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АНОТАЦІЯ 

 

Череміс О. О. Земельне правопорушення у сфері містобудування як підстава 

юридичної відповідальності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – 

Право. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Інститут 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2021. 

Наукова робота є одним з перших у науці земельного права України 

комплексним дослідженням теоретико-правових та практичних проблем юридичної 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування. 

У дисертаційній роботі проведено загальну характеристику земельних 

правопорушень у сфері містобудування, досліджено поняття, склад та види 

останніх. В роботі розкрито особливості становлення нормативно-правового 

регулювання відносин щодо відповідальності за земельні правопорушення у сфері 

містобудування, проведено співвідношення вітчизняного та зарубіжного досвіду з 

цього питання. Виокремлено й охарактеризовано особливості притягнення до 

адміністративної, кримінальної, дисциплінарної та пов‟язаної з нею матеріальної, а 

також майнової відповідальності за земельні правопорушення у сфері 

містобудування. Досліджено систему та компетенції спеціальних органів, що мають 

юрисдикційні повноваження щодо виявлення земельних правопорушень у сфері 

містобудування та розгляду відповідних справ. Розкриті особливості провадження у 

справах щодо земельних правопорушень у сфері містобудування, а також доказів і 

доказування у цій сфері. 

Автором сформульовано низку наукових висновків і рекомендацій з 

удосконалення нормативно-правових актів щодо врегулювання даної сфери 

правовідносин, що характеризуються науковою новизною. Так, вперше зроблено 

висновок про необхідність формування у доктрині земельного права концепції 

земельного правопорушення у сфері містобудування, основу якої має складати 

публічно-приватний характер земельних правовідносин, які виникають, змінюються 

і припиняються у рамках різних форм власності на землю; це спричиняє 



необхідність законодавчо забезпеченої міри обов‟язкової поведінки суб‟єктів 

земельних правовідносин, яка передбачає дію чи бездіяльність власника і 

користувача земельної ділянки щодо її використання відповідно до закону, договору 

чи рішення суду; тому норми публічного права у відносинах стосовно землі мають 

пріоритетне значення. Це серед іншого обумовлене особливою цінністю землі в 

економіці, природі та суспільстві й наявністю у її складі значної частини публічного 

інтересу.  

Запропоновано авторське визначення поняття «земельне правопорушення у 

сфері містобудування», яке пропонується розглядати як винне протиправне діяння 

особи, яке посягає на встановлений в Україні земельний правопорядок, порушує 

права та законні інтереси суб‟єктів цих відносин в галузі містобудування і заподіює 

шкоду землі, іншим компонентам навколишнього природного середовища, життю і 

здоров‟ю людини, її майну, майну юридичної особи, за яке законодавством 

передбачена юридична відповідальність.  

В роботі також розроблена власна класифікація земельних правопорушень у 

сфері містобудування, проаналізовано чотири основних елементи складу таких 

правопорушень. Узагальнено особливості земельного правопорушення у сфері 

містобудування як підстави юридичної відповідальності, до яких запропоновано 

віднести: а) земельне правопорушення у сфері містобудування в цілому є 

комплексним явищем, яке має дворівневу структуру, до якої входять 

правопорушення у сфері земельних відносин та правопорушення під час здійснення 

містобудівної діяльності; б) як об‟єкт правової протидії містобудівна діяльність 

займає специфічне положення, оскільки є легальним явищем суспільства і сама по 

собі не становить загрози правопорядку та законності у державі; в) правова протидія 

направлена не на містобудівну діяльність безпосередньо, а на негативні відносини 

(правопорушення), що виникають з приводу цієї діяльності; г) забезпечення 

правової протидії земельним правопорушенням у сфері містобудівної діяльності 

можна розглядати на двох рівнях: нормативному та організаційному; ґ) діяльність 

відповідних органів у сфері правової протидії земельним правопорушенням у сфері 

містобудування проявляється у вигляді боротьби з правопорушеннями, а також у 



якості забезпечення правовідносин у цій сфері у межах та у відповідності до 

законодавства. 

Акцентується увага на тому, що родовим об‟єктом земельного 

правопорушення у сфері містобудування слід визначати суспільні відносини щодо 

забудови територій, розміщення й будівництва об‟єктів архітектури, дотримання 

містобудівної та іншої проєктної документації, місцевих правил забудови населених 

пунктів, вимог вихідних даних. 

Аналіз історичних засад правового регулювання відносин щодо 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування дозволив 

автору виділити 7 періодів його становлення. 

Узагальнено напрями вдосконалення чинного вітчизняного законодавства в 

галузі притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності за земельні 

правопорушення шляхом внесення пропозицій: підвищити розміри та 

диференціювати штрафні санкції; перерозподілити статті КУпАП за відповідними 

главами залежно від того, чи земля є об‟єктом: а) права власності; б) охорони; 

в) управління; г) використання та розпорядження; розширити перелік підстав 

притягнення до адміністративної відповідальності. Підтримано позицію щодо 

посилення відповідальності у сфері землекористування, яка має наставати 

одночасно із санкціями за адміністративні правопорушення в інших сферах 

природокористування, передбачених главою 7 КУпАП, встановлення менш суворої 

відповідальності за скоєння земельного правопорушення у сфері містобудування, 

ніж кримінальної відповідальності за скоєння відповідних злочинів, тобто розмір 

штрафу за земельне правопорушення необхідно встановлювати нижче визначеного 

максимуму у ст. 53 КК України – до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, встановлення нижчих штрафних санкцій за земельне правопорушення у 

сфері містобудування.  

