1 ст. 120 ЗК України та ч.1 ст. 377 ЦК 

України (в редакції станом на 23 грудня 2008 року), набув і право 

власності на всю земельну ділянку, яка належала на час укладення 

вказаного договору дарувальниці на підставі державного акту на право 

власності на земельну ділянку. Колегія суддів також звертає увагу на 

розміщення господарських будівель по всій земельній ділянці, тобто 
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будинок та господарські будівлі збудовані не одним комплексом, не 

компактно. Як бачимо, суд прийняв рішення, керуючись принципом 

єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 

ній розташовані. 

В даному контексті варто зазначити, що в цивільному праві України 

є таке поняття, як “садиба”. Так ст. 381 ЦК України під “садибою” 

пропонує розуміти об’єкт права власності, що являє собою земельну 

ділянку разом з розташованими на ній житловим будинком, 

господарсько–побутовими будівлями, наземними та підземними 

комунікаціями, багаторічними насадженнями. У разі відчуження 

житлового будинку вважається, що відчужується вся садиба, якщо інше 

не встановлено договором або законом. Схожим є поняття 

“домоволодіння”, що у підзаконних актах визначається як житловий 

будинок з прилеглою до нього земельною ділянкою та належними йому 

господарськими спорудами та будівлями [89, с. 173]. 

Варто звернути увагу на положення ч. 5 ст. 120 ЗК України, у якій 

зазначається, що у разі набуття права власності на жилий будинок, 

будівлю або споруду фізичними або юридичними особами, які не можуть 

мати у власності земельних ділянок, до них переходить право 

користування земельною ділянкою, на якій розташований жилий будинок, 

будівля або споруда, на умовах оренди. Як слушно зазначає Поліщук О.Г., 

у таких випадках законодавство допускає фактично можливість 

дроблення права власності на об’єкти нерухомого майна та земельну 

ділянку під ними, наслідком чого, знову ж таки, є знаходження цих 

об’єктів на земельній ділянці, що не належить власнику об’єкту 

нерухомого майна на титулі права власності [95, с. 140]. На нашу думку, 

якщо ділянка була орендована – право оренди переходить автоматично, 

тож потреби у ч. 5 ст. 120 ЗК України немає. Якщо ні – “право 

користування на умовах оренди” перейти не може, адже його не було. 

Окрім того, право власності полягає у можливості вільно володіти, 
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користуватись та розпоряджатись майном (ч. 1 ст. 317 ЦК України). 

Володіє та користується земельною ділянкою власник споруди, а без них 

право розпорядження втрачає сенс. Таким чином, ми можемо 

стверджувати, що власник будівлі чи споруди є фактичним власником 

земельної ділянки, тож надання йому права користування земельною 

ділянкою – це підміна понять. На нашу думку, ч. 5 ст. 120 ЗК України є 

беззмістовною та повинна бути скасована. 

При спадкуванні законодавець також передбачив принцип єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані. Так, відповідно до ч. 2-3 ст. 1225 ЦК України до 

спадкоємців житлового будинку, інших будівель та споруд переходить 

право власності або право користування земельною ділянкою, на якій 

вони розміщені. До спадкоємців житлового будинку, інших будівель та 

споруд переходить право власності або право користування земельною 

ділянкою, яка необхідна для їх обслуговування, якщо інший її розмір не 

визначений заповітом. 

Пленум Верховного суду України в своїй Постанові від 30.05.2008 

№ 7 “Про судову практику у справах про спадкування” [125] дає 

роз’яснення положенням ч. 2-3 ст. 1225 ЦК України. Так, в постанові 

зазначено, що положення ст. 1225 ЦК України необхідно розуміти так, що 

така ділянка переходить у власність або користування спадкоємців, якщо 

її було надано в установленому порядку, в межах, визначених при 

наданні, за умови, що спадкодавець не складав заповіту щодо 

розпорядження земельною ділянкою, належною йому на праві власності. 

Спадкодавець може передавати за заповітом частину належної йому 

земельної ділянки, тоді інша частина цієї ділянки спадкується за законом. 

В згаданій Постанові Пленум Верховного суду України 

дотримується принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, оскільки зазначає, що у разі, 

коли спадкодавець заповів всю земельну ділянку або її частину іншим 
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особам, які не успадковували нерухоме майно, то спадкоємці мають право 

на земельну ділянку, на якій розміщено нерухоме майно та на частину 

ділянки, яка є необхідною для його обслуговування, незалежно від змісту 

заповіту (ч. 3 п. 10 Постанови Пленуму Верховного суду України “Про 

судову практику у справах про спадкування” від 30.05.2008 № 7). 

За такими правилами здійснюється й перехід права на землю при 

спадкуванні права на частину нерухомого майна, а якщо був 

установлений порядок користування ним – то з урахуванням цього 

порядку (ч. 4 п. 10 Постанови Пленуму Верховного суду України “Про 

судову практику у справах про спадкування” від 30.05.2008 № 7). 

При спадкуванні земельної ділянки нотаріус готує письмовий запит 

до відповідного відділу земельних ресурсів про надання відомостей щодо 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок та наявності 

(відсутності) обтяжень або обмежень на земельні ділянки, що входять до 

складу спадкового майна. В цьому аспекті слід вказати на лист 

Міністерства юстиції України від 25.03.2010 №31-32/6980, у якому, 

зокрема, зазначається, що відсутність кадастрового номера земельної 

ділянки не може бути підставою відмови у видачі нотаріусами свідоцтв 

про право на спадщину на вищевказані об'єкти нерухомого майна та у 

посвідченні заповітів. Якщо на земельну ділянку встановлено сервітут, то 

земельна ділянка успадковується зі збереженням цього сервітуту. 

Ще одним спірним моментом є питання, як вирішити спір щодо 

поділу земельної ділянки, отриманої та приватизованої одним з 

подружжя, на якій за спільні кошти подружжя збудовано будинок. Адже 

відповідно до п. 5 ст. 57 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 № 

2947-III [4] земельна ділянка, набута особою за час шлюбу внаслідок 

приватизації, є особистою приватною власністю. Верховний Суд України 

в своїй постанові Пленуму “Про практику застосування судами 

земельного законодавства при розгляді цивільних справ” від 16.04.2004 № 

7 в редакції від 19.03. 2010  [126] в ч. 2 п. 18
2 

зазначив, що якщо на такій 
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земельній ділянці знаходиться будинок, будівля, споруда, що є спільною 

сумісною власністю подружжя, то у разі поділу будинку, будівлі, споруди 

між подружжям та виділу конкретної частини будинку, будівлі, споруди 

до особи, яка не мала права власності чи користування земельною 

ділянкою, переходить це право у розмірі частки права власності у 

спільному майні будинку, будівлі, споруди у відповідності до статей 120 

ЗК, 377 ЦК. П.Т. Філюк такий підхід Верховного Суду України вважає 

несправедливим, оскільки власник земельної ділянки вже використав своє 

право на безоплатну приватизацію і змушений віддати іншому з 

подружжя частку своєї земельної ділянки, при цьому в другої сторони 

зберігається право на безоплатну приватизацію кожного з видів 

земельних ділянок [111, с. 77]. Тому, П.Т. Філюк пропонує в таких 

випадках не передавати частину земельної ділянки у власність, а виділити 

другому з подружжя частину земельної ділянки у користування, тобто 

встановити щось на зразок земельного сервітуту [111, с. 77]. На нашу 

думку, судова практика йде вірним шляхом, оскільки, як уже зазначалось, 

власник будівлі чи споруди є фактичним власником земельної ділянки. 

Отже, у регулюванні питання переходу права власності на земельну 

ділянку при переході права власності на будівлю чи споруду можна 

констатувати певний прогрес, проте ще залишається ряд питань, які 

потребують додаткового врегулювання. Набуття права власності на 

будівлю чи споруду є підставою для припинення права власності на 

земельну ділянку, на якій вона розташована (для відчужувача права 

власності на будівлю чи споруду) та водночас – підставою набуття права 

власності не земельну ділянку (для набувача права власності на будівлю 

чи споруду). Право власності на земельну ділянку переходить 

автоматично разом із правом власності на об’єкти нерухомості, які на ній 

розташовані. Земельну ділянку, у відповідності із ст. 120 ЗК України, 

необхідно відчужувати одним договором купівлі – продажу одночасно із 

будівлею чи спорудою, яка на ній розташована. Державна реєстрація 
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права власності на земельну ділянку при переході права власності на 

об’єкти нерухомості, які на ній розташовані, - лише посвідчення факту, 

що відбувся. Ст. 1225 ЦК України слід вважати спеціальною при 

спадкуванні. За іноземними громадянами варто визнати право власності 

на земельні ділянки, на яких розміщені будівлі чи споруди, що 

перебувають у їх власності, оскільки, володіючи будівлями чи спорудами, 

вони є фактичними власниками зазначених земельних ділянок. У зв’язку 

із цим ч. 5 ст. 120 ЗК України слід скасувати. 
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2.2. ПЕРЕХІД ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 

ПРИ ПЕРЕХОДІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА БУДІВЛЮ ЧИ СПОРУДУ 

 

 

Розпорядження земельними ділянками, на яких розташовані 

будівлі та споруди, в Україні відбувається відповідно до принципу єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані. Із запровадженням даного принципу в чинне законодавство 

України (ст. 120 ЗК України, ст. 377 ЦК України та деякі інші положення 

законодавчих актів) в переході права власності на земельну ділянку при 

переході права власності на будівлю чи споруду можна констатувати 

певний прогрес. Однак непоодинокими є випадки, коли власник будівлі 

не є власником земельної ділянки. 

Законодавець не обійшов увагою ситуацію, за якої власник будівлі 

чи споруди є користувачем земельної ділянки. Так, у ст. 120 ЗК України 

та ст. 377 ЦК України зазначено, що у разі набуття права власності на 

жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, 

користуванні іншої особи, припиняється право власності, право 

користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об’єкти. Якщо 

жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що 

перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об’єкти 

до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій 

вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у 

попереднього землекористувача. 

Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України “Про іпотеку”, якщо будівля 

(споруда), що передається в іпотеку, розташована на земельній ділянці, 

яка належить іпотекодавцю на праві власності, така будівля (споруда) 

підлягає передачі в іпотеку разом із земельною ділянкою, на якій вона 
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розташована. Якщо ця земельна ділянка належить іншій особі та була 

передана іпотекодавцю в оренду (користування), після звернення 

стягнення на будівлі (споруди) їх новий власник набуває права і 

обов’язки, які мав іпотекодавець за правочином, яким встановлено умови 

оренди цієї земельної ділянки (користування нею). 

Незважаючи на зазначене правове регулювання, в сфері переходу 

права користування земельною ділянкою при переході права власності на 

об’єкт нерухомості, який на ній розташований, існує ряд проблем. 

Відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України “Про оренду землі”, до 

особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або 

споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, також 

переходить право оренди на цю земельну ділянку. Договором, який 

передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або 

споруду, припиняється договір оренди земельної ділянки в частині оренди 

попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташований такий 

житловий будинок, будівля або споруда. Тобто, як ми бачимо, право 

оренди переходить автоматично. 

Проте на практиці господарські суди, нотаріуси та органи 

Державної фіскальної служби України не визнають, що право оренди 

земельної ділянки перейшло автоматично. Така ситуація порушує чинне 

законодавство, права як нового власника будівлі чи споруди, так і 

попереднього. Розглянемо детальніше причини виникнення такої ситуації. 

Оскільки відповідно до Закону України “Про оренду землі” 

підставою набуття права оренди земельної ділянки є договір оренди такої 

ділянки, то існує думка, що новий власник будівлі чи споруди повинен 

укладати новий договір із власником землі. Наприклад, С. Рєзніченко 

вважає, що встановлення договором відчуження об’єкта нерухомості умов 

про перехід права користування земельною ділянкою не звільняє нового 

власника об’єкта нерухомості від обов’язку врегулювати земельні 

питання безпосередньо із власником землі  [100, с. 174].  
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Судова практика вирішення господарських спорів, нажаль, йде тим 

самим шляхом. Так, Вищий господарський суд України в своїх 

Узагальненнях судової практики розгляду господарськими судами справ у 

спорах, пов’язаних із земельними правовідносинами від 01.01.2010 [130] в 

абз. 3 пп. “а” п.2.2.3 зазначає, що у вирішенні спорів про право власника 

об’єкта нерухомості на земельну ділянку, на якій він розташований, судам 

слід враховувати, що виникнення права власності на об’єкт нерухомості 

не є підставою для автоматичного виникнення права власності чи 

укладення (продовження, поновлення) договору оренди земельної 

ділянки. Фактично Вищий господарський суд України зазначає, що 

правочин щодо переходу права власності на об’єкт нерухомості є лише 

передумовою для переходу відповідного права на землю, яке потрібно 

оформлювати відповідно до чинного законодавства України. 

Відповідно до абз. 3 п. 3.4 Постанови пленуму Вищого 

господарського суду України від 17 травня 2011 р. № 6 “Про деякі 

питання практики розгляду справ у спорах, що виникають з земельних 

відносин”  [127], у разі встановлення факту правомірного набуття особою 

права на нерухоме майно за наявності у попереднього власника належно 

оформленого права на земельну ділянку, на якій воно розміщене, 

необхідно враховувати, що така особа набула права на відповідну 

земельну ділянку. З виникненням права власності на будівлю чи споруду 

у юридичної особи виникає право одержати земельну ділянку в 

користування, а розглянути таке питання та прийняти відповідне рішення 

в строки, встановлені законом, зобов’язаний відповідний повноважний 

орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. Тому 

відсутність у такої особи переоформлених на її ім’я правовстановлюючих 

документів на земельну ділянку не може кваліфікуватися як самовільне 

зайняття земельної ділянки. Тож у таких випадках положення ст. 212 ЗК 

України застосуванню не підлягають.  
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В даному випадку суд суперечить самому собі, оскільки визнає, що 

право перейшло автоматично, одночасно зазначаючи, що у юридичної 

особи лише виникає право одержати земельну ділянку в користування. 

