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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО САМОЧИННОГО 

БУДІВНИЦТВА КАСАЦІЙНИМ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ В 

СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
 

Проаналізовано та викладено положення нормативно-правових актів щодо визначення ознак самочинного 

будівництва. Визначено поняття «самочинного будівництва» як цивільно-правового явища, актуального у сфері 

суспільних, земельних відносин. У статті висвітлено порядок розгляду адміністративної справи, зокрема, правові 

врегулювання стосовно самочинного будівництва та підстав, що дозволяють будівництво вважати самочинним. 

На прикладі продемонстровано правові наслідки зведення об’єкта самочинного будівництва, а також описано дії 

відповідних органів державної влади, або місцевого самоврядування щодо виконання своїх повноважень по усуненню 

можливостей порушення закону в межах будівельних відносин. Автором роз’яснено підстави безальтернативного 

знесення об`єкта будівництва та поняття припису і сфери його застосування. 
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Постановка проблеми. Наявність ефективного 

правового регулювання питання самочинного 

будівництва та дієвих механізмів вирішення 

проблеми здійснення згадуваного самочинного 

будівництва, є одним з аспектів суспільного та 

соціально-економічного зростання країни. До 

того ж, важливим для розвитку демократичного 

суспільства є створення умов, що дозволили б 

уникнути у цій сфері бюрократизму та 

непрофесіоналізму. Здійснення самочинного 

будівництва та недосконалість галузевого 

законодавства в цій області, вимагають 

ґрунтовно дослідити чинні нормативно-правові 

акти, судову практику та винесені рішення, а 

також визначити аргументовані пропозиції щодо 

законодавчого удосконалення. 

Вивчення проблем, пов’язаних із 

самочинним будівництвом, а також судової 

практики даної категорії справ, дає підстави 

вважати, що на сьогоднішній день правового 

регулювання значної частини питань у цій 

сфері є незадовільним, в наслідок чого 

відзначають відсутність єдиного підходу у 

правозастосовній практиці. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій.  

Проблематика правового регулювання 

самочинного будівництва досліджувалася 

достатнього когортою науковців, зокрема 

актуальна інформація наведена в працях 

В.К. Андрєєва, Ю.С. Гамбарова, О.В. Гумільовської, 

О.О. Гризихиної, О.С. Іоффе, Л.А. Кассо, 

О.М. Козира, Д.І. Мейєра, М.Г. Масєвича, 

Є.О. Мічуріна, К.П. Побєдоносцева, І.А. Покровського, 

Г.Ф. Шершеневіча, І.В. Фатєєва, І.М. Панченко 

та ін. Проте, незважаючи на детальний аналіз 

вищевказаної проблеми дослідниками, є 

необхідність продовжувати розробляти та 

вносити рекомендації щодо практичного 

застосування закону щодо регламентації 

самочинного будівництва. 

Тож метою статті стало дослідження 

проблематики самочинного будівництва на 

прикладі судової практики Касаційного 

Адміністративного Суду, з урахуванням 

аналізу винесених рішень. 

Основні результати дослідження. Само-

чинне будівництво вже протягом тривалого 

періоду залишається одним з найпоширеніших 

правопорушень. У національному законодавстві 

(зокрема, нормативно-правових актах різних 

галузей права, що містять правові приписи щодо 

самочинного будівництва таких, як Цивільний 

кодекс України, Земельний кодекс України, Ко-

декс України про адміністративні правопору-

шення, Кримінальний кодекс України) будів-

ництво, реконструкція та перепланування як 

окремих об’єктів нерухомості, так і приміщень у 

них, із порушенням вимог містобудівного зако-

нодавства в одних випадках визначається «само-

вільним», а в інших – «самочинним» [3, с. 56]. 