Запропоновано кримінальними правопорушеннями (в аналізованому 

контексті – злочинами) земельно-правового характеру визнавати суспільно 

небезпечні винні діяння (дії або бездіяльність), передбачені відповідними статтями 

розділів VI і VIII Особливої частини Кримінального кодексу України, що 



вчиняються певним суб‟єктом і посягають на відносини у сфері земельної власності, 

охорони, раціонального використання и ̆ відтворення земельних ресурсів. Суттєвими 

ознаками досліджуваних злочинів слід визнавати суспільну небезпеку діяння, його 

протиправність, винність, наявність суб‟єкта злочину і специфічний об‟єкт 

кримінально-правової охорони.  

Встановлено, що злочини, які посягають на земельні ділянки під час 

провадження містобудівної діяльності, є групою взаємопов‟язаних злочинів, які 

були розміщені в різних розділах Кримінального кодексу України та об‟єднані 

предметом злочинного посягання, яким є земля, земельні ділянки, земельні ресурси, 

право власності та інші речові права на землю. 

Визначаючи проблеми матеріальної відповідальності, пов‟язаної з 

дисциплінарними правопорушеннями в цілому та за земельне правопорушення у 

сфері містобудування зокрема, з‟ясовано, що багато аспектів матеріальної 

відповідальності за земельне правопорушення у сфері містобудування законодавчо 

ще не врегульовані, тому запропоновано: впорядкувати такі норми матеріальної 

відповідальності в окремому розділі КЗпП України; визначити розмір 

відшкодування шкоди за такі правопорушення; встановити матеріальну 

відповідальність роботодавця за порушення трудового законодавства; законодавчо 

визначити прямий дійсний збиток, під яким слід розуміти реальне зменшення 

наявного майна роботодавця або погіршення стану вказаного майна (зокрема, майна 

третіх осіб, що знаходяться у роботодавця, якщо роботодавець несе відповідальність 

за збереження цього майна), а також зобов‟язання роботодавця понести витрати або 

зайві виплати на придбання або відновлення майна. 

Встановлено, що у межах юрисдикційних проваджень реалізується певна 

сукупність процесуально сформованих дій, адміністративних процедур, 

спрямованих на розгляд справ про земельні правопорушення у сфері 

містобудування. Такі процедури запропоновано розглядати як встановлений 

законодавством процесуальний порядок дій органів, уповноважених розглядати 

справи про земельні правопорушення у сфері містобудування, пов‟язані з 

порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів, 



будівельних правил та правил благоустрою під час нового будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів чи споруд, невиконанням 

законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-

будівельного контролю, спрямований на притягнення правопорушників до 

відповідальності. 

В роботі визначено стадії реалізації процедури розгляду справ про земельні 

правопорушення у сфері містобудування та виявлено ряд законодавчих 

розбіжностей з цього питання, що дало змогу автору запропонувати шляхи їх 

подолання за допомогою внесення змін і доповнень до Закону України «Про 

відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності». 

Пропонується також запровадити альтернативний (позасудовий) спосіб вирішення 

земельних спорів у сфері містобудування – процедури примирення сторін за 

допомогою професійного судді.  

Ключові слова: юридична відповідальність; земельне правопорушення; 

містобудування; адміністративна відповідальність; кримінальна відповідальність; 

дисциплінарна відповідальність; майнова відповідальність; матеріальна 

відповідальність; позасудове провадження; судове провадження. 

 

ABSTRACT 

 

Cheremis O. O. Land offense in the field of urban planning as a basis for legal 

liability. – Qualifying scientific work on he rights of manuscripts. 

The dissertation on competition of a degree of the doctor of philosophy on a 

specialty 081 - the Law.  Institute of State and Law V.M. Koretsky NAS of Ukraine.  

Institute of State and Law  V.M. Koretsky NAS of Ukraine, Kyiv, 2021. 

Scientific work is one of the first comprehensive study of theoretical, legal and 

practical problems of legal liability for land offenses in the field of urban planning in the 

science of land law of Ukraine. 

In the thesis, the general characteristic of land offenses in the field of urban planning 

is carried out, the concept, composition and types of the latter are investigated. The paper 



reveals the peculiarities of the formation of legal and regulatory framework of relations on 

liability for land offenses in the field of urban planning; the correlation of domestic and 

foreign experience on this issue is carried out. The peculiarities of bringing to 

administrative, criminal, disciplinary and related material, as well as property liability for 

land offenses in the field of urban planning are singled out and characterized. The system 

and competencies of special bodies with jurisdictional powers to identify land violations in 

the field of urban planning and consider relevant cases are investigated. The features of 

proceedings on cases of land offenses in the field of urban planning, as well as evidence 

and proof in this area are revealed. 