Окрім того, варто зазначити, що викладена вище позиція про 

автоматичний перехід відрізняється від позиції цього ж суду, викладеної у 

вже згаданих Узагальненнях судової практики розгляду господарськими 

судами справ у спорах, пов’язаних із земельними правовідносинами від 

01.01.2010, в яких вказано, що правочин щодо переходу права власності 

на об’єкт нерухомості є лише передумовою для переходу відповідного 

права на землю, яке потрібно оформлювати відповідно до чинного 

законодавства України. Дана суперечність у тлумаченні норм права на 

практиці спричиняє їх неоднакове застосування. 

У відповідності до ч. 4 ст. 120 ЗК України у разі набуття права 

власності на жилий будинок, будівлю або споруду кількома особами 

право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у 

праві власності на жилий будинок, будівлю або споруду. Однак на 

практиці суди не завжди слідують цьому правилу. Яскравим прикладом 

може бути справа № 910/20603/13 [138]. Відповідач 1 уклав договір 

оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації виробничо-

будівельної бази з Київською міською радою (Відповідач 2), згодом 

Відповідач 1 уклав договір на пайову участь у будівництві з Позивачем. 

Після того як Позивач набув право спільної часткової власності на 

будинок, він звернувся до відповідачів з проханням оформити право 

оренди позивача на земельну ділянку шляхом укладання договору про 

внесення змін до договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

відповідачами. Київська міська рада у проханні відмовила, а Відповідач 1 

почав чинити перешкоди у доступі та використанні земельної ділянки, 

після чого Позивач звернувся до суду з позовом про визнання договору 

про внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладеним. 

Господарський суд міста Києва, враховуючи, що на підставі положень ст. 
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120 ЗК України позивач набув право користування земельною ділянкою 

площею, пропорційною до частки у праві власності на будівлю, а 

визначення меж відповідної земельної ділянки є неможливим, в тому 

числі з огляду на розташування приміщень, вирішив позов задовольнити 

повністю. Київський апеляційний господарський суд скаргу залишив без 

задоволення  [139]. Однак Вищий господарський суд України направив 

справу на новий розгляд, мотивуючи своє рішення тим, що приписи 

земельного законодавства не передбачають автоматичного переходу 

права користування земельною ділянкою, наданої продавцю нерухомості 

до її нового власника, новий власник набуває лише право користуватися 

землею, яке необхідно оформити у встановленому законодавством 

порядку, а також тим, що ч. 2 ст. 120 ЗК України не регулює 

взаємовідносини двох співорендарів однієї і тієї самої земельної ділянки 

без виділення в натурі окремих земельних ділянок. Тож колегія суддів 

дійшла висновку, що у такому випадку потрібно укладати новий договір 

оренди земельної ділянки, який може бути укладеним лише на підставі 

рішення Київської міської ради [140]. При повторному розгляді справи 

Господарський суд міста Києва у своєму рішенні визнав договір про 

внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладеним [141]. 

Київський апеляційний господарський суд залишив дане рішення без змін 

[142], як і Вищий господарський суд України [143]. 

Як видно з наведених рішень, господарські суди різних інстанцій 

неоднаково застосовують норми права. Так, Господарський суд міста 

Києва виніс рішення на підставі того, що відповідно до ст. 120 ЗК України 

право оренди земельної ділянки перейшло до Позивача, Київський 

апеляційний господарський суд скаргу залишив без задоволення, а Вищий 

господарський суд України йде протилежним шляхом, вказуючи, що 

право оренди не може перейти автоматично. Окрім того, не можна 

погодитись з твердженням Вищого господарського суду про те, що ст. 120 

ЗК України не регулює взаємовідносини двох співорендарів однієї і тієї 
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самої земельної ділянки без виділення в натурі окремих земельних 

ділянок, оскільки вказана стаття регулює будь-які відносини, пов’язані з 

переходом права на земельну ділянку при переході права на будівлю чи 

споруду. На проблему неоднакового застосування норми права 

господарськими судами прямо вказує Верховний Суд України у постанові 

від 19.06.2012 р. у справі № 3-30гс12 [144], постановленій за результатами 

розгляду заяви про перегляд постанови Вищого господарського суду 

України від 19.12.2011 р. на підставах, передбачених п. 1 ст. 111
16

 

Господарсько-процесуального кодексу України, у зв’язку з неоднаковим 

застосуванням судом касаційної інстанції, зокрема, ст. 120 ЗК України та 

ст. 377 ЦК України.  

Пленум Вищого господарського суду України в п. 2.16 постанови 

“Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають з 

земельних відносин” від 17 травня 2011 року № 6 зазначив, що 

необхідною умовою укладення договору оренди земельної ділянки, яка 

перебуває у державній або в комунальній власності, є наявність рішення 

відповідного органу про надання земельної ділянки. Водночас зобов’язати 

цей орган укласти такий договір в судовому порядку за відсутності 

зазначеного рішення є неможливим (крім випадку, передбаченого статтею 

120 ЗК України та статтею 377 ЦК України), оскільки це порушувало б 

його передбачену Конституцією України виключну компетенцію. Однак, 

як видно з наведеної вище справи, не у всіх випадках господарські суди 

виконують даний пункт. Окрім того, справжньою проблемою може бути 

переоформлення договору оренди землі, якщо місцева рада не 

розглядатиме дане питання впродовж тривалого терміну, незважаючи на 

те, що законом встановлені строки розгляду такого питання. На наше 

глибоке переконання, новому власнику будівлі чи споруди непотрібно 

укладати новий договір оренди із власником землі (оскільки відповідно до 

ч. 3 ст. 7 ЗУ “Про оренду землі” попередній договір оренди залишається 

чинним для нового орендаря). 
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У випадках, коли будівля чи споруда все ж перейшла без земельної 

ділянки (наприклад, у ЗК України в редакції 2001 року з 2004 до 2007 

року було визнано земельну ділянку і розташовану на ній будівлю і 

споруду самостійними об’єктами правовідносин), можуть виникати та на 

практиці виникають судові спори [145; 146]. Суб’єктами спірних відносин 

виступають набувачі об’єктів нерухомості та власники земельних ділянок, 

здебільшого, органи місцевого самоврядування. Вищий господарський 

суд України у роз’ясненнях “Про деякі питання практики вирішення 

спорів, пов’язаних із захистом права власності на землю і 

землекористування” від 27.06.01 №02-5/743 (з наступними змінами) [128] 

звертає увагу суддів на обов’язок рад як суб’єктів права власності на 

землю, до виняткових прав яких віднесено питання передачі землі у 

власність чи користування, оформити право на земельну ділянку, якщо 

воно виникло у зв’язку з переходом права на споруду, приватизацією 

об’єктів незавершеного будівництва або внаслідок укладення 

передбачених законом цивільно–правових угод (міна, дарування, купівля 

– продаж). У разі ухилення ради від оформлення права на земельну 

ділянку зацікавлена особа відповідно до приписів Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” [20] від 21.05.1997 № 280/97-ВР в 

редакції від 05.01.2013 вправі звернутись до господарського суду з заявою 

про спонукання ради прийняти відповідне рішення. Пленум Вищого 

господарського суду України в п. 2.14 постанови “Про деякі питання 

практики розгляду справ у спорах, що виникають з земельних відносин” 

від 17 травня 2011 року № 6 [127] зазначив, що господарський суд 

залежно від характеру спору може зобов’язати органи місцевого 

самоврядування виконати певні дії, як цього вимагають приписи чинного 

законодавства, зокрема розглянути в установленому для даного органу 

порядку питання, яке стосується предмета спору. Водночас, суд не вправі 

приймати рішення з питань, віднесених до виключної компетенції цих 

органів, наприклад, про надання земельних ділянок у власність або в 
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користування, укладення договорів купівлі – продажу або оренди 

земельних ділянок, а також зазначати, яке конкретно рішення повинно 

бути прийнято. Навіть за наявності рішення суду про визнання 

неправомірною бездіяльність щодо нерозгляду заяви про надання 

земельної ділянки в оренду (про передачу земельної ділянки у власність) 

немає гарантій, що місцева рада таки розгляне дане питання чи винесе 

законне рішення. Тож ми ще раз переконуємося, що доцільно 

застосовувати підхід, за яким право користування земельною ділянкою 

переходить автоматично. 

Питання переходу права оренди земельної ділянки при переході 

права власності на об’єкти нерухомості, які на ній розташовані, є 

настільки актуальним, що у Верховній Раді зареєстровано одразу два 

проекти законів щодо змін чинного законодавства у сфері переходу прав 

користування земельною ділянкою при переході права власності на 

об’єкти нерухомості, які на ній розташовані: проект Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної 

правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта 

нерухомості)” – номер, дата реєстрації: 2027а від 04.06.2015 (ініціатори - 

народні депутати України Алексєєв І.С., Лунченко В.В., Сторожук Д.А., 

Кулініч О.І., Бакуменко О.Б.) [35] та проект Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переходу права 

оренди земельної ділянки” № 2059а від 11.06.2015 (ініціатор - народний 

депутат України Кононенко І.В.) [36]. 

У проекті Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо єдиної правової долі земельної ділянки 

та розміщеного на ній об’єкта нерухомості)” реєстраційній номер 2027а 

від 04.06.2015 зроблена спроба вирішити дану проблему. Пропонується 

внести зміни до ч. 2 ст. 120 ЗК України, які б змушували власника 

земельної ділянки укладати договір оренди земельної ділянки з новим 

власником будівлі чи споруди, яка розташована на відповідній земельній 
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ділянці. Так, в проекті сказано, що набувач протягом 10 днів з дня 

державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомості зобов’язаний 

звернутися до власника земельної ділянки з пропозицією передати йому у 

користування земельну ділянку під об’єктом нерухомості, що належить 

йому на праві власності. Власник зобов’язаний прийняти таку пропозицію 

та письмово повідомити користувача земельної ділянки про перехід права 

власності на житловий будинок, будівлю або споруду (крім випадків 

поєднання попереднього власника об’єкта нерухомості і користувача 

земельної ділянки, на якій його розміщено, в одній особі). Не пізніше 30 

днів з дня державної реєстрації права власності на відповідний об’єкт 

нерухомості сторони зобов’язані розірвати договір, на підставі якого 

виникло право користування земельною ділянкою, а набувач зобов’язаний 

укласти договір з власником такої земельної ділянки. У цілому 

запропоновані зміни до чинного законодавства можна назвати 

позитивними. Положення законопроекту спрямовані на подолання 

проблем із отриманням рішення відповідного органу місцевого 

самоврядування чи державної влади, які розпоряджаються землями 

державної чи комунальної власності, проте в законопроекті заперечується 

можливість автоматичного переходу прав на земельні ділянки при 

переході прав на об’єкти нерухомості, які на них розташовані, а також в 

законопроекті пропонується складний і недієвий механізм. 

На нашу думку, правильним є підхід за яким згода орендодавця 

взагалі не потрібна. Оскільки згідно з ч. 3 ст. 7 Закону України “Про 

оренду землі” право оренди землі перейшло до нового власника 

розміщеної на ній нерухомості, а договір оренди земельної ділянки 

припиняється в частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, 

на якій розташований такий житловий будинок, будівля або споруда, то 

не логічним буде надавати це право (органами державної влади чи 

місцевого самоврядування) цій же особі. Окрім того, якщо запровадити 

дані зміни в законодавство, то утворюється “розрив у часі” між моментом 
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державної реєстрації права власності на будівлю чи споруду та моментом 

державної реєстрації права оренди земельної ділянки. 

Більш вдалим в цьому аспекті є законопроект “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо переходу права оренди 

земельної ділянки” реєстраційний номер 2059а від 11.06.2015. Зазначений 

законопроект пропонує ч. 3 ст. 7 ЗУ “Про оренду землі” викласти в 

наступній редакції: “До особи, якій перейшло право власності на 

житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій 

земельній ділянці, що знаходиться у користуванні у попереднього 

власника такого житлового будинку, будівлі або споруди, також 

переходить право оренди на цю земельну ділянку у випадку відсутності 

на такій земельній ділянці інших об’єктів нерухомого майна, ніж набуті 

такою особою. Реєстрація за особою права власності на житловий 

будинок, будівлю або споруду, що розташована на орендованій земельній 

ділянці, на якій відсутні інші об’єкти нерухомого майна, ніж набуті такою 

особою, є підставою для припинення права оренди земельної ділянки в 

частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на якій 

розташований такий житловий будинок, будівля або споруда, та 

одночасно підставою для реєстрації за такою особою права оренди 

земельної ділянки, на якій розташований такий житловий будинок, 

будівля або споруда, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у 

попереднього власника житлового будинку, будівлі або споруди, без 

отримання на це згоди від власника земельної ділянки”. 