Поняття самочинного будівництва, а також 

правові підстави та умови визнання права 

власності на нього визначені положеннями 

спеціальної матеріально-правової норми, що 

міститься в п. 1 ст. 376 ЦК України [4], де 

вказано, що житловий будинок, будівля, 
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споруда, інше нерухоме майно вважаються 

самочинним будівництвом, якщо вони збудо-

вані або будуються на земельній ділянці, не 

призначеній для цього, або без належного 

дозволу чи належно затвердженого проекту, 

або з істотними порушеннями будівельних 

норм і правил. Отже, відповідне будівництво 

підлягає визнанню самочинним, якщо воно 

здійснено: 1) на земельній ділянці, що має ін-

ше цільове призначення; 2) без належного доз-

волу; 3) без належно затвердженого проекту; 4) 

з істотним порушенням будівельних норм і 

правил.  

Однак, цивільне право не завжди негативно 

розцінює самочинне будівництво, а розглядає 

його з точки зору узаконеного способу легалі-

зації відступів від вимог закону, тобто одного з 

первісних способів набуття права власності    

[5, с. 527]. 

Питання правового розуміння «об’єкту 

самочинного будівництва» розглядається на-

уковцями в ракурсі пошуку шляхів розв’язан-

ня даної проблеми, що виникає в тому числі і в 

результаті динамічних змін у законодавстві. 

Однак, для більш деталізованого підходу, який 

чітко покаже теперішній стан судового огляду 

щодо самочинних споруд, розглянемо окремі 

приклади винесених Касаційним Адміністра-

тивним Судом рішень. 

29 січня 2020 року Верховний Суд у складі 

судової палати з розгляду справ щодо захисту 

соціальних прав Касаційного адміністративного 

суду розглянув касаційну скаргу у справі 

№ 822/2149/18 [2] за позовом про зобов’язання 

відповідача за власні кошти знести самочинно 

збудовану споруду поблизу будинку. 

Окружний суд рішенням, залишеним без 

змін постановою апеляційного суду, позов 

задовольнив [1]. Ці рішення мотивовані тим, 

що відповідач здійснив будівництво без 

направлення повідомлення про початок 

виконання будівельних робіт, без належно 

затвердженого проекту на будівництво, з 

використанням земельної ділянки, що не була 

відведена забудовнику та із порушенням 

використання земельної ділянки згідно з її 

цільовим призначенням, що є підставою для 

знесення самочинно збудованої споруди. 

З огляду на врахування норм Цивільного 

Кодексу України щодо самочинного 

будівництва, варто вказати наступне. 

По-перше, відповідно до вимог ч.7 ст. 376 

ЦК України, для задоволення даного позову на-

явність таких фактів, як неможливість перебу-

дови об’єкту або відмова від перебудови особи, 

яка здійснила самочинне будівництво. По друге, 

у разі істотного відхилення від проекту, що су-

перечить суспільним інтересам або порушує 

права інших осіб, істотного порушення будіве-

льних норм і правил знесенню самочинного 

будівництва передує прийняття судом рішення 

про зобов’язання особи, яка здійснила (здійснює) 

будівництво, провести відповідну перебудову. 

Варто зазначити, що знесення самочинного 

будівництва є крайньою мірою, яка передбачена 

законом, і можливе лише тоді, коли використано 

усі передбачені законодавством України заходи 

щодо реагування та притягнення винної особи 

до відповідальності.  

Аналізуючи винесені рішення Касаційного 

адміністративного суду щодо знесення само-

чинно збудованої споруди, слід звернути увагу, 

що надається можлившсть проведення перебу-

дови. Таке рішення суд може ухвалити за по-

зовом про знесення самочинного будівництва, 

але у випадку за наслідками розгляду справи 

дійде висновку, що можливість перебудови й 

усунення наслідків самочинного будівництва 

не втрачено та за згоди відповідача виконати 

перебудову. Відповідно до ч.7 ст. 376 ЦК 

України зобов’язання особи, яка здійснила 

будівництво, провести відповідну перебудову 

можливе лише в разі: 1) істотного відхилення 

від проекту, що суперечить суспільним інтере-

сам або порушує права інших осіб; 2) істот-

ного порушення будівельних норм і правил. 