The author has formulated a number of scientific conclusions and recommendations 

for improving regulatory legal acts on the regulation of this area of legal relations, 

characterized by scientific novelty. Thus, for the first time a conclusion was made about 

the need to form in the doctrine of land law the concept of land offense in the field of 

urban planning, according to which the public-private nature of land legal relations, which 

arise, change and terminate within the framework of various forms of land ownership, 

necessitates a legally secured measure of mandatory behaviour of subjects of land legal 

relations, which provides for the action or inaction of the owner and user of the land plot 

for its use in accordance with the law, agreement or court decision; therefore, the rules of 

public law in relation to land are a priority. This, among other things, is due to the special 

value of the land in the economy, nature and society and the presence of a significant part 

of the public interest in it. 

The author's definition of the term “land offense in the field of urban planning” is 

proposed, which is suggested to be considered as a guilty wrongful act of a person who 

encroaches on the land legal order established in Ukraine, violates the rights and legitimate 

interests of the subjects of these relations in the field of urban planning and causes harm to 

land, other components of the surrounding natural environment, human life and health, 

person‟s property, property of a legal entity, for which the law provides for legal liability. 

Proprietary classification of land offenses in the field of urban planning is also 

worked out and the four main elements of such offenses are analysed in the paper. The 

peculiarities of land offense in the field of urban planning as a basis for legal liability are 



summarized, which include: a) land offense in the field of urban planning in general is a 

complex phenomenon that has a two-level structure, which includes offenses in the field of 

land relations and urban planning; b) as an object of legal counteraction, urban planning 

activity occupies a specific position, as it is a legal phenomenon of society and does not 

pose a threat to law and order in the state in itself; c) legal counteraction is directed not on 

town-planning activity directly, but on the negative relations (offenses) arising from this 

activity; d) providing legal counteraction to land offenses in the field of urban planning 

can be considered at two levels: regulatory and organizational; e) the activity of the 

relevant bodies in the field of legal counteraction to land offenses in the field of urban 

planning is manifested in the form of combating offenses, as well as ensuring legal 

relations in this area within and in accordance with the law. 

Emphasis is placed on the fact that public relations regarding the development of 

territories, the placement and construction of architectural objects, compliance with urban 

planning and other design documentation, local rules of settlement development, the 

requirements of initial data, as well as the protection of consumer rights of construction 

products should be determined by the generic object of land offense in the field of urban 

planning. 

Analysis of the historical principles of legal regulation of relations on liability for 

land offenses in the field of urban planning allowed the author to identify 7 periods of its 

formation. 

The directions of improvement of the current domestic legislation in the field of 

bringing officials to administrative responsibility for land offenses by making proposals 

are generalized: to increase the size and differentiate penalties; to redistribute the articles 

of the Code of Ukraine on Administrative Offenses according to the relevant chapters 

depending on whether the land is the object of: a) property; b) protection; c) management; 

d) use and disposal; to expand the list of grounds for bringing to administrative 

responsibility. The position was supported regarding strengthening the responsibility in the 

field of land use, which should occur simultaneously with sanctions for administrative 

offenses in other areas of environmental management, provided for in Chapter 7 of the 

Code of Ukraine on Administrative Offenses, the establishment of less severe liability for 



land offenses in the field of urban planning than criminal liability for committing the 

relevant crimes, i.e. the amount of the fine for a land offense must be set below the 

maximum specified in Art. 53 of the Criminal Code of Ukraine – up to a thousand non-

taxable minimum incomes of citizens, the establishment of lower penalties for land 

offenses in the field of urban planning. 

It is proposed to recognize socially dangerous crimes (actions or omissions) 

provided by the relevant articles of sections VI and VIII of the Special Part of the Criminal 

Code of Ukraine, committed by a certain subject and encroaching on relations in the field 

of land ownership, protection, rational use and reproduction of land resources. The 

essential features of the investigated crimes should be recognized as the public danger of 

the act, its illegality, guilt, the presence of the subject of the crime and the specific object 

of criminal law protection. 

It is established that crimes that encroach on land plots during urban planning 

activities are a group of interrelated crimes that were placed in different sections of the 

Criminal Code of Ukraine and which are united by the subject of criminal encroachment, 

which is land, land plots, land resources, property rights and other real rights to land. 

Defining the problems of material liability in general and for land offenses in the 

field of urban planning in particular, it was established that many aspects of material 

liability for land offenses in the field of urban planning have not yet been legally 

regulated, therefore it was proposed: to streamline such norms of material responsibility in 

a separate section of the Labour Code of Ukraine; to determine the amount of 

compensation for harm for such offenses; to establish the material liability of the employer 

for violation of legislation in this area; to define direct actual damage legislatively, which 

should be understood as a real decrease in the employer's available property or 

deterioration of the specified property (in particular, property of third parties held by the 

employer, if the employer is responsible for the maintaining this property), as well as the 

employer's obligations to incur expenses or overpayments for the acquisition or restoration 

of property. 

It is established that within the jurisdictional proceedings a certain set of 

procedurally formed actions, administrative procedures aimed at considering cases of land 



offenses in the field of urban planning are implemented. It is proposed to consider such 

procedures as a procedural order established by law for bodies authorized to consider 

cases of land offenses in the field of urban planning related to violations of legislation, 

building codes, state standards, building rules and landscaping rules during new 

construction, reconstruction, restoration, overhaul of facilities or structures, failure to 

comply with legal requirements (instructions) of officials of the state architectural and 

construction control, aimed at bringing offenders to justice. 