Одночасно законопроект ст. 7 ЗУ “Про оренду землі” доповнює ч. 4, 

в якій зазначає, що до особи, якій перейшло право власності на житловий 

будинок, будівлю або споруду, у випадку, коли на земельній ділянці 

розташовані інші об’єкти нерухомості, що не перейшли у власність особи, 

до нього “переходить право оренди на цю земельну ділянку в частці, що 

визначена в документі, на підставі якого був здійснений перехід до особи 

права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, без 
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формування нової земельної ділянки”. Також зазначається, що реєстрація 

за особою права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є 

підставою для припинення, у відчужувача права власності на будівлі чи 

споруди, права оренди частини земельної ділянки (без формування нової 

земельної ділянки), пропорційної частці, що зазначена в документі, на 

підставі якого був здійснений перехід до особи права власності на 

житловий будинок, будівлю або споруду та одночасно підставою для 

реєстрації такого права (без формування нової земельної ділянки) за 

набувачем будівлі чи споруди. 

Законопроект також пропонує доповнити ст. 7 ЗУ “Про оренду 

землі” частиною 5, в якій зазначається, що до особи, якій перейшло право 

власності на частину житлового будинку, будівлі, споруди або частину 

комплексу (групи) таких житлових будинків, будівель або споруд, в 

результаті чого така особа стає суб’єктом спільної часткової власності на 

об’єкт нерухомого майна переходить право оренди на цю земельну 

ділянку в частині, пропорційній частці в спільній частковій власності 

такої особи без формування нової земельної ділянки. Законопроект також 

передбачає, що реєстрація за особою права власності на частину 

житлового будинку, будівлі, споруди або частину комплексу (групи) 

таких житлових будинків, будівель або споруд, є підставою для 

одночасної реєстрації за такою особою права оренди частини земельної 

ділянки (без формування нової земельної ділянки), що пропорційна частці 

такої особи в спільній частковій власності на частину житлового будинку, 

будівлі, споруди або частину комплексу (групи) таких житлових будинків, 

будівель або споруд, без отримання на це згоди від власника земельної 

ділянки. 

На нашу думку, законопроект запроваджує суперечливу та 

недосконалу конструкцію “оренди частини земельної ділянки, що 

відповідає частці в спільній частковій власності”, “без формування нової 

земельної ділянки”. В даному випадку, не зовсім зрозуміло, йдеться про 
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ідеальну частку, чи все ж про оренду частини земельної ділянки. Більш 

розумним був би перший підхід, але він не реалізований повною мірою. 

Окрім того, спільна часткова власність навряд чи виникатиме, якщо особа 

придбала окрему будівлю. Навряд чи виникне вона і при придбанні 

окремого приміщення – на створення спільної власності немає 

волевиявлення майбутніх співвласників, а закон недостатньо чіткий, щоб 

витлумачити його у тому сенсі, що спільна власність виникає 

“примусово”. Тож, на нашу думку, автоматичного переходу права в 

даному випадку не буде хоча б тому, що незрозуміло, як визначати частки 

у праві власності. 

Також законопроект пропонує зміни до ст. 30 ЗУ “Про оренду 

землі”, а саме пропонує викласти її в такій редакції: “Зміна умов договору 

оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін, крім зміни 

орендаря та реєстрації права оренди, в порядку, передбаченому частинами 

3-5 статті 7 цього Закону”. Дані положення на нашу думку є зайвими, 

окрім того, навряд чи дані зміни є змінами умов договору (до речі, 

законопроект вносячи зміни до ст. 34 ЗУ “Про оренду землі” прямо 

зазначає, що дані зміни не є підставою для зміни умов або розірвання 

договору оренди землі). 

Законопроектом передбачені зміни і до ч. 2 ст. 377 ЦК України, а 

саме: законопроект пропонує окрім розміру та кадастрового номеру 

земельної ділянки, до істотних умов договору, який передбачає набуття 

права власності на об’єкти нерухомого майна (крім багатоквартирних 

будинків), додати істотні умови договору оренди земельної ділянки та 

сторони такого договору (оренди земельної ділянки). На нашу думку, дані 

зміни шкідливі, оскільки створюють двозначності у забезпеченні 

одночасного переходу права на земельну ділянку та будівлю чи споруду. 

Законопроект пропонує доповнити Перехідні положення ЗУ “Про 

оренду землі” частиною 3 наступного змісту: “Зміна орендаря та 

реєстрація права оренди в порядку, передбаченому частинами 3-5 статті 7 
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цього Закону, здійснюється лише після внесення даних про таку земельну 

ділянку до Державного земельного кадастру, державної реєстрації 

земельної ділянки та державної реєстрації права власності та інших 

речових прав на таку земельну ділянку в порядку, встановленому чинним 

законодавством України”. Дане положення, на нашу думку, є зайвим, так 

як кадастровий номер земельної ділянки не повинен бути обов’язковою 

умовою договору відчуження нерухомості (далі в роботі обґрунтовується 

чому). 

З урахуванням вищевикладеного, на нашу думку, реалізація 

принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані, у разі якщо, земельна ділянка 

перебуває на праві оренди, можна забезпечити шляхом: 1) як уже 

зазначалось, ч. 3 ст. 7 Закону України “Про оренду землі” прямо вказує на 

те, що договором, який передбачає набуття права власності на житловий 

будинок, будівлю або споруду, припиняється договір оренди земельної 

ділянки в частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на 

якій розташований такий житловий будинок, будівля або споруда. Тобто 

сам договір оренди залишається чинним для нового орендаря; 2) норми 

про “автоматичний перехід” слід вважати спеціальними та застосовувати 

саме їх. Таким чином, така підстава набуття права оренди земельної 

ділянки, як наявність договору оренди такої ділянки, при автоматичному 

переході дотримується. Однак для усунення непорозумінь, в ЗУ “Про 

оренду землі” можна внести зміни, а саме до ч. 3 ст. 7 додати речення 

такого змісту: “до особи, яка набула право власності на житловий 

будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній 

ділянці, з моменту набуття такого права також переходить право 

оренди на цю земельну ділянку”. 

Статтями 125 та 126 ЗК України передбачено, що право оренди 

земельної ділянки виникає з моменту його державної реєстрації. Як в 

теорії земельного права, так і на практиці існує думка, що дані норми є 
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перешкодою у реалізації автоматичного переходу права оренди, оскільки, 

згадані вище норми пов’язують виникнення права на земельну ділянку з 

моментом державної реєстрації відповідного права. Так, відповідно до 

Постанови Пленуму Вищого господарського суду України “Про деякі 

питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних 

відносин” від 17.05.2011 р. № 6, якщо попередній власник житлового 

будинку (будівлі, споруди) користувався земельною ділянкою, на якій 

розміщено відповідне нерухоме майно на підставі договору оренди, новий 

власник може вимагати переоформлення права користування земельною 

ділянкою на своє ім’я в установленому законом порядку, в тому числі з 

додержанням вимог Закону України “Про державну реєстрацію речових 

прав на майно та їх обтяжень” і статті 125 ЗК України. Однак, відповідно 

до норм чинного законодавства України (ст. 120 ЗК України, ст. 377 ЦК 

України та ч. 3 ст. 7 ЗУ “Про оренду землі”), право оренди земельної 

ділянки переходить незалежно від його реєстрації. Як уже зазначалось, 

державна реєстрація лише фіксує факт, який відбувся. Втім, бажано, щоб 

реєстрація прав на будівлю та на земельну ділянку відбувалися 

одночасно, наприклад, при нотаріальному посвідченні договору 

відчуження будівлі чи споруди. Такий підхід відповідає чинному 

законодавству, оскільки, відповідно до ч. 5 ст. 3 ЗУ “Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” [17], 

державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з 

нерухомим майном проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію. 

Отже, з наведеної норми випливає, що нотаріуси повинні реєструвати 

право оренди земельної ділянки за набувачем будівель або споруд. 

На практиці такий перехід права оренди землі можна реалізувати 

шляхом внесення нотаріусом змін стосовно особи орендаря до 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. 

Однак слід звернути увагу на те, що на підставі постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.12.1998 р. № 2073 “Про затвердження Порядку 
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державної реєстрації договорів оренди землі” [29] договори оренди землі 

в Україні реєструвались виконавчими комітетами сільської, селищної та 

міської рад за місцем розташування земельної ділянки, тобто інформація 

про право оренди земельних ділянок, яке виникло в цей період, може не 

міститись Державному реєстри речових прав на нерухоме майно та їх 

обмежень. До 2016 року у такому разі нотаріуси могли відмовляти у 

державній реєстрації права оренди. Однак 26.11.2015 року був прийнятий 

ЗУ “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких інших 

законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” 

№ 834-VIII [13], яким фактично викладено у новій редакції  ЗУ “Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. 

Зазначений Закон (в новій редакції) надає нотаріусам право не лише 

вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи 

про речові права на нерухоме майно та їх обтяження (зокрема, право 

оренди земельної ділянки), але й відкривати розділи в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно, що, безперечно, надає 

можливість подальшого внесення змін.  

Як уже зазначалось, використання землі в Україні є платним (ст. 

206 ЗК України). Відповідно до пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 ПК України 

плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що 

справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні 

ділянки державної і комунальної власності. 

Відповідно до пп. 14.1.136. п. 14.1. ст. 14 ПК України орендна 

плата за земельні ділянки державної і комунальної власності – це 

обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за 

користування земельною ділянкою. Платником орендної плати є орендар 

земельної ділянки (п. 288.2. ст. 288 ПК України). В даному контексті 

важливим є питання орендної плати при переході права власності на 
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будівлю чи споруду, яка знаходиться на орендованій земельній ділянці. П. 

288.1. ст. 288 ПК України передбачає, що підставою для нарахування 

орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної 

ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. 

Відповідно до ч. 3 ст. 7 ЗУ “Про оренду землі”, до особи, якій перейшло 

право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що 

розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право 

оренди на цю земельну ділянку. Договором, який передбачає набуття 

права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, 

припиняється договір оренди земельної ділянки в частині оренди 

попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташований такий 

житловий будинок, будівля або споруда. Отже, в законі прямо сказано, що 

договір оренди землі не припиняє своєї дії, лише змінюється орендар. 

Відповідно, при переході права власності на будівлю чи споруду їх 

набувач автоматично стає орендарем земельної ділянки, при цьому 

попередній договір оренди землі залишається чинним. Тож новий власник 

будівлі чи споруди повинен сплачувати орендну плату з моменту набуття 

таких об’єктів у власність. 

Однак, відповідно до ч. 2 п. 287.1 ст. 287 ПК України, у разі 

припинення права власності або права користування земельною ділянкою 

плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у 

власності або користуванні у поточному році. Державна податкова служба 

України у своїй консультації “До якої дати СГ повинен сплачувати 

орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності у 

разі припинення (розірвання) договору оренди?” від 04.02.2013 р. [119] 

надає роз’яснення з приводу того, що вона розуміє під “фактичним 

періодом перебування землі у користуванні”. Відповідно до згаданої 

консультації, фактичне користування землею орендарем відбувається до 

підписання сторонами договору оренди землі акту приймання-передачі 

земельної ділянки. В даному випадку слід звернути увагу на те, що ЗУ 
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“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)” від 12.02.2015 №191-VIII 

[12] було внесено зміни до ЗУ “Про оренду землі”, в якому на 

сьогоднішній день не згадується про акт приймання-передачі земельної 

ділянки. Тобто, якщо стати на позицію податкових органів, попередній 

власник будівлі чи споруди повинен сплачувати орендну плату за 

земельну ділянку, яку відповідно до ст. 120 ЗК України набув в оренду та 

фактично використовує новий власник. В даному випадку Державній 

фіскальній службі України потрібно слідувати статтям ст. 120 ЗК України, 

ст. 377 ЦК України, а саме орендну плату нараховувати з моменту 

переходу права власності на будівлі чи споруди. 

На думку М.В. Шульги, укладення договору купівлі-продажу 

нерухомого майна, розміщеного на орендованій земельній ділянці, не 

припиняє ряд відносин, які існують між продавцем нерухомого майна, 

який орендує земельну ділянку, і орендодавцем (органом державної влади 

або органом місцевого самоврядування). Договір оренди земельної 

ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомості, що був відчужений, не 

припиняє свою чинність автоматично. Науковець зазначає, що 

виникнення права власності на об’єкт нерухомості не є підставою для 

автоматичного виникнення права власності чи  укладення (продовження, 

поновлення) договору оренди земельної ділянки [117, с. 82], хоча при 

цьому зазначає, що автоматичний перехід випливає з положень ст. 377 ЦК 

України і ст. 120 ЗК України [117, с. 82]. 

У своєму листі “Щодо справляння місцевих податків і зборів у 

2015 році” від 22.01.2015 р. № 1816/7/99-99-15-03-01-17 [120] Державна 

фіскальна служба України вказує на те, що існує типова форма договору 

оренди земельної ділянки, затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.03.2004 № 220. У зв’язку з цим Державна фіскальна 

служба України робить висновок, що землекористувачам необхідно 

звернутися до органів виконавчої влади та органів місцевого 
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самоврядування (відповідно до повноважень, визначених ст. 122 

Земельного кодексу України) та оформити протягом 2015 року право 

власності або користування. 

Як і в інших сферах чинного законодавства України, у сфері плати 

за землю принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані, закріплений непослідовно та не 

сприймається органами Державної фіскальної служби України. Як ми вже 

зазначали, новому власнику будівлі чи споруди непотрібно укладати 

новий договір оренди земельної ділянки. На наш погляд, плата за землю 

повинна нараховуватись з моменту переходу права власності на об’єкти 

нерухомості, які розташовані на такій земельній ділянці, оскільки разом з 

правом власності на будівлі чи споруди переходить право власності чи 

користування земельною ділянкою. 