З приводу розгляду категорії справ щодо 

самочинного будівництва Верховний Суд у 

складі судової палати з розгляду справ щодо 

захисту соціальних прав Касаційного адмініс-

тративного суду сформував ряд ключових 

правових висновків, а саме: 

 можливість перебудови і усунення наслідків 

самочинного будівництва, що перевіряється на 

стадії виконання припису про усунення 

порушень вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм, 

державних стандартів; 

 в інших випадках самочинного 

будівництва, зокрема,  якщо нерухоме майно 

збудоване або будується на земельній ділянці, 

що не була відведена для цієї мети, або без 
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відповідного документа, який дає право вико-

нувати будівельні роботи чи належно затверд-

женого проекту, стаття 376 ЦК не ставить 

можливість знесення об'єкта самочинного 

будівництва в залежність від можливостей 

його перебудови. 

Таким чином, у постанові сформовано 

правовий висновок про те, що обов'язковому 

знесенню об'єкт будівництва підлягає лише у 

випадках, якщо такий об'єкт побудовано на 

земельній ділянці, що не була відведена для 

цієї мети та / або без відповідного документа, 

який дає право виконувати будівельні роботи. 

Висновки та пропозиції. 

Суддівська практика застосування норм 

чинного законодавства щодо самочинного 

зведення об’єктів вказує на те, що зазначена 

проблема потребує більш регламентованого 

вдосконалення та введення відповідних 

правил загального застосування щодо 

згадуваних об’єктів з єдиною метою – 

недопущення непідвладності законодавству 

України, а також внесення змін чи 

затвердження нових нормативно-правових 

актів відносно актуальних порушень щодо 

самочинного будівництва. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КАССАЦИОННЫМ АДМИНИСТРАТИВНЫМ СУДОМ В СОСТАВЕ ВЕРХОВНОГО СУДА УКРАИНЫ 

Проанализированы и изложены положения нормативно-правовых актов в сфере определения признаков 

самовольного строительства. Определено понятие «самовольного строительства», как гражданско-правового 

явления, актуального для изучения в сфере общественных, земельных отношений. В статье отражен порядок 

рассмотрения административного дела, в частности, правовые урегулирования относительно самовольного 

строительства, а также изложены основания, позволяющие считать строительство таковым. На примере 

продемонстрировано правовые последствия возведения объекта самовольного строительства, а также описаны 

действия соответствующих органов государственной власти или органа местного самоуправления по выполнению 

своих полномочий по устранению возможностей нарушения закона в пределах строительных отношений. Автором 

предоставлено разъяснение оснований безальтернативного сноса объекта строительства, а также - понятие 

предписания и сфера его применения.  

Ключевые слова: административное дело, самовольное строительство, судебный процесс, предписание, правовые 

последствия, рассмотрение дела. 
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LEGAL ASPECTS OF CONSIDERATION OF CASES REGARDING UNAUTHORIZED CONSTRUCTION BY 

THE ADMINISTRATIVE COURT OF CASSATION INCLUDED TO THE SUPREME COURT OF UKRAINE 

The provisions of normative-legal acts on determining the signs of unauthorized construction are analyzed and stated. The 

concept of "spontaneous construction" as a civil law phenomenon that is relevant for study in the field of public, land 

relations. The present article deals with the procedure for considering an administrative case, in particular, legal regulations 

regarding unauthorized construction and the reasons to consider it as that. Demonstrate on the example the legal 

consequences of the construction of an object of unauthorized construction, as well as describes the actions of relevant public 

authorities or local governments to exercise their powers to eliminate the possibility of violating the law within the 

construction relationship. The author explains the evidence for non-alternative demolition of the construction object and the 

concept of prescription and its scope. 

Key words: administrative case, unauthorized construction, trial, prescription, legal consequences, consideration of the case. 

 