The paper specifies the stages of implementation of the procedure for consideration 

of land offenses in the field of urban planning and identifies a number of legislative 

differences on this issue, which allowed the author to suggest ways to overcome them by 

amending the Law of Ukraine “On Liability for Offenses in Urban Development” . It is 

also proposed to introduce an alternative (extrajudicial) way of resolving land disputes in 

the field of urban planning – the procedure of conciliation of the parties with the help of a 

professional judge. 

Key words: legal liability; land offense; urban planning; administrative liability; 

criminal liability; disciplinary liability; property liability; liability for damages; 

extrajudicial proceedings; judicial proceedings. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Містобудування являє собою 

комплексну багатогранну діяльність суспільства, що спрямована на створення 

матеріально-просторового середовища життєдіяльності людини. В основу такої 

діяльності закладено територіальне планування та зонування, що включає 

перерозподіл земель для таких потреб. Як на стадії перерозподілу, так і під час 

самих будівельних робіт виникає значна кількість земельних правопорушень, які 

продиктовані зіткненням інтересів держави, територіальних громад, будівельних 

організацій та приватних осіб і характеризуються дисциплінарним, 

адміністративним, цивільно-правовим (майновим) або кримінальним характером. 

Крім того, незначні санкції, передбачені у законодавстві про юридичну 

відповідальність за земельні правопорушення у сфері містобудування, дозволяють 

недобросовісним будівельним організаціям регулярно порушувати положення як 

земельного, так і містобудівного законодавства з цих питань.  

Слід відзначити, що у 2012 році була захищена кандидатська дисертація 

Т. Б. Саркісової на тему: «Земельне правопорушення як підстава юридичної 

відповідальності в Україні», в якій питання земельного правопорушення 

розглядались у більш загальному контексті. У 2020 році було захищено докторську 

дисертацію Р. О. Мовчаном на тему: «Кримінальна відповідальність за злочини у 

сфері земельних відносин», в якій автор детально дослідив загальну систему 

відповідних злочинів, проаналізував історичний та іноземний досвід кримінально-

правової протидії їм, з‟ясував соціальну обумовленість криміналізації порушень 

земельного законодавства України. У тому ж році було завершене дослідження і 

захищена докторська дисертація А. І. Ріпенком на тему: «Концептуально-правові 

засади використання земель для містобудівних потреб», в якій окремий розділ 

присвячено дослідженню питань вирішення спорів щодо використання земель для 

містобудівних потреб. 
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Певним чином дотична до тематики дисертаційного дослідження й 

кандидатська дисертація О. С. Малохліб «Правові засади використання земель для 

житлового будівництва», захищена в Харкові у 2020 році.  

Наведене свідчить про актуальність подальших наукових досліджень проблем 

юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування. 

Важливі науково-практичні дослідження у цій сфері, що стали теоретичною 

основою даної роботи, здійснили такі представники науки земельного та 

екологічного права, як: Г. О. Аксененок, В. І. Андрейцев, О. П. Анісімов, 

Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, Г. І. Балюк, А. І. Берлач, С. О. Боголюбов, Л. О. Бондар, 

М. М. Бринчук, О. А. Вівчаренко, А. П. Гетьман, Н. С. Гавриш, О. В. Головкін, 

Б. В. Єрофеєв, О. В. Ізмайлов, І. О. Іконицька, П. Д. Індиченко, М. Д. Казанцев, 

І. І. Каракаш, Н. Р. Кобецької, В. В. Костицький, Н. Д. Красіліч, М. І. Краснов, 

М. В. Краснова, Ю. А. Краснова, О. І. Крассов, П. Ф. Кулинич, Т. В. Лісова, 

Н. Р. Малишева, М. І. Малишко, О. С. Малохліб, Р. І. Марусенко, Н. П. Медведєва, 

А. М. Мірошниченко, Р. О. Мовчан, В. В. Носік, Т. К. Оверковська, Ю. С. Петлюк, 

В. В. Петров, В. К. Попов, Л. П. Решетник, А. І. Ріпенко, Т. Б. Саркісова, 

В. І. Семчик, Є. В. Сирих, О. О. Сурілова, О. О. Сухова, Н. І. Титова, 

О. Д. Тихомиров, В. І. Федорович, Д. В. Федчишин, М. К. Черкашина, 

А. Ф. Черногуз, М. В. Шульга, В. М. Яковлєв, З. В. Яремак та ін. 

Науково-теоретичною основою даного дисертаційного дослідження стали 

праці провідних вчених-правників загальної теорії держави і права: Н. В. Вітрука, 

О. В. Зайчука, С. Л. Лисенкова, Н. М. Оніщенко, А. В. Полякова, О. Ф. Скакун та ін. 

Для комплексного розуміння науково-методологічних засад юридичної 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування в роботі 

використано праці фахівців інших галузей права: А. Б. Агапова, С. В. Бакуліной, 

Н. В. Бондарчук, І. П. Голосніченка, Х. А. Джавалова, В. К. Колпакова, 

М. І. Коржанського, В. А. Крижановської, С. Я. Лихової, Л. В. Мілімко, 

І. М. Миронця, О. О. Пєнязькової, Ю. В. Попової, О. П. Світличного, Б. М. Семенко, 

О. В. Стукаленко, О. В. Чуприни та ін. 
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Емпіричну базу дослідження представлено земельним, адміністративним, 

трудовим, кримінальним та цивільним законодавством України та окремих 

зарубіжних країн, матеріалами судової практики, які визначають особливості 

притягнення до юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері 

містобудування.  