Також важливим є питання, чи укладається додатково до договору 

оренди нерухомості договір оренди землі, на якій ця нерухомість 

розташована? Відповідно до ч. 1 ст. 796 ЦК України одночасно з правом 

найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) 

наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій 

вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка 

прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення 

мети найму. 

В даному випадку варто зазначити, що Мірошниченко А.М. та 

Попов Ю.Ю. розмежовують поняття оренди земельної ділянки на речове 

право (в розумінні Закону України “Про оренду землі”) та на 

зобов’язальне (в розумінні ЦК України): в першому випадку необхідна 

державна реєстрація договору оренди землі, в другому – орендар набуває 

відносне право оренди земельної ділянки – право вимоги, а таке право 

реєстрації не потребує [87, с. 79]. В римському праві право оренди було 

зобов’язальним правом. На сьогоднішній день в більшості зарубіжних 

країн право оренди – зобов’язальне право. Як уже зазначалось, в Україні 
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існує два види права оренди земельної ділянки. Виходячи з ст. 3 ЗК 

України та ст. 9 ЦК України, до відносин з приводу оренди земельних 

ділянок (як речового права) застосовується саме ЗУ “Про оренду землі”. 

Вказаний Закон надмірно регулює порядок набуття та оформлення права 

оренди земельної ділянки, що, в свою чергу, призвело до перетворення 

зобов’язального права оренди на речове. Проте право оренди земельної 

ділянки в деяких випадках залишається зобов’язальним, наприклад, при 

оренді будівлі чи споруди (мається на увазі лише ситуація, коли сторони 

не домовилися про “речову” оренду, і “зобов’язальна” оренда виникає в 

силу Закону). У даному випадку доцільно привести чинне законодавство 

України у відповідність із самою суттю права оренди земельної ділянки, а 

саме – залишити його у вигляді зобов’язального права. Такий підхід до 

розуміння права оренди спростив би його застосування на практиці, 

зокрема, полегшивши автоматичне набуття права користування земельної 

ділянки при переході права власності на будівлю чи споруду, яка на ній 

розташована. 

Для того щоб право оренди (передбачене ЗК України та ЗУ “Про 

оренду землі”) з речового перетворити в зобов’язальне, необхідно 

скасувати державну реєстрацію права оренди землі. Однак, для того, щоб 

титули на землю та на будівлю завжди були однорідними, на наш погляд, 

оренду землі слід передбачити у двох варіантах: до 3 років оренда землі – 

зобов’язальне право, понад 3 – речове. Такі зміни обумовлені тим, що за 

чинним ЦК України оренда будівлі до 3 років – зобов’язальна, понад 3 

роки – речова. 

Отже, принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, при переході права оренди 

не реалізується в повному обсязі. Зокрема, господарські суди, нотаріуси 

та органи Державної фіскальної служби України не визнають 

автоматичний перехід права оренди, який передбачений чинним 

законодавством України (ст. 120 ЗК України, ст. 377 ЦК України та ст. 7 
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ЗУ “Про оренду землі”). Така ситуація призводить до роз’єднаності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані. Норми про автоматичний перехід слід вважати 

спеціальними, тож новому власнику будівлі чи споруди непотрібно 

укладати новий договір оренди із власником землі, оскільки відповідно до 

ч. 3 ст. 7 ЗУ “Про оренду землі” попередній договір оренди залишається 

чинним для нового орендаря. Нотаріуси повинні при посвідченні 

правочинів щодо відчуження будівель чи споруд одночасно вносити зміни 

до державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно особи 

орендаря земельної ділянки. Орендну плату повинен сплачувати новий 

власник будівлі чи споруди з моменту виникнення у нього права оренди 

землі (одночасно з виникненням права на будівлю чи споруду). При 

укладенні договору оренди будівлі чи споруди непотрібно додатково 

укладати договір оренди земельної ділянки, на якій ця нерухомість 

розташована, оскільки в даному випадку автоматично виникає 

зобов’язальне право користування земельною ділянкою. Труднощі з 

автоматичним переходом права оренди земельної ділянки у відповідності 

з принципом єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані, виникають у зв’язку з тим, що 

земельне законодавство закріплює право оренди як речове право. 

Ситуація з переходом прав на земельну ділянку при переході права 

власності на будівлю чи споруду, яка на ній розташована, ще більше 

ускладнюється у випадку, коли такі об’єкти нерухомого майна 

знаходяться на земельній ділянці, що перебуває на праві постійного 

користування. 

Право постійного користування земельною ділянкою – це право 

володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній 

або комунальній власності, без встановлення строку (ч. 1 ст. 92 ЗК 

України). Коло суб’єктів права постійного користування відповідно до ст. 

92 ЗК України є обмеженим. Тобто, якщо віддавати ст. 92 ЗК України 
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перевагу перед правилами про перехід права на земельну ділянку при 

відчуженні будівель і споруд (ст. 120 ЗК України, ст. 377 ЦК України та 

ін.), якщо будівля чи споруда перейшла до нового власника, якого немає 

серед переліку суб’єктів права постійного користування, право 

користування такою земельною ділянкою до нього перейти не може. 

Нажаль, саме таку позицію займають органи місцевого самоврядування та 

органи виконавчої влади, також її розділяють деякі науковці [100, с. 174]. 

Якщо керуватись зазначеним підходом, то новому власнику 

будівлі чи споруди для вирішення питання із земельною ділянкою 

необхідно укладати договір оренди землі з відповідним органом 

виконавчої влади або місцевого самоврядування чи придбати земельну 

ділянку у власність. Крім того, новий власник при укладенні договору 

оренди землі чи при придбанні земельної ділянки може зіткнутись не з 

дуже приємною ситуацією, за якої відповідний орган виконавчої влади 

або орган місцевого самоврядування буде надавати земельну ділянку 

інших розмірів, ніж ті, що належали попередньому власнику будівлі чи 

споруди. Будівельні норми України здебільшого не регулюють дане 

питання, а лише встановлюють обмеження та допуски щодо 

розташування на земельній ділянці певних будівель та споруд. Верховний 

Суд України в своєму листі “Щодо розгляду земельних спорів” від 

29.10.2008 р. №19-3767/0/8-08 наголошує на даній проблемі, проте не дає 

чітких роз’яснень щодо того, як її вирішувати. 

Також потрібно звернути увагу на те, що відповідний орган 

виконавчої влади або орган місцевого самоврядування не може надати 

право на земельну ділянку новому власнику будівлі чи споруди, якщо 

права на неї належать попередньому власнику. За таких обставин для 

того, щоб відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого 

самоврядування надав в оренду чи продав земельну ділянку, необхідно, 

щоб попередній власник будівлі відмовився від свого права постійного 

користування. В даному випадку новий власник може зіштовхнутись із 
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серйозними проблемами: 1) невідомо, чи захоче суб’єкт права постійного 

користування відмовитись від свого права; 2) як виявляється, відмовитись 

від свого права не так уже й просто. Наприклад, залізниці не можуть 

відмовитись від користування земельними ділянками в смузі відведення. 

Відповідно до п. б ч. 4 ст. 84 ЗК України, вони не можуть передаватись у 

приватну власність. У 2004 році Фонд державного майна України по 

Одеській області відчужив нерухомість, яка розташована на 4,8 га в смузі 

відведення залізниць шляхом укладення договору купівлі–продажу з ТОВ 

“Промтоварний ринок”. Проте землі залишились у постійному 

користуванні Одеської залізниці, яка, відповідно, сплачувала земельний 

податок. У 2008 р. Одеська залізниця звернулась до Одеської міської ради 

з приводу припинення права постійного користування даною земельною 

ділянкою. Одеська міська рада в листі від 07.02.2008 №03.10/20 

повідомила про неможливість вилучення даної земельної ділянки із 

користування Одеської залізниці. Одеська залізниця подала позовну заяву 

до Господарського суду Одеської області щодо припинення права 

землекористування. Суд задовольнив позов в повному обсязі [147]. 

Одеська міська рада подала апеляційну скаргу. Одеський апеляційний 

господарський суд рішення суду першої інстанції скасував [148]. Вищий 

господарський суд  України залишив в силі рішення суду першої інстанції 

[149]. Тож, як бачимо, навіть за бажанням суб’єкта права постійного 

користування припинити останнє не завжди просто. Тлумачення ст. 92 ЗК 

України як такої, що має перевагу перед ст. 120 ЗК України та ст. 377 ЦК 

України, призводить до того, що суди помилково застосовують норми 

права. Помилки у правозастосуванні призводять до того, що суб’єкт права 

постійного користування сплачує податок за інших осіб, які фактично 

використовують земельну ділянку. 

Ч. 2 та ч. 3 ст. 1225 ЦК України визначають юридичну долю 

земельної ділянки, на якій розташовані успадковані будівля чи споруда. 

Відповідно до згаданих норм, до спадкоємців житлового будинку, інших 
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будівель та споруд переходить право власності або право користування 

земельною ділянкою, на якій вони розміщені. До спадкоємців житлового 

будинку, інших будівель та споруд переходить право власності або право 

користування земельною ділянкою, яка необхідна для їх обслуговування, 

якщо інший її розмір не визначений заповітом. Тобто ЦК України при 

спадкуванні керується принципом єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. Однак, оскільки 

органи державної влади керуються консервативним підходом до 

співвідношення ст. 92 ЗК України та ст. 120 ЗК України (де ст. 92 має 

перевагу над ст. 120) у випадку із правом постійного користування даний 

принцип не діє, оскільки, згідно із ст. 92 ЗК України згадане право не 

може передаватись у спадок. В цьому контексті можна зазначити, що інші 

права на земельну ділянку, передбачені чинним законодавством України, 

можна успадкувати (право власності – ч. 1 ст. 90 ЗК України; оренда – ч. 5 

ст. 93 ЗК України, ст. 7 ЗУ “Про оренду землі”; суперфіцій та емфітевзис 

– ч.2 ст. 102
1
 ЗК України). 

Також не можна обійти увагою те, що на сьогодні  земельні 

ділянки на праві постійного користування перебувають у володінні 

суб’єктів, які не перелічені у ст. 92 ЗК України. Так, п. 6 Перехідних 

положень ЗК України встановлював, що громадяни та юридичні особи, 

які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за ЗК України 

не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2008 року 

переоформити у встановленому порядку право власності або право 

оренди на них. Однак рішенням Конституційного Суду України у справі 

за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, 

пункту 6 розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України 

(справа про постійне користування земельними ділянками) від 22.09.2005 

р. [33] дане положення було визнано неконституційним та скасовано в 

частині зобов’язання переоформити право постійного користування 
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земельною ділянкою на право власності або право оренди. Тож земельні 

ділянки продовжують належати на праві постійного користування 

суб’єктам, не переліченим у ст. 92 ЗК України. 

Як зазначають А.М. Мірошниченко та Р.І. Марусенко, положення 

ст. 120 ЗК України є спеціальними по відношенню до ст. 92 ЗК України, 

яка обмежує коло суб’єктів права постійного користування земельними 

ділянками, таким чином, якщо набувачем будинку, будівлі або споруди є 

суб’єкт, не згаданий у ст. 92 ЗК України, до нього переходить право 

постійного користування [86, с. 253]. Дану точку зору розділяє ряд інших 

науковців, зокрема, Поліщук О.Г. [95, с. 137] . На нашу думку, в даному 

випадку ст. 120 ЗК України є спеціальною по відношенні до ст. 92 ЗК 

України, оскільки власник будівлі чи споруди де факто є 

землекористувачем. Отже, тлумачення закону таким чином, що ст. 92 ЗК 

України є спеціальною по відношенню до ст. 120 ЗК України при 

вирішенні питань із переходом прав на земельну ділянку при переході 

прав на будівлю чи споруду, є помилковим та породжує конфлікти, які на 

практиці виливаються у значну кількість судових спорів. 

З урахуванням вищезазначеного можна констатувати, що згідно з 

чинним законодавством України при відчуженні будівлі або споруди 

право постійного користування переходить автоматично. В такому разі 

відмова попереднього користувача не потрібна. Такий підхід відповідає 

загальній позиції, на якій стоїть земельне та цивільне законодавство 

України, щодо єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані. 

Проте слід звернути увагу на те, що законодавчо не закріплено 

механізму переоформлення права постійного користування. В даному 

випадку необхідно зазначити, що ряд вчених такий інститут користування 

землею, як право постійного користування, вважає шкідливим. На думку 

А.М. Мірошниченка, “покращення існуючої ситуації можливе шляхом 

відмови від права постійного користування земельними ділянками через 
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його трансформацію у право власності” [85, с. 107]. З даною позицією не 

можна не погодитись, оскільки 1) володілець права постійного 

користування має право володіння та користування, проте не може 

розпоряджатися земельною ділянкою (продати, подарувати тощо); 2) 

земельна ділянка на праві постійного користування не може переходити у 

спадок; 3) право постійного користування є перешкодою у реалізації 

принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані. Трансформацію права постійного 

користування на право власності потрібно провести шляхом прийняття 

відповідних змін до чинного законодавства України, при цьому можна 

використати досвід України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності. Таку трансформацію можна провести, наприклад, 

шляхом внесення змін до перехідних положень ЗК Україні, а саме додати 

пункт приблизно такого змісту: “З [певної дати] право постійного 

користування земельною ділянкою вважати правом власності на 

відповідну земельну ділянку”. В даному випадку достатньо буде внести 

зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (право 

постійного користування замінити на право власності). Існують ситуації, 

за яких земельній ділянці не присвоєний кадастровий номер, а сама 

земельна ділянка не внесена до Державного реєстру земель. В такому разі 

володілець права постійного користування земельною ділянкою за 

власним бажанням може розробити технічну документацію з землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що буде підставою для державної реєстрації земельної 

ділянки та внесення даних про неї до Державного земельного кадастру 

(п.2 розділу VII Закону України “Про Державний земельний кадастр”). 