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук 

України у межах планової науково-дослідної роботи відділу проблем аграрного, 

земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького НАН України «Правове регулювання відносин щодо охорони 

довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки в Україні в умовах реалізації державної політики 

децентралізації управління» (номер державної реєстрації 0117U002702), в рамках 

якої автором проведено дослідження особливостей земельних правопорушень у 

сфері містобудування як підстави юридичної відповідальності та запропоновано 

шляхи удосконалення відповідних відносин. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження 

концептуальне опрацювання феномену земельного правопорушення як підстави 

юридичної відповідальності шляхом проведення комплексного аналізу теоретичних 

і практичних проблем містобудування відповідної сфери та пошуку шляхів для їх 

вирішення. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі основні завдання: 

- визначити поняття земельного правопорушення у сфері містобудування та 

розкрити його види; 

- проаналізувати склад земельного правопорушення у сфері містобудування;  

- розкрити історію правового регулювання відносин щодо відповідальності за 

земельні правопорушення у сфері містобудування; 

- охарактеризувати земельне правопорушення у сфері містобудування як 

підставу адміністративної відповідальності; 
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- виявити особливості кримінального правопорушення (злочину) земельно-

правового характеру у сфері містобудування як підставу кримінальної 

відповідальності; 

- визначити особливості земельного правопорушення у сфері містобудування 

як підставу дисциплінарної та пов‟язаної з нею матеріальної відповідальності; 

- розкрити особливості майнової відповідальності за земельні правопорушення 

у сфері містобудування; 

- визначити систему та компетенцію органів, що мають юрисдикційні 

повноваження щодо розгляду справ про земельні правопорушення у сфері 

містобудування; 

- розкрити особливості провадження у справах про земельні правопорушення 

у сфері містобудування; 

- проаналізувати докази та доказування у справах про земельні 

правопорушення у сфері містобудування; 

- сформулювати пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань 

земельних правопорушень у сфері містобудування. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо притягнення винних осіб 

до юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування. 

Предметом дослідження є земельне правопорушення у сфері містобудування 

як підстава юридичної відповідальності. 

Методи дослідження. У ході дисертаційного дослідження використано 

систему філософських (діалектичний), загальнонаукових (формально-логічний, 

аналізу і синтезу, системно-структурний, прогностичний) та спеціально-наукових 

(історико-правовий, формально-юридичний, порівняльно-правовий) методів. 

Діалектичний метод, який використано на всіх етапах дослідження, дозволив 

розглянути правові явища та процеси у їх взаємозв‟язку та розвитку соціальних, 

економічних і юридичних чинників, виявити основні тенденції розвитку та напрями 

вдосконалення, надав можливість з‟ясувати суть земельних правопорушень у сфері 

містобудування як підстави для притягнення до юридичної відповідальності та 

особливості її застосування. За допомогою формально-логічного методу 
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проаналізовано та поглиблено понятійно-термінологічний апарат з питань 

земельних правопорушень у сфері містобудування, розкрито зміст та особливості 

застосування. Метод аналізу сприяв вивченню наукового доробку вчених за темою 

дослідження, а також визначенню колізій і прогалин нормативно-правового 

регулювання, надав можливість виявити недоліки інституційного і нормативного 

забезпечення щодо виявлення земельних правопорушень у сфері містобудування. 

Метод синтезу дозволив виокремити особливості застосування різних видів 

юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування, 

з‟ясувати сутність і зміст земельного правопорушення у сфері містобудування як 

підстави юридичної відповідальності. Застосування структурно-функціонального 

методу дозволило виявити особливості земельних правопорушень у сфері 

містобудування, а також розкрити їх види та склад. Прогностичний метод дозволив 

висунути ідеї про перспективи розвитку законодавства в окресленій сфері та сприяв 

формуванню науково-обґрунтованих пропозицій з його удосконалення. Історико-

правовий метод дозволив проаналізувати процес становлення і розвитку правового 

регулювання відносин щодо відповідальності за земельні правопорушення у сфері 

містобудування. Формально-юридичний метод дав змогу з‟ясувати джерельну базу 

відповідних правових норм, їх структуру та системні зв‟язки. За допомогою 

порівняльно-правового методу проведено аналіз застосування юридичної 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування в Україні та 

зарубіжних країнах.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що у 

дисертаційній роботі було вперше комплексно досліджено питання земельного 

правопорушення у сфері містобудування та притягнення винних осіб до юридичної 

відповідальності у випадку їх вчинення. Рівень наукової новизни одержаних 

результатів представлений положеннями, висновками та пропозиціями, що 

виносяться на захист: 

вперше: 

- запропоновано необхідність формулювання у доктрині земельного права 

концепції земельного правопорушення у сфері містобудування, побудованої на 
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засадах публічно-приватного характеру земельних правовідносин, які виникають, 

змінюються і припиняються у рамках різних форм власності на землю; 

- розроблена авторська класифікація земельних правопорушень у сфері 

містобудування: 1) правопорушення у сфері містобудування, що посягають на право 

власності і право користування земельною ділянкою (статті 53, 53-1, 53-3, 53-4, 54, 

55, 56 КУпАП; ст. 197-1 КК України); 2) правопорушення у сфері містобудування, 

що порушують порядок охорони земель містобудування (ст. 52 КУпАП; статті 197-

1, 239, 239-1, 239-2 КК України, статті 611, 1166, 1192 ЦК України); 3) земельні 

правопорушення у сфері містобудування проти порядку управління (статті 53-2, 53-

5, 53-6, 188-5, 188-42 КУпАП); 

- узагальнено особливості земельних правопорушень у сфері містобудування 

як підстави юридичної відповідальності, до яких запропоновано віднести: 

а) земельне правопорушення у сфері містобудування в цілому є комплексним 

правовим явищем, яке має дворівневу структуру, до якої входять правопорушення у 

сфері земельних відносин та правопорушення під час здійснення містобудівної 

діяльності; б) як об‟єкт правової протидії містобудівна діяльність займає специфічне 

положення, оскільки є легальним явищем суспільства і сама по собі не становить 

загрози правопорядку та законності у державі; в) правова протидія направлена не на 

містобудівну діяльність безпосередньо, а на негативні відносини, що виникають з 

приводу цієї діяльності; г) забезпечення правової протидії земельним 

правопорушенням у сфері містобудівної діяльності можна розглядати на двох 

рівнях: нормативному та організаційному; ґ) діяльність відповідних органів у сфері 

правової протидії земельним правопорушенням у сфері містобудування 

проявляється у вигляді боротьби з правопорушеннями, а також забезпечення 

попереджувальних правовідносин у цій сфері у межах та у відповідності до 

законодавства;  

- запропоновано родовим об‟єктом земельного правопорушення у сфері 

містобудування визначати суспільні відносини щодо забудови територій, 

розміщення й будівництва об‟єктів архітектури, дотримання містобудівної та іншої 
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проектної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, вимог 

вихідних даних; 

- виділено 7 основних періодів історично-засадного розвитку правового 

регулювання відносин щодо відповідальності за земельні правопорушення у сфері 

містобудування; 

удосконалено:  

- поняття земельного правопорушення в частині розкриття його особливостей 

у сфері містобудування, під яким запропоновано розуміти винне протиправне діяння 

особи, яка посягає на встановлений в Україні земельний правопорядок, порушує 

права та законні інтереси суб‟єктів цих відносин у галузі містобудування й заподіює 

шкоду землі, іншим компонентам навколишнього природного середовища, життю і 

здоров‟ю людини, її майну, майну юридичної особи, за яке законодавством 

передбачена відповідальність; 

- наукову позицію щодо посилення адміністративної відповідальності у сфері 

землекористування, в частині підвищення розміру штрафних санкцій, передбачених 

главою 7 КУпАП для земельних правопорушень у сфері містобудування, до 

максимально дозволеної ст. 53 Кримінального кодексу України, тобто до тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

- наукові підходи щодо удосконалення земельного законодавства в частині 

закріплення в Земельному кодексі України поняття «земельні ресурси» як 

визначальної землеохоронної категорії; 

набули подальшого розвитку: 

- положення про необхідність: а) доповнити диспозицію ст. 53-1 КУпАП 

положенням щодо заборони використання земельної ділянки без оформлених в 

установленому порядку документів, що встановлюють право власності на землю; 

б) під час розробки проекту Містобудівного кодексу України передбачити механізм 

адміністративного примусу щодо знесення самочинного будівництва, надавши 

постанові органу державного архітектурно-будівельного контролю статусу 

виконавчого документу; в) включити статті 53
1
 та 53

5 
КУпАП «Самовільне зайняття 

земельної ділянки» до глави 6 КУпАП «Адміністративні правопорушення, що 
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посягають на власність»; г) доповнити ст. 53
1 

КУпАП положенням про заборону 

використання земельної ділянки без документів, що встановлюють право власності 

на землю; ґ) внесення змін до пп. 3 п. 11 постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю» від 23 травня 2011 року № 553 та викласти його в такій редакції: 

«видавати обов‟язкові для виконання приписи щодо: усунення порушення вимог 

законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних 

стандартів і правил. У разі, якщо особа в установлений строк добровільно не 

виконала вимоги, встановлені у приписі, орган державного архітектурно-

будівельного контролю подає позов до суду про зупинення підготовчих та 

будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства»; д) доповнити 

ст. 158 Земельного кодексу України новою частиною, в якій передбачити, що за 

згодою сторін земельного спору у сфері містобудування він може бути вирішений із 

застосуванням процедури примирення сторін за участю професійного судді; 

е) гармонізувати існуючі кримінально-правові норми щодо злочинів земельно-

правового характеру у сфері містобудування та закріпити їх в одному розділі 

Кримінального кодексу України, яким може бути розділ VIII «Кримінальні 

правопорушення проти довкілля»; є) в рамках розділу VIII «Кримінальні 

правопорушення проти довкілля» виділити окремо групи злочинів, предметом яких 

виступають різні природні об‟єкти (наприклад, земля, надра, атмосферне повітря, 

водні об‟єкти, рослинний і тваринний світ і т. ін.). Така систематизація, на нашу 

думку, значно полегшить застосування зазначених норм на практиці, що сприятиме 

більш ефективному їх правозастосуванню.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у 

законодавстві і правозастосовній діяльності, спрямованій на регулювання відносин у 

сфері притягнення до юридичної відповідальності за земельні правопорушення у 

сфері містобудування. 