Зазначимо, що в проекті Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової долі земельної 

ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості)” пропонується у 

випадку, коли жилий будинок, будівля або споруда розміщені на 
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земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні, а набувач не 

може використовувати земельну ділянку на такому праві, встановити 

правило, за яким земельна ділянка переходить до набувача на іншому 

речовому праві (п. 2 ч. 1 ст. 1). При цьому під іншим речовим правом в 

даному випадку мова йде про оренду земельної ділянки. Це випливає з п. 

3-4 ч. 1 ст. 1, де мова йде про те, щоб зобов’язати власника земельної 

ділянки укласти договір оренди земельної ділянки з новим власником 

будівлі чи споруди. Вважаємо дану пропозицію недоцільною, оскільки 

власник об’єкту нерухомості є фактичним власником земельної ділянки, 

на якій розташований такий об’єкт. Крім того, встановлення умов 

договору оренди є справою досить проблемною і в більшості випадків 

означатиме виникнення спору, який тривалий час вирішуватиметься у 

суді. 

Отже, забезпечення принципу єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, в даному випадку 

вбачається можливим шляхом трансформації права постійного 

користування на право власності. Таку трансформацію потрібно провести 

шляхом прийняття відповідних змін до чинного законодавства України. 

Питання єдиної юридичної долі земельної ділянки та нерухомості, 

що розташована на ній, при приватизації даної нерухомості надзвичайно 

складне. Адже органи приватизації об’єкті нерухомості зазвичай 

відбувалась без приватизації земельної ділянки, що неминуче призводило 

до появи будівель на чужій землі. Проблема нових власників 

приватизованих об’єктів виникає після укладення договору купівлі-

продажу, за яким покупець зобов’язаний у визначений термін 

зареєструвати своє право власності на об’єкт нерухомості, а також набути 

право власності або право користування на земельну ділянку, на якій 

розташована придбана нерухомість. Наприклад, ФДМ України протягом 

1996–2006 років, у процесі приватизації підприємств залізничного 

транспорту було здійснено продаж понад 2000 тисяч об’єктів нерухомості 
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[92, с. 276]. Відповідно до п. б ч. 4 ст. 84 ЗК України, землі під 

державними залізницями не можуть передаватись у приватну власність. 

За таких обставин, залізниця перейшла до практики встановлення 

земельного сервітуту на земельні ділянки, які на тих чи інших підставах 

займають інші власники [94, с. 280], оскільки земельну ділянку, надану в 

постійне користування, не можна ні передавати в субкористування, ні 

стягувати плату за її використання. Судова практика пропонує трохи 

інший шлях, а саме, абз. 2 п. 2.13 постанови пленуму Вищого 

господарського суду України від 17 травня 2011 року № 6 “Про деякі 

питання практики розгляду справ у спорах, що виникають з земельних 

відносин” зазначає, що статтями 92, 93, 98, 102 ЗК України передбачено 

користування земельною ділянкою на праві постійного користування, 

оренди, сервітуту, емфітевзису та суперфіцію. При цьому відповідно до 

статей  102
1
 ЗК, 413 ЦК України суперфіцій визначено як право 

користування земельною ділянкою для забудови. Таким чином, укладення 

договору суперфіцію є спеціальним способом надання права на 

користування земельними ділянками, що надаються або були надані з 

цільовим призначенням для забудови та експлуатації житлових будинків, 

будівель, споруд. Таку ситуацію не можна назвати адекватною, а кожна з 

конструкцій лише відтерміновує конфлікт, оскільки власник будівлі чи 

споруди є фактичним власником земельної ділянки, тож укладати з ним 

договори суперфіцію є нелогічним виходом із ситуації, який суперечить 

ст. 120 ЗК України ти ст. 377 ЦК України (нормам про автоматичний 

перехід). 

Мірошниченко А.М. та Ріпенко А.І. зазначають, що є підхід, за яким 

не відбувається переходу права на земельну ділянку у випадку, якщо вона 

не була сформована на момент відчуження тощо (тобто її начебто не 

існувало) [89, с. 165]. Відчуження будівель і споруд на них відбувалося до 

впровадження законодавчих вимог щодо обов’язкової вказівки у договорі 

відчуження нерухомості кадастрового номеру відповідної земельної 
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ділянки, тож на думку згаданих науковців, дана проблема виникла через 

надто жорсткі вимоги з точки зору обороту, які висуває ст. 120 ЗК 

України, а всі двозначності зазначеної статті повинні тлумачитьсь з 

урахуванням її мети – забезпечити єдність юридичної долі земельної 

ділянки та будівлі [89, с. 165]. 

Поліщук О.Г. вважає, що розмір та кадастровий номер земельної 

ділянки не повинен бути істотною умовою договору про набуття права 

власності на житловий будинок, будівлю чи споруду у тих випадках, коли 

власник цих об’єктів нерухомого майна не має прав на земельну ділянку 

(у зв’язку з цим перше речення абз. 1 ч. 6 ст.120 ЗК та перше речення абз. 

1 ч. 2 ст. 377 ЦК потребують свого вдосконалення шляхом доповнення їх 

словами: “крім випадків, коли власник цих об’єктів нерухомого майна не 

має прав на земельну ділянку”) [89, с. 165]. На нашу думку, до абз. 1 ч. 6 

ст.120 ЗК та першого речення абз. 1 ч. 2 ст. 377 ЦК краще внести наступні 

зміни: доповнити їх такими словами: “крім випадків, коли земельній 

ділянці не присвоєний кадастровий номер”. На наш погляд, важливо, щоб 

був забезпечений одночасний перехід права на земельну ділянку і 

будівлю (правило, передбачене ст. 120 ЗК України, що формулюється як 

імперативна норма, за якою у разі відчуження будівлі завжди автоматично 

і одночасно переходить прав на земельну ділянку), тож в даному випадку 

доцільним є зменшення ступеню його двозначності, а саме скасувати 

вимогу щодо обов’язкової вказівки у договорі відчуження нерухомості 

кадастрового номеру (що надасть правилу, передбаченому ст. 120 ЗК 

України, більшої чіткості). 

Проблемним є питання самочинного будівництва. Адже, з 

урахуванням закладеної у ЗК України концепції щодо відсутності в 

Україні “нічийних земель”, можна сказати, що всі приватні будівлі, 

власники яких не є власниками відповідних земельних ділянок, 

розташовані на чиїйсь чужій землі (приватній, держаній чи комунальній) 

[89, с. 167]. Є суттєвими питання, що виникають при розгляді спорів про 
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перехід права власності на земельну ділянку у випадках визнання 

рішенням суду права власності на нерухоме майно (визнання судом права 

власності на самочинно збудоване нерухоме майно з посиланням на ст. 

376 ЦК України). У таких випадках, як правило, майно вже має історію 

декількох переходів від одного власника до іншого без оформлень права 

власності чи користування земельною ділянкою, і отже, земельна ділянка, 

що занята нерухомим майном, знаходиться у комунальній чи державній 

власності. За таких обставин постають наступні питання. 

1) Ч. 3 ст. 376 ЦК України (суд може визнати право власності на 

самочинне будівництво) та ст. 375 ЦК України (власник має права 

дозволяти будівництво на власній землі) допускають виникнення права на 

будівлю у невласника. Суди, надаючи забудовнику право власності на 

самочинно збудоване нерухоме майно з посиланням на ст. 376 ЦК 

України, порушують права та інтереси власника земельної ділянки. Адже, 

визнаючи за забудовником право власності на збудоване нерухоме майно, 

він стає фактичним власником земельної ділянки, оскільки будівля 

нерозривно пов’язана із земельною ділянкою.  

2) Важко визначити розмір такої земельної ділянки, особливо, якщо 

йдеться про комплекс споруд, які розташовані на земельній ділянці, що 

призначена для ведення господарської діяльності і поєднує об’єкти у 

єдиний комплекс, але за Державними будівельними нормами України 

перевищує норми, необхідні для обслуговування нерухомості [115, с. 

238]. 

В даному контексті можна навести досвід Сполучених Штатів 

Америки (далі - США), де будинки й інші об’єкти належать власнику 

земельної ділянки і якщо хто небуть без дозволу власника землі звів на 

земельній ділянці такий об’єкт, то права на нього виникають у власника 

землі; особа що збудувала об’єкт, не вправі буде вимагати у власника 

компенсації [102, с. 279]. 
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На нашу думку, визнання права власності на самочинно збудоване 

майно (що розташоване на чужій земельній ділянці) є шкідливим. Як уже 

зазначалось в Розділі І, право власності на зведені об’єкти нерухомості 

повинно визнаватись за власником земельної ділянки. У зв’язку з цим 

пропонується ч.3-6 ст. ст. 376 ЦК України виключити. 
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2.3. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРИБУДИНКОВІ ЗЕМЕЛЬНІ 

ДІЛЯНКИ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ 

 

Концепція кондомініуму є досить старою. Як зазначає Донна 

Беннет, існує, принаймні, один запис про продаж частини будівлі в 

стародавньому Вавилоні, а також є свідчення про використання даної 

концепції у єгиптян та греків [65, с. 250]. В Середньовіччі, коли було 

прийнято будувати стіни навколо міст для забезпечення безпеки (що 

породжувало відсутність простору), виникла індивідуальна власність на 

частини речі (будинку), іноді навіть індивідуальна власність на одномісні 

номери (в таких містах, як Орлеан і Париж) [65, с. 250]. Однак, питання 

горизонтального поділу будинку між власниками особливо широкого 

поширення набуло в Німеччині в середині 19 століття. Власники дохідних 

будинків взялися продавати будинки поквартирно своїм постояльцям. 

Оскільки зазвичай в такому будинку весь поверх займала одна квартира, 

то виник прецедент горизонтального поділу будинку між різними 

власниками. Проблеми користування, експлуатації та розвитку такої 

нерухомості породжували такі значні конфлікти між новими власниками, 

що ці будинки увійшли в історію під ім’ям “Будинок сварки”. Це змусило 

уряд зайнятися розробкою правового регулювання правовідносин між 

співвласниками. У підсумку народилися правові принципи, відомі 

сьогодні під терміном “кондомініум” [75, с. 13]. 

Кондомініуми існують і на сьогоднішній день. Дане явище 

притаманне багатьом країнам, наприклад, Німеччині, Італії, Франції, 

Сполученим Штатам Америки (далі – США), Болгарії, Білорусії, Україні 

та багатьом іншим. 

Кондомініум (від лат. con — разом і dominium — володіння) — 

співволодіння або ж спільне володіння. У будь-якому будинку існують 
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місця загального користування (під’їзди, сходові клітки, коридори, 

підвали, дахи тощо), що обслуговують усіх мешканців будинку. Проте 

найважливішою спільною власністю є земельна ділянка, на якій 

розташований сам будинок. Для управління і розпорядження всім цим 

господарством і створюються об’єднання співвласників – кондомініуми. 

До 2015 року управління багатоквартирним будинком 

здійснювалось ОСББ, житловими кооперативами та ЖЕКами. З 

прийняттям ЗУ “Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку” від 14.05.2015 № 417-VIII [25] управління 

багатоквартирним будинком може здійснюватись ОСББ або управителем. 

Питання управління багатоквартирним будинком та вибору його 

форми є дуже важливим для реалізації принципу єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, 

оскільки це безпосередньо впливатиме на можливість отримання 

земельної ділянки під багатоквартирним будинком у власність, а також на 

управління спільним майном, в т.ч. земельною ділянкою. 

Згідно із законодавством України, об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (далі – ОСББ) – юридична особа, створена 

власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та 

управління, утримання і використання неподільного та загального майна 

(ст. 1 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку” від 29.01.2001 р. в редакції від 18.11.2012 р. [21]). 

Згідно з ст. 1 ЗУ “Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку”, управителем багатоквартирного будинку 

може бути фізична особа – підприємець або юридична особа – суб’єкт 

підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками 

забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна 

багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови 

проживання і задоволення господарсько-побутових проблем. 
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Відповідно до ЗУ “Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку” питання про визначення та відкликання 

управителя вирішується зборами співвласників та вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових 

приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі 

всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку. Якщо 

під час проведення зборів співвласників для прийняття рішення не 

набрано встановленої ЗУ “Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку” кількості голосів “за” або “проти”, протягом 

15 днів проводиться письмове опитування співвласників, які не 

голосували на зборах. Листки письмового опитування співвласників 

пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного 

протоколу зборів. Протокол зборів співвласників з питання визначення 

управителя складається не менш як у двох примірниках, один з яких 

зберігається в управителя, а другий передається на зберігання 

виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради за місцем 

розташування багатоквартирного будинку, який розміщує результативну 

частину рішення, прийнятого зборами співвласників, на своєму 

офіційному веб-сайті. 

В даному випадку варто зазначити, що такий механізм, як письмове 

опитування співвласників, викликає занепокоєння, оскільки у випадку, 

коли у когось із співвласників виникне сумнів щодо дійсності підписів 

інших співвласників, йому лишається лише подати позов до суду. 

Відповідно до ч. 1 ст. 11 ЗУ “Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку” управління багатоквартирним 

будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання 

послуг з управління багатоквартирним будинком. Відповідно до ч. 1 ст. 