Основні положення та висновки дисертації можуть бути використані: 
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- у науково-дослідній сфері – у подальших наукових розробках актуальних 

проблем сутності та особливостей земельного правопорушення у сфері 

містобудування та притягнення до юридичної відповідальності за його вчинення; 

- у нормотворчій сфері - при вдосконаленні чинного законодавства України, 

зокрема: Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Кримінального кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-

будівельного контролю» від 23 травня 2011 року № 553 та інших, якими 

регулюються відносини щодо притягнення до юридичної відповідальності за 

земельні правопорушення у сфері містобудування;  

- у правозастосовній діяльності – для уніфікації практики застосування норм 

чинного законодавства з питань юридичної відповідальності за земельні 

правопорушення у сфері містобудування; 

- у навчальному процесі – при підготовці навчальних посібників, підручників 

та навчально-методичних матеріалів, а також при викладанні навчальних дисциплін 

«Земельне право України», «Адміністративне право України», «Кримінальне право 

України», «Трудове право України», «Містобудівне право України» тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою. Сформульовані теоретичні положення, висновки та пропозиції 

були одержані автором у результаті вивчення та аналізу наукових і нормативно-

правових джерел, матеріалів практики.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях, а саме: ІХ Міжнародна науково-

практична конференція молодих учених Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького «Майбутнє науки в обріях права. До 100-річчя Національної 

академії наук України» (м. Київ, 05 грудня 2018 р.); ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція: Науково-дослідний центр InterConf (м. Гамбург 

(Німеччина), 16–18 березня 2021 р.); ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція: Науково-дослідний центр InterConf (м. Кишинів (Молдова), 26–
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28 березня 2021 р.); VІІІ Міжнародна науково-практична конференція: Науково-

дослідний центр InterConf (м. Вашингтон (США), 04–05 квітня 2021 р.).  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження оприлюднені в 

9 наукових працях, з яких 3 статті опубліковані у фахових виданнях України, 

1 стаття – у фаховому виданні України, включеному до міжнародних 

наукометричних баз даних, 1 стаття у науковому виданні інших держав та 4 тези 

наукових доповідей. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У 

СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ 

 

1.1 Поняття земельного правопорушення у сфері містобудування та його 

види 

 

Визначення поняття та характеристики земельних правопорушень у сфері 

містобудування є досить складною проблемою, як з точки зору загальної теорії 

права, так і з погляду земельного та інших дотичних до цієї сфери галузей права 

(адміністративного, цивільного, кримінального тощо). Природньо, що на всіх етапах 

розвитку юридичної науки цим питанням приділялася певна увага, як у контексті 

дослідження проблем поняття та особливостей земельних правопорушень загалом, 

так і у тих наукових розвідках, спеціальним предметом яких були окремі види 

правопорушень у сфері містобудування, співвідношення останніх з іншими видами 

земельних правопорушень тощо. Це передусім роботи О. Дудорова, 

М. Мельника [68], П. Кулинича [131], В. Фінашко [257], М. Шульги [279], 

А. Берлача [25], Т. Оверковської [165], присвячені таким видам земельних 

правопорушень, як самовільне зайняття земельних ділянок, нецільове використання 

та забруднення або псування земель тощо. 

Сучасний розвиток науки земельного права є складним багатовекторним 

явищем, а численна низка дисертаційних та монографічних досліджень, які активно 

видаються вченими харківської, київської, одеської, львівської, донецької та інших 

шкіл земельного права після прийняття ЗК України 2001 року, є свідченням 

потужного наукового потенціалу, що сформувався в нашій державі. У полі зору 

дослідників перебувають питання права власності та права користування (у тому 

числі на умовах оренди) земельними ділянками, обмеження та обтяження земельних 

прав, створення дієвого правового механізму контролю за масштабами концентрації 

земельної власності у окремих суб‟єктів (латифундизм), інститутів припинення прав 
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на землю, гарантій землевласників та землекористувачів, забезпечення екологічної 

безпеки у процесі господарської діяльності та експлуатації земель.  

Дослідженню земельного правопорушення як підстави юридичної 

відповідальності в Україні присвячено дисертаційне дослідження 

Т. Б. Саркісової [227]. В ньому авторка сформулювала основні теоретичні 

положення вчення про земельні правопорушення як особливого виду галузевих 

правопорушень; виявила особливості правової природи земельного 

правопорушення; а також розробила на цій основі практичні рекомендації по 

вдосконаленню чинного законодавства з метою підвищення ефективності існуючого 

інституту юридичної відповідальності у земельному праві, гарантування прав 

суб‟єктів та охорони землі як основного національного багатства. 

Всебічним дослідженням змісту юридичних гарантій суб‟єктивного права 

користування природними ресурсами на етапах його виникнення, реалізації, 

припинення, а також охорони й захисту, займалась Т. В. Черкашина (Харків, 

2008 р.). Проаналізувавши положення ЗК України, авторка зробила висновок, що 

правові гарантії, закріплені у розділі V цього нормативно-правового акту, знаходять 

свій прояв у його окремих правових нормах, відображаючи характерні особливості 

юридичних гарантій права користування та охорони землі, але потребують певного 

вдосконалення [270]. 