1029 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), за договором 

управління майном одна сторона (установник управління) передає другій 

стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга 
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сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління 

цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи 

(вигодонабувача). 

За ЦК України договір управління майном укладається в письмовій 

формі та підлягає нотаріальному посвідченню (ст. 1031). Проте в ЗУ “Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” 

лише сказано, що такий договір зі сторони співвласників підписує 

(підписують) співвласник (співвласники), уповноважений (уповноважені) 

на це рішенням зборів співвласників (ч. 5 ст. 11). Враховуючи це, на 

практиці можуть виникати труднощі із посвідченням такого договору. 

Наприклад, незрозуміло, чи нотаріус посвідчить договір, підписаний 

уповноваженою зборами співвласників особою (особами), адже нотаріуси 

вчиняють відповідні дії з представниками фізичних осіб на підставі 

документа, що підтверджує повноваження (здебільшого – довіреності). 

Можна спрогнозувати, що в даному випадку можуть виникати судові 

спори у зв’язку з тим, що нотаріуси скоріш за все будуть відмовляти у 

посвідченні такого договору (без довіреностей в уповноважених осіб). На 

нашу думку, слід внести зміни до ЗУ “Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку” в частині того, щоб спеціальний 

закон скасував необхідність нотаріального посвідчення договору з 

управителем (передбачену ЦК України). 

В ч. 3 ст. 11 ЗУ “Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку” зазначається, що умови договору про 

надання послуг з управління багатоквартирним будинком повинні 

відповідати умовам типового договору, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України. На сьогоднішній день такого типового договору не 

існує. 

ЗУ “Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку” передбачає, що управитель може бути 

найнятим фактично безстроково, оскільки ч. 6 ст. 11 ЗУ “Про особливості 
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здійснення права власності у багатоквартирному будинку” зазначає, що 

договір з управителем багатоквартирного будинку укладається строком на 

один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із 

сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, 

договір вважається продовженим на наступний однорічний строк. 

Управління спільним майном управителем не є чимось новим для 

світової практики. Закон не висуває жодних спеціальних вимог до особи 

управителя, сказано лише, що це фізична особа – підприємець або 

юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності. Проте Закон не 

уточнює, чи у такої особи повинні бути якісь спеціальні навички або 

вміння тощо. Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 10 Закону умови договору з управителем 

затверджуються зборами співвласників, тобто повноваження управителя 

фактично можуть бути не обмеженими. Оскільки відповідно до ст. 8 

Закону співвласники несуть відповідальність за неналежне виконання чи 

невиконання своїх обов’язків своїм майном, через дії уповноваженого 

співвласники ризикують позбутись свого майна. В Законі сказано, що 

співвласники не несуть відповідальності за зобов’язаннями, що виникли 

внаслідок дій уповноваженої особи та або управителя, вчинених з 

перевищенням наданих їм повноважень. Однак, якщо управитель буде 

діяти в межах своїх повноважень, але не компетентно, співвласники все 

одно будуть нести відповідальність. 

Ч. 5 ст. 13 ЗУ “Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку”, зазначає, що у разі, якщо протягом одного 

року з дати набрання Законом чинності співвласники багатоквартирного 

будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли 

рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління 

таким будинком здійснюється управителем, який призначається на 

конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої 

розташований багатоквартирний будинок. У такому разі ціна послуги з 

управління багатоквартирним будинком визначається за результатами 
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конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

житлової політики і політики у сфері житлово-комунального 

господарства, а договір про надання послуг з управління 

багатоквартирним будинком строком на один рік від імені співвласників 

підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої 

ради, за рішенням якого призначено управителя. Якщо за один місяць до 

закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово 

другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим 

на черговий однорічний строк. Отже, управителі можуть призначатись і 

не співвласниками. Як бачимо, ЗУ “Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку” ставить ультиматум: або 

створення ОСББ чи призначення управителя, або управителя призначить 

виконавчий орган місцевої ради, на території якої розташований 

багатоквартирний будинок. Оскільки в зазначеному Законі подальша доля 

ЖЕКів не згадується, тож можна зробити висновок, що вони зможуть 

брати участь у конкурсах нарівні з іншими. 

Враховуючи вищесказане, слід зазначити, що призначення 

управителя та укладення з ним договору співвласниками є складною 

процедурою, а програма створення ОСББ в Україні не дала очікуваних 

результатів, тож можна дійти висновку, що у більшості випадків 

управителі будуть саме призначатись органами місцевих рад, на території 

яких розташовані багатоквартирні будинки. 

Варто зазначити, що “Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку” містить і позитивні сторони, зокрема, 

визначення поняття “прибудинкова територія”. Закон України “Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” в ст. 1 (до 

прийняття “Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку”) визначав прибудинкову територію як 

територію навколо багатоквартирного будинку, визначену актом на право 
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власності чи користування земельною ділянкою і призначену для 

обслуговування багатоквартирного будинку. Зазначене визначення також 

дублюється в Правилах утримання жилих будинків та прибудинкових 

територій, затверджених Наказом Державного комітету України з питань 

житлово–комунального господарства від 17.05.2005 №76 [34]. Дане 

визначення було вкрай невдалим, оскільки за відсутності у власників 

квартир (житлових приміщень) права власності чи користування 

земельною ділянкою остання від цього не стає менш “прибудинковою”. 

Навіть за відсутності оформленого права власності чи користування 

земельною ділянкою фактичним власником є співвласники 

багатоквартирного будинку. 

Більш вдалим є визначення прибудинкової території в ПК України, 

де вона визначається як територія навколо багатоквартирного будинку, 

визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної 

документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані 

багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та 

необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та 

забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб 

власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також 

нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. 

Дане визначення вносило ясність в термінологію, визначивши за 

прибудинковою територію не лише місце, на якому розташований 

будинок та належні йому споруди, а й землю, потрібну для відповідного 

обслуговування та забезпечення житлових, соціальних і побутових потреб 

власників квартир та нежитлових приміщень. Також у зазначеному 

визначенні відсутня умова про право власності чи користування. До речі, 

новий Закон не вносить змін до цієї норми. З іншого боку, вважаємо, що 

до ПК України не потрібно вносити зміни, а потрібно виключити дану 

норму з ПК України, так як дане визначення в ньому є недоречним. 
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Зазначене вище визначення дублюється в Методичних 

рекомендаціях щодо визначення прибудинкових територій 

багатоквартирних будинків, затверджених Наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 29.12.2011 р. № 389 [121]. У Методичних 

рекомендаціях щодо визначення прибудинкових територій 

багатоквартирних будинків також визначається склад прибудинкових 

територій. Так, до складу прибудинкової території багатоквартирного 

житлового будинку можуть входити (за наявності): 1) вимощення навколо 

житлового будинку; 2) смуга озеленення вздовж стін житлового будинку, 

місцевий проїзд, тротуар та смуга вздовж фасаду без входів, яка 

забезпечує проїзд пожежних машин; 3) майданчики, які призначені для 

обслуговування мешканців тільки цього будинку для відпочинку біля 

входів в житловий будинок, для ігор дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку, відпочинку населення, занять фізкультурою, а також 

території зелених насаджень, пішохідні доріжки, що сполучують вказані 

майданчики між собою; 4) майданчики для сміттєзбірників; 5) 

майданчики для господарських будівель та споруд; 6) спеціально 

обладнані майданчики для паркування автомобілів, що належать 

мешканцям будинку; 7) в’їзди та виїзди підземних гаражів і автостоянок. 

Отже, як бачимо, визначення поняття “прибудинкова територія” за 

ЗУ “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” не було 

досконалим. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 ЗУ “Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку”, прибудинкова територія – 

це територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі 

відповідної містобудівної та землевпорядної документації, у межах 

земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і 

належні до нього будівлі та споруди, що необхідна для обслуговування 

багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і 

побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) 
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квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у 

багатоквартирному будинку. Як бачимо, дане визначення є більш вдалим 

ніж в ЗУ “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”. 

Однак, на нашу думку, прибудинкова територія - це не лише частина 

земельної ділянки, на якій розташований будинок, але, в більшості 

випадків, вся земельна ділянка, оскільки цільове призначення такої 

земельної ділянки – для будівництва й обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку, тобто вона вже призначена для обслуговування, і 

зменшувати її немає жодних підстав. 

Великою проблемою в сфері правового регулювання майнових 

відносин у багатоквартирних будинках в Україні є те, що принцип єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані (ст. 120 ЗК України, ст. 377 ЦК України та ін.), у випадку із 

багатоквартирними будинками не працює. Насамперед, це пов’язано із 

суперечностями, які існували у правовому регулюванні питання суб’єкта 

права власності на земельну ділянку під багатоквартирним будинком. 

Відповідно до п. “в” ч. 2 ст. 89 ЗК України у спільній сумісній власності 

перебувають земельні ділянки співвласників багатоквартирного будинку. 

З іншого боку, до прийняття ЗУ “Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку”, ч. 2 ст. 42 ЗК України 

передбачала, що земельна ділянка під багатоквартирним жилим будинком 

передається безоплатно у власність або надається у користування 

об’єднанню власників. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 42 ЗК України  (у старій редакції) у разі 

приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку відповідна 

земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність або 

надаватись у користування об’єднанню власників. Проте на практиці 

зустрічаються ситуації, за яких приватизована незначна частина квартир в 

багатоквартирному будинку. Окрім того, програма створення ОСББ в 

Україні не працює повною мірою. Так, відповідно до ЗУ “Про 
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Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-

комунального господарства на 2009-2014 роки” № 1869-IV від 24.06.2004 

[7] до 2015 року було заплановано створити 45,5 тисяч ОСББ, що охоплює 

70% житлового фонду багатоквартирних будинків, проте станом на 

01.01.2015 в Україні налічується 16 536 об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, що складає 20,8% від загальної кількості 

багатоповерхових будинків країни (79394 будинків) [129]. Отже, як 

бачимо, ОСББ, які можуть мати право на земельну ділянку, в Україні 

існує невеликий відсоток від запланованої кількості. 

Кількість ОСББ, які отримали земельну ділянку у власність чи 

користування, є ще меншою, переважно через неналежну якість правового 

забезпечення у цій сфері. Так, ЗК України в ст. 42 надає ОСББ право 

отримати у власність або оренду прибудинкову територію, але процедура 

такого отримання законодавством прямо не передбачена. Усі права, 

визначені у ЗК України, мають процедуру їхньої реалізації, лише право 

отримання ділянки для ОСББ її позбавлене. Тож дане питання вимушено 

регулювалось на рівні місцевих територіальних громад, що неодмінно 

тягло за собою відмінності у процедурі передачі прибудинкових 

територій ОСББ. Така ситуація сприяла тому, що передача земельної 

ділянки у власність ОСББ практично не здійснювалась. 

Суперечливість норм законодавства, провал програми створення 

ОСББ в Україні та відсутність процедури передачі земельної ділянки у 

власність ОСББ призвели до того, що більшість багатоквартирних 

будинків “висить у повітрі”, адже на практиці земля під будинком та 

навколо нього, зазвичай, не надавалась ані співвласниками, ані 

об’єднанню співвласників. 

ЗУ “Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку” були внесені зміни до ст. 42 ЗК України. Так 

ч. 1 ст. 42 ЗК України зазначає, що земельні ділянки, на яких розташовані 

багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та 
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прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються в 

постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які 

здійснюють управління цими будинками. Доцільність існування даного 

положення є спірною (див. п.2.2. Розділу ІІ щодо права постійного 

користування земельними ділянками). 

Відповідно до ч. 2 ст. 42 ЗК України земельні ділянки, на яких 

розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, 

споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній 

власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, 

передаються безоплатно у власність або в постійне користування 

співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. Дана норма не є зовсім зрозумілою, однак 

можливо її можна тлумачити наступним чином: з червня 2015 р. єдиним 

суб’єктом, який може претендувати на земельну ділянку під 

багатоквартирним будинком, є співвласники багатоквартирного будинку. 

Однак Закон не визначає процедуру такого отримання, що в майбутньому, 

безперечно, породжуватиме такі ж проблеми, як і з приватизацією 

земельних ділянок під багатоквартирними будинками ОСББ. 

Для отримання земельної ділянки у спільну сумісну власність 

необхідно буде, щоб усі співвласники багатоквартирного будинку (їх 

може бути і кілька сотень осіб) подали заяву про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою. Свідоцтво про право власності видається 

одне на всіх (складно уявити, як у ньому можна перелічити всіх 

співвласників). У випадку державної реєстрації права власності заяву на 

таку реєстрацію мають подавати всі співвласники і на кожного з 

співвласників видається витяг з Державного реєстру прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, який підтверджуватиме право спільної сумісної 

власності на землю. Окрім проблем, що виникатимуть з оформленням 

прав на прибудинкову територію на співвласників, подальша реалізація 

такого права співвласниками викликає сумніви. На нашу думку, загальні 
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правила про спільну власність у даному випадку працюватимуть дуже 

погано або не працюватимуть взагалі. 

Слід звернути увагу, що більшість норм Закону вносить зміни до 

норм інших законодавчих актів, а окремі норми (ст.ст. 6–7) дублюються в 

ЗУ “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”. Таким 

чином Закон створює юридичні дефекти – дублювання права 

законодавчих приписів. Вважаємо, що закон міг би обмежитись 

внесенням змін до інших законодавчих актів (ЗК України, ЦК України та 

ЗУ “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”), а не 

створювати новий, який (якщо відкинути норми, що дублюються та 

вносять зміни до інших законодавчих актів) складається з 10 статей. 