Суттєвим досягненням для науки земельного права стала дисертаційна робота 

Х. А. Джавадова (Київ, 2008 р.) на тему «Цивільно-правова відповідальність за 

порушення земельного законодавства (на прикладі України, Азербайджану та 

Росії)». Зазначена праця є комплексним науковим дослідженням, актуальним як у 

теоретичному, так і у практичному значенні проблеми. Дана дисертація ґрунтується 

на дослідженні та порівнянні земельно-правового й цивільно-правового 

регулювання відповідальності за земельні правопорушення. Дослідником також 

розглядається та аналізується судова практика застосування цивільно-правової 

відповідальності за порушення земельного законодавства в Україні, Азербайджані 

та Росії, в результаті чого він доходить висновку, що цивільно-правова 

відповідальність за порушення земельного законодавства є інститутом цивільного 
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законодавства, а тому необхідно чітко розмежовувати цивільно-правову 

відповідальність за порушення земельного законодавства і земельно-правову 

відповідальність [64]. 

Останні роки позначилися активним дослідженням проблем відшкодування 

збитків, завданих власникам землі та землекористувачам. На вдосконалення чинного 

земельного законодавства спрямована дисертаційна робота А. Ф. Черногуза (Київ, 

2012 р.). Зокрема, ним сформульовані пропозиції щодо розробки теоретичних засад 

правового забезпечення інституту відшкодування збитків власникам земельних 

ділянок та землекористувачам шляхом проведення комплексного правового аналізу 

земельно-правових норм, які врегульовують суспільні відносини у сфері 

відшкодування збитків власникам земельних ділянок та землекористувачам, 

юридичної практики, а також розробки рекомендацій і пропозицій щодо 

удосконалення законодавства у цій сфері [271]. В контексті проблематики нашого 

дослідження відзначимо також дисертаційне дослідження Л. М. Сущої «Правові 

засади відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в Україні», 

присвячене комплексному та всебічному дослідженню правових засад 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в Україні. Робота 

містить теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми у сфері 

правового регулювання відносин щодо відшкодування збитків [243]. 

Розкриттю особливостей процесуально-процедурного порядку судового 

розгляду земельних спорів та виокремленню напрямів удосконалення чинного 

законодавства в досліджуваній сфері присвячені дисертаційні дослідження 

А. О. Арсенюк [11] та С. В. Бакуліної [15]. 

Дослідження О. В. Пєнязькової «Кримінально-правова охорона земель в 

Україні» є одним із перших комплексних досліджень проблем кримінально-правової 

охорони земель в Україні, в якому сформульовано низку положень, висновків і 

пропозицій, концептуально нових та важливих для юридичної науки та 

практики [173]. 

Вважаємо, що з‟ясування суті поняття «земельного правопорушення у сфері 

містобудування» потребує здійснення поетапного аналізу двох його найважливіших 
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складових, а саме: 1) які ознаки характеризують правопорушення як земельне; 2) що 

розуміється під сферою містобудування і які її межі. 

Перш за все розглянемо ознаки, які характеризують правопорушення як 

земельне. 

Систематизуючи науковий доробок представників школи теорії держави та 

права, земельного, адміністративного та цивільного права, відзначимо, що 

підставою для притягнення особи до відповідальності за вчинення земельного 

правопорушення є вчинення ним саме такого правопорушення (проступку). Аналіз 

юридичної літератури дозволяє виділити його наступні ознаки у сфері земельних 

відносин: 1) протиправність; 2) винність; 3) діяння (дія або бездіяльність); 4) об‟єкт 

посягання; 5) караність; 6) суспільна шкідливість. 

Зазначені ознаки є фактичною підставою земельно-правової відповідальності 

за вчинення деліктів у сфері земельних відносин як явища реальної дійсності. 

Насамперед відзначимо, що протиправність вказує на заборону правовими 

нормами відповідної дії або бездіяльності, щоб не допустити заподіяння шкоди, яка 

в разі недотримання тягне за собою застосування до конкретної особи стягнення. 

Вчинення особою суспільно шкідливого діяння у сфері земельних відносин, що 

заборонене чинним законодавством, не може розглядатися як юридичний факт, який 

породжує земельно-деліктні правовідносини. Виникнення таких відносин можливе 

тільки після порушення норм чинного законодавства, тобто за наявністю 

діалектичної єдності шкідливості і протиправності (матеріальної і формальної ознак 

діяння). 

Слід зазначити, що в юридичній літературі окремо виділено поняття 

протиправності проступку у сфері земельних правовідносин. Його зміст полягає в 

тому, що цей проступок суперечить правовим розпорядженням щодо раціонального 

використання та охорони земельних ресурсів, перешкоджає реалізації земельної 

реформи, здійсненню прав і законних інтересів власників земельних ділянок і 

землекористувачів, порушує встановлений державою порядок управління землями 

України як її національним багатством [145, c. 90]. Зазвичай таке широке розуміння 

протиправності делікту має право на існування, але не навряд чи можна погодитись 
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з тим, що вчинення делікту перешкоджає реалізації земельної реформи. Адже в 

будь-якому випадку за прийняття законів в нашій державі відповідає Верховна Рада 

України, а динаміка збільшення кількості вчинених деліктів у відповідній сфері, на 

наш погляд, має лише стимулювати вдосконалення правових заходів впливу на 

правопорушника. 

Наступною