Насамкінець, якщо говорити про змістовне наповнення, що несе ЗУ “Про 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, то слід зазначити, 

що є великі сумніви щодо того, що управитель краще справиться з 

функціями управління ніж ОСББ, тож в цьому контексті варто було б не 

вводити в законодавство “управителя”, а спростити процедури створення 

ОСББ. 

Ситуація, що склалась в Україні з суб’єктами права власності на 

прибудинкову територію, потребує вирішення на законодавчому рівні. 

Надання земельної ділянки на праві як спільної сумісної, так і спільної 

часткової власності співвласникам багатоквартирного жилого будинку не 

відповідає вимогам чинного законодавства України про єдність 

юридичної долі земельної ділянки та розташованих на ній будівель і 

споруд, а саме ст. 120 ЗК України та ст. 377 ЦК України, оскільки 

власники квартир не є власниками будівлі в цілому (так як не можна 

говорити, що в даному випадку річ є тотожною сукупності всіх складових 

її елементів). При цьому зауважимо, що за законодавством України жилий 

будинок та квартира – самостійні об’єкти нерухомості. Роз’єднаність 

юридичної долі земельної ділянки та нерухомості, яка на ній розташована, 
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призводить до подвоєння об’єктів права власності, а за рахунок квартир 

відбувається потроєння.  

В даному випадку варто наголосити, що в зарубіжних країнах також 

існують багатоповерхові будинки, але їх правовий режим не суперечить 

принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані. Правове регулювання кондомініумів 

краще за все розглядати на прикладі законодавства Німеччини. 

Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу Німеччини складові частини 

речі, які не можуть бути відділені одна від одної без того, щоб якась із них 

не була зруйнована чи змінена у своїй сутності, не можуть бути 

предметом окремих прав. Під земельною ділянкою слід розуміти 

земельну ділянку разом з усіма її складовими частинами [96, с. 52]. А 

відповідно до ст. 94 Цивільного уложення Німеччини, до істотних 

складових частин земельної ділянки, які складають з нею єдине ціле, 

належать речі, міцно прикріплені до землі, зокрема будівлі, а також 

продукти земельної ділянки. Отже, в Німеччині нерухомістю визнаються 

земельні ділянки, а будівлі та споруди не визнаються ані рухомими 

речами, ані нерухомими речами. Вони взагалі не відповідають ознакам 

речей, а вважаються складовими частинами земельної ділянки, в силу 

чого складають з нею одне ціле. 

Не дивлячись на це, у Німеччині існує Закон “Про право житлової 

власності та про право тривалого користування житлом” від 15 березня 

1951 р. [53], в якому мова йде про “житлову власність”. На перший 

погляд, може скластися враження, ніби Німеччина цим законом, говорячи 

про “право власності на квартиру”, відступила від концепції єдиного 

об’єкта нерухомості. Проте це не так. Як зазначає Ю. Попов, оскільки до 

відносин щодо квартир у будинках можна навести ті самі міркування, що і 

до будівель, то можна зробити висновок, що квартири не можуть бути 

об’єктами права власності у загальноприйнятому значенні. Такий термін 

не повинен нікого бентежити, бо термін – це всього лише термін, тобто 
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слово чи словосполучення, що використовується для позначення поняття. 

Втім, при використанні терміну “право власності на квартиру” необхідно 

чітко усвідомлювати, що “право власності на квартиру” не є правом 

власності [65, с. 252]. 

Окрім того, потрібно чітко уявляти, що квартира не є річчю, а є 

лише частиною речі. Частиною речі квартира є тому, що ми можемо лише 

передати володіння та користування нею. Проте ми не можемо змінити її 

характеристики (наприклад, висоту тощо), не можемо знищити її, так як 

цим ми пошкодимо інші квартири (приміщення). Донна Беннет зазначає, 

що квартира – це простір, обмежений вертикальними та горизонтальними 

кордонами – межами внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, підлоги та 

стелі [65, с. 256]. Як зазначає Ю. Попов, частина речі не може бути 

об’єктом права власності, бо можливість розпорядження частиною речі 

окремо від інших частин речі виключається. Водночас можливим є 

користування певною частиною речі окремо від користування іншими 

частинами речі [96, с. 53]. 

Тож коли у Законі “Про право житлової власності та про право 

тривалого користування житлом” мова йде про право власності, ми 

повинні розуміти, що насправді це – право володіння та користування 

квартирою, яке, втім, можна передавати іншим особам. Право власності ж 

належить об’єднанню співвласників, яке володіє будівлею в цілому, а не 

лише її частиною.  

В Законі “Про право житлової власності та про право тривалого 

користування житлом” зазначено, що спільною частковою власністю усіх 

мешканців будинку є земельна ділянка. В даному випадку мова йде не про 

“звичайне право” власності, а про “житлову власність” - специфічне 

речове право на чужу річ – земельну ділянку. Право ж власності насправді 

належить об’єднанню співвласників. 

Отже, за законодавством Німеччини право власності на 

багатоквартирний будинок та земельну ділянку, на який він 
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розташований, належить об’єднанню співвласників, а “власники” мають 

виключне право користування квартирами та невиключне право 

користування спільним майном як учасники об’єднання співвласників. 

Даний підхід до права власності на багатоквартирний будинок насправді 

не є новим для України, так функціонували житлово-будівельні 

кооперативи (далі – ЖБК). До 1990 року право власності на 

багатоквартирний будинок та земельну ділянку, на який він 

розташований, належав ЖБК, а пайовикам надавалось право 

користування квартирою. Ю. Попов зазначає, що запровадження в 

законодавство СРСР змін, які надавали пайовику, що повністю вніс свій 

внесок за квартиру, право власності на квартиру, були помилковими [96, 

с. 54]. Насправді, змінився лише назва правового титулу, права й 

обов’язки пайовиків залишились тими ж самими. 

У законодавстві США право на квартиру у будинку є правом 

користування певною квартирою, яке належить одному із співвласників 

землі, тобто особі, якій належить частка у спільній власності на землю 

(звичайно, разом із будинком, нежитловими приміщеннями та квартирами 

в ньому) [96, с. 54]. У США забудовник спочатку будує будинок та 

створює кондомініум і лише після цього розпродає виключне право 

користування квартирами [65, с. 249-259]. Такий підхід дозволяє 

уникнути ситуації, яка часто трапляється в Україні, коли забудовник після 

одержання внесків не завершує будівництво. Також даний підхід знімає 

питання про створення об’єднань співвласників, оскільки особа може 

придбати виключне право на квартиру, лише ставши членом уже 

створеного об’єднання, і це не є порушенням прав, оскільки у особи є 

вибір - придбати квартиру (і стати членом об’єднання), чи ні. 

Також не можемо оминути увагою той факт, що для забезпечення 

реалізації принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані, у випадку з багатоквартирними 

жилими будинками також необхідно, щоб така забудова здійснювалась на 
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земельній ділянці, що перебуває на праві власності у забудовника. Такий 

підхід дозволив би вирішити цілий ряд проблем, зокрема, таку. В Україні 

велика кількість будівель та споруд будується на чужій землі, найбільш 

розповсюдженим є будівництво на орендованих земельних ділянках 

(майже всі багатоповерхові житлові будинки споруджуються на 

орендованих землях) [110, с. 65]. На підтвердження цього можна сказати, 

що в Україні склалась ситуація, за якої забудовник укладає договір 

оренди земельної ділянки для забудови на невеликий строк (здебільшого 

5 років) переважно з місцевою радою. Не викликає жодних сумнівів той 

факт, що будівля перебуватиме на такій земельній ділянці значно довше. 

Тож в даному випадку виникає ряд питань, наприклад таких як, на якому 

праві перебуватиме земельна ділянка у власника багатоквартирного 

будинку після закінчення дії договору оренди земельної ділянки тощо. 

Проте головне те, що в такій ситуації не можливо реалізувати принцип 

єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 

ній розташовані,в повному обсязі. На наше переконання забудовнику слід 

надати право зводити багатоквартирний будинок, виключно 

використовуючи земельну ділянку на праві власності. 

Проведене дослідження досвіду зарубіжних країн та України, 

дозволяє зробити висновок, що принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, у 

випадку з багатоквартирними жилими будинками в Україні можна 

забезпечити двома способами: 1) використати досвід Німеччини та ЖБК 

(до 1990 р.), надавши право власності на ділянку і будинок юридичній 

особі (ОСББ чи кооперативу), а “власникам” квартир – виключне право 

користуватися квартирами та невиключне право користуватися спільним 

майном як учасникам такої юридичної особи; 2) використавши досвід 

США, надати кожному “власнику” квартири обмежене речове право на 

користування чужим нерухомим майном – земельною ділянкою та 

будинком, яке, серед іншого, передбачатиме право користуватися власне 
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квартирами (виключне право) і спільним майном (невиключне право). 

При цьому право на відповідні земельні ділянки за ОСББ доцільно було б 

визначати безпосередньо законом. Ідентифікацію земельної ділянки, 

право власності на яку виникло у ОСББ в силу закону, проводити шляхом 

складання технічної документації. Наприклад, при складанні проекту 

землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів (ст. 53 ЗУ 

“Про землеустрій”) ідентифікувати земельні ділянки, що розташовані під 

багатоквартирними жилими будинками, і вважати їх власністю ОСББ. У 

разі, якщо закріплення прибудинкової території за одним 

багатоквартирним жилим будинком неможливе, можна закріпити одну 

прибудинкову територію за декількома суміжними багатоквартирними 

жилими будинками. Після затвердження проекту землеустрою ОСББ 

повинні мати можливість здійснити державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. Окрім того, Україні необхідно використати досвід 

США щодо того, що забудовник може зводити багатоквартирний жилий 

будинок, лише використовуючи земельну ділянку на праві власності, а 

також створювати ОСББ ще до початку продажу квартир. На нашу думку, 

фінансувати будівництво повинні банки, а не фізичні особи, які не можуть 

адекватно оцінити ризики та керувати ними. 



 160 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ: 

 

1. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані, при переході права оренди не 

реалізується в повному обсязі. Зокрема, господарські суди, нотаріуси та 

органи Державної фіскальної служби України не визнають автоматичність 

переходу права оренди, передбаченого чинним законодавством України 

(ст. 120 ЗК України, ст. 377 ЦК України та ст. 7 ЗУ “Про оренду землі”).  

2. Новому власнику будівлі чи споруди непотрібно укладати новий 

договір оренди із власником землі, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 7 ЗУ 

“Про оренду землі” попередній договір оренди залишається чинним для 

нового орендаря. 

3. Нотаріуси повинні при посвідченні правочинів щодо відчуження 

будівель чи споруд одночасно вносити зміни до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно стосовно особи орендаря земельної 

ділянки. 

4. Орендну плату повинен сплачувати новий власник будівлі чи 

споруди з моменту виникнення у нього права оренди землі (одночасно з 

виникненням права на будівлю чи споруду). 

5. При укладенні договору оренди будівлі чи споруди непотрібно 

додатково укладати договір оренди земельної ділянки, на якій ця 

нерухомість розташована, оскільки в даному випадку автоматично 

виникає зобов’язальне право користування земельною ділянкою. 

6. Труднощі з автоматичним переходом права оренди земельної 

ділянки у відповідності з принципом єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, виникають у 

зв’язку з тим, що земельне законодавство закріплює право оренди як 

речове право. А за цивільним законодавством оренді землі – 
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зобов’язальне право. В даному випадку варто право оренди (передбачене 

ЗК України та ЗУ “Про оренду землі”) з речового перетворити в 

зобов’язальне необхідно: 1) скасувати державну реєстрацію права оренди 

землі; 2) скасувати перелік обов’язкових умов договору. Однак, для того, 

щоб титули на землю та на будівлю завжди були однорідними, на наш 

погляд,  оренду землі слід передбачити у двох варіантах: до 3 років 

оренда землі – зобов’язальне право, понад 3 – речове. Такі зміни 

обумовлені тим, що за чинним ЦК України оренда будівлі до 3 років – 

зобов’язальна, понад 3 – речова. 

7. Ст. 120 ЗК України та ст.377 ЦК України є спеціальними по 

відношенню до ст. 92 ЗК України. 

8. Права постійного користування необхідно трансформувати у право 

власності на земельну ділянку. Окрім інших переваг, така трансформація 

сприятиме реалізації принципу єдності юридичної долі земельної ділянки 

та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, оскільки до нового 

власника будівлі чи споруди переходитиме вже право власності чи право 

оренди земельної ділянки. 

9. Приватизація державного майна повинна відбуватися виключно 

разом із земельними ділянками, на яких таке майно розташоване. 

10. Розмір та кадастровий номер земельної ділянки не повинен бути 

істотною умовою договору про набуття права власності на житловий 

будинок, будівлю чи споруду у тих випадках, коли власник цих об’єктів 

нерухомого майна не має прав на земельну ділянку. У зв’язку з цим ч. 6 

ст.120 ЗК та ч. 2 ст. 377 ЦК повинні буті скасовані. 

11. Визнання права власності на самочинно збудоване майно (що 

розташоване на чужій земельній ділянці) є шкідливим, в даному випадку 

право власності на зведені об’єкти нерухомості повинно визнаватись за 

власником земельної ділянки. 

12. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані, у випадку з багатоквартирними 
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жилими будинками в Україні можна забезпечити двома способами: 1) 

використати досвід Німеччини (конструкція «житлової власності») та 

ЖБК (до 1990 р.), надавши право власності на ділянку і будинок 

юридичній особі (ОСББ, кооперативу), а “власникам” квартир – виключне 

право користуватися квартирами та невиключне право користуватися 

спільним майном як учасникам такої юридичної особи; 2) використавши 

досвід США, надати кожному “власнику” квартири обмежене речове 

право на користування чужим нерухомим майном – земельною ділянкою 

та будинком, яке, серед іншого, передбачатиме право користуватися 

власне квартирами (виключне право) і спільним майном (невиключне 

право). 

13. Право власності на відповідні земельні ділянки за ОСББ доцільно 

було б визначати безпосередньо законом. Ідентифікацію земельної 

ділянки, право власності на яку виникло у ОСББ в силу закону, проводити 

шляхом складання технічної документації. 

14. Україні необхідно використати досвід США щодо того, що 

забудовник може зводити багатоквартирний жилий будинок, лише 

використовуючи земельну ділянку на праві власності, а також створювати 

ОСББ ще до початку продажу квартир. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження, яке спрямовувалось на наукове 

обґрунтування механізму впровадження принципу єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, в 

законодавство України та практику його застосування, дало змогу 

сформулювати низку висновків і пропозицій. Основними з них є такі: 

1. Роз’єднаність юридичної долі земельної ділянки та 

розташованого на ній нерухомого майна неодмінно тягне за собою 

колізію між правами власника земельної ділянки та власника будівлі чи 

споруди, що на практиці виливається у значу кількість спорів. 

2. Запропоновано розуміти “принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані” як 

реалізовану у правовому регулюванні основоположну правову ідею, за 

якою земельна ділянка та об’єкти нерухомості, які на ній розташовані, 

одночасно беруть участь в обороті, хоча й розглядаються як окремі 

об’єкти (речі). За результатами вивчення й аналізу спеціально-юридичної 

літератури та нормативно-правових актів України, що містять норми, які 

регулюють механізм реалізації принципу єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, з’ясовано, що в 

Україні даний принцип реалізований не повною мірою. 

3. Світовій практиці відомі наступні принципи регулювання 

обороту земельних ділянок та об’єктів нерухомості, які на них 

розташовані: 1) визнання земельної ділянки та будівлі чи споруди, які на 

ній розташовані, самостійними об’єктами правовідносин; 2) концепція 

єдиного об’єкта нерухомості; 3) принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. 
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4. На підставі аналізу законодавства розвинених країн зроблено 

висновок, що, незважаючи на відмінності у правових системах окремих країн, 

спільним для більшості розглянутих країн є закріплення на законодавчому 

рівні концепції єдиного об’єкту нерухомості. 

5. Досліджено ґенезу формування принципу єдності юридичної 

долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, 

починаючи з формування перших концепцій до сьогодення. Проаналізовано 

закономірності переходу від одного етапу до іншого. 

Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані, бере свій початок ще з часів 

Стародавнього Риму. Римляни керувались принципом superficies solo cedit 

- наземне майно приростає до земельної ділянки. У подальшому принцип 

єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 

ній розташовані, формувався та розвивався в Середньовічній Європі, де, 

зрештою, набув більш відомої нам форми. 

Еволюція принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та 

об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, на землях України є 

складною. За радянським земельним законодавством земля перебувала 

виключно в державній власності. Оскільки будівлі та споруди були 

залучені до цивільно-правового обігу, у законодавстві проявився 

пріоритет нерухомості по відношенню до земель, який зберігся і в 

законодавстві Незалежної України.  

6. На сьогоднішній день принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, 

закріплений в таких положеннях законодавства: ст. 120 Земельного 

кодексу України, ст. 377 Цивільного кодексу України, ст. 6 Закону 

України “Про іпотеку”, ст. 7 Закону України “Про оренду землі” та ін. 

положеннях законодавства. 

Незважаючи на це, не можна говорити про повне закріплення 

принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 
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нерухомості, які на ній розташовані, в Україні, оскільки існує цілий ряд 

проблем в його реалізації. До таких проблем можна віднести насамперед, 

можливість набуття у власність будівель на чужій землі, недоліки в 

механізмі реалізації правила про автоматичний перехід прав на земельну 

ділянку при переході права на об’єкти нерухомості, які на ній 

розташовані. У випадку із багатоквартирними будинками принцип 

єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 

ній розташовані, взагалі не діє. 

7. У регулюванні питання переходу права власності на земельну 

ділянку при переході права власності на будівлю чи споруду можна 

констатувати певний прогрес, проте ще залишається низка питань, які 

потребують додаткового врегулювання. 

Земельну ділянку, у відповідності із ст. 120 Земельного кодексу 

України, необхідно відчужувати одним договором купівлі–продажу 

одночасно із будівлею чи спорудою, яка на ній розташована. 

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку при 

переході права власності на об’єкти нерухомості, які на ній розташовані, - 

лише посвідчення факту, що відбувся. 

Ст. 1225 Цивільного кодексу України слід вважати спеціальною при 

спадкуванні. За іноземними громадянами варто визнати право власності 

на земельні ділянки, на яких розміщені будівлі чи споруди, що 

перебувають у їх власності, оскільки, володіючи будівлями чи спорудами, 

вони є фактичними власниками зазначених земельних ділянок. У зв’язку 

із цим ч. 5 ст. 120 Земельного кодексу України доцільно визнати такою, 

що втратила чинність. 

8. Обґрунтовано, що в Україні існують такі правові форми 

використання земельних ділянок для забудови, як: 1) право власності на 

землю; 2) оренда землі; 3) суперфіцій; 4) емфітевзис; 5) право постійного 

користування. 

9. За чинним законодавством України користувач 
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(суперфіціарій, орендар тощо) земельної ділянки набуває зведену на ній 

будівлю чи споруду у власність. Така ситуація прямо суперечить 

принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 

нерухомості, які на ній розташовані. Аналіз зарубіжного досвіду 

регулювання даного питання дає змогу говорити про те, що у більшості 

розвинених країн світу користувач земельної ділянки не набуває зведену 

ним будівлю у власність. 

Доведено, що для забезпечення реалізації принципу єдності 

юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 

розташовані, в повному обсязі необхідно надати суперфіціарію чи 

орендарю землі право користування збудованою будівлею чи спорудою 

протягом строку користування земельною ділянкою, однак власником 

такої будівлі чи споруди повинен вважатися власник земельної ділянки. 

Після закінчення дії договору оренди землі чи суперфіцію земельна 

ділянка разом із зведеною будівлею чи спорудою повинна повертатись 

власнику землі. 

10. Визнання права власності на самочинно збудоване майно (що 

розташоване на чужій земельній ділянці) є шкідливим, в даному випадку 

право власності на зведені об’єкти нерухомості також повинно 

визнаватись за власником земельної ділянки. 

11. У роботі доведено, що принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, при 

переході права оренди не реалізується в повному обсязі. Господарські 

суди, нотаріуси та органи Державної фіскальної служби України не 

визнають автоматичний перехід права оренди, який передбачений чинним 

законодавством України (ст. 120 Земельного кодексу України, ст. 377 

Цивільного кодексу України та ст. 7 Закону України “Про оренду землі”). 

Така ситуація призводить до роз’єднаності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. Обґрунтовано, що 

норми про автоматичний перехід слід вважати спеціальними, а новому 
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власнику будівлі чи споруди непотрібно укладати новий договір оренди із 

власником землі, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України “Про 

оренду землі” попередній договір оренди залишається чинним для нового 

орендаря. Нотаріуси при посвідченні правочинів щодо відчуження 

будівель чи споруд повинні одночасно вносити зміни до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно особи орендаря 

земельної ділянки. Орендну плату повинен сплачувати новий власник 

будівлі чи споруди з моменту виникнення у нього права оренди землі 

(одночасно з виникненням права на будівлю чи споруду).  

12. При укладенні договору оренди будівлі чи споруди, якщо 

інше не передбачене договором, автоматично в силу вимог ст. 796 

Цивільного кодексу України виникає зобов’язальне право користування 

земельною ділянкою.  

13. Труднощі з автоматичним переходом права оренди земельної 

ділянки у відповідності з принципом єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, виникають у 

зв’язку з тим, що земельне законодавство закріплює право оренди як 

речове право. А за цивільним законодавством оренда землі – 

зобов’язальне право. У даному випадку (для того, щоб титули на землю та 

на будівлю завжди були однорідними) оренду землі слід передбачити у 

двох варіантах: до 3 років оренда землі – зобов’язальне право, понад 3 – 

речове. Такі зміни обумовлені тим, що за чинним Цивільним кодексом 

України оренда будівлі до 3 років – зобов’язальна, понад 3 – речова. 

14. Ситуація з переходом прав на земельну ділянку при переході 

права власності на будівлю чи споруду, яка на ній розташована, ще 

більше ускладнюється у випадку, коли такі об’єкти нерухомого майна 

знаходяться на земельній ділянці, що перебуває на праві постійного 

користування. 
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У роботі обґрунтовано, що ст. 120 Земельного кодексу України та 

ст.377 Цивільного кодексу України є спеціальними по відношенню до ст. 

92 Земельного кодексу України. 

Згідно з чинним законодавством України при відчуженні будівлі 

або споруди право постійного користування переходить автоматично. У 

такому разі відмова попереднього користувача не потрібна. Такий підхід 

відповідає загальній позиції, на якій стоїть земельне та цивільне 

законодавство України, щодо єдності юридичної долі земельної ділянки 

та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. Обґрунтовується 

необхідність трансформації права постійного користування у право 

власності на земельну ділянку, що необхідно, серед іншого, для 

послідовної реалізації принципу єдності юридичної долі земельної 

ділянки та об’єктів нерухомого майна, які на ній розташовані. 

15. Приватизація державного майна повинна відбуватися 

виключно разом із земельними ділянками, на яких таке майно 

розташоване. 

16. Доведено, що в Україні принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані (ст. 120 

Земельного кодексу України та ст.377 Цивільного кодексу України та ін.), 

у випадку із багатоквартирними будинками не реалізований. Насамперед, 

це пов’язано із суперечностями, які існували у правовому регулюванні 

питання суб’єкта права власності на земельну ділянку під 

багатоквартирним будинком. Відповідно до п. “в” ч. 2 ст. 89 Земельного 

кодексу України у спільній сумісній власності перебувають земельні 

ділянки співвласників багатоквартирного будинку. З іншого боку, ч. 2 ст. 

42 Земельного кодексу України (до прийняття Закону України “Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” 

від 14.05.2015 № 417-VIII) передбачала, що земельна ділянка під 

багатоквартирним жилим будинком передається безоплатно у власність 

або надається у користування об’єднанню власників. З прийняттям 
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зазначеного Закону, ст. 42 Земельного кодексу України передбачає, що 

єдиним суб’єктом, який може претендувати на земельну ділянку під 

багатоквартирним будинком, є співвласники багатоквартирного будинку, 

однак Закон не визначає процедуру такого отримання. 

17. Обґрунтовано, що квартира не є річчю, а є лише частиною 

речі, і тому не може бути самостійним об’єктом майнових прав. Тому при 

використанні терміну “право власності на квартиру” необхідно чітко 

усвідомлювати, що “право власності на квартиру” не є правом власності в 

загальноприйнятому розумінні. У роботі також обґрунтовано, що 

власники квартир не є власниками будівлі в цілому (так як не можна 

говорити, що в даному випадку річ є тотожною сукупності всіх складових 

її елементів). При цьому зауважимо, що за законодавством України жилий 

будинок та квартира – самостійні об’єкти нерухомості. 

18. Аналіз досвіду правового регулювання кондомініумів у 

Німеччині та Сполучених Штатах Америки свідчить, що можливо 

створити такі правила, за якими не буде відбуватись потроєння об’єктів 

права власності. Проведене дослідження досвіду зарубіжних країн та 

України дозволяє зробити висновок, що принцип єдності юридичної долі 

земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, у 

випадку з багатоквартирними жилими будинками в Україні можна 

забезпечити двома способами: 1) використати досвід Німеччини та 

житлово-будівельних кооперативів (до 1990 р.), надавши право власності 

на ділянку і будинок юридичній особі (об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку чи кооперативу), а “власникам” квартир – 

виключне право користуватися квартирами та невиключне право 

користуватися спільним майном як учасникам такої юридичної особи; 

2) використавши досвід Сполучених Штатів Америки, надати кожному 

“власнику” квартири обмежене речове право на користування чужим 

нерухомим майном – земельною ділянкою та будинком, яке, серед 
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іншого, передбачатиме право користуватися власне квартирами 

(виключне право) і спільним майном (невиключне право). 

19. При цьому право на відповідні земельні ділянки за 

об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку доцільно було б 

визначати безпосередньо законом. Ідентифікацію земельної ділянки, 

право власності на яку виникло у об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку в силу закону, доцільно проводити шляхом 

складання технічної документації. Наприклад, при складанні проекту 

землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів (ст. 53 

Закону України “Про землеустрій”) слід ідентифікувати земельні ділянки, 

що розташовані під багатоквартирними жилими будинками, і вважати їх 

власністю об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. У разі, 

якщо закріплення прибудинкової території за одним багатоквартирним 

жилим будинком неможливе, можна закріпити одну прибудинкову 

територію за декількома суміжними багатоквартирними жилими 

будинками. Після затвердження проекту землеустрою об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку повинні мати можливість 

здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

Україні необхідно використати досвід Сполучених Штатів Америки 

щодо того, що забудовник може зводити багатоквартирний жилий 

будинок, лише використовуючи земельну ділянку на праві власності, а 

також створювати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

ще до початку продажу квартир. 
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справі № 910/20603/13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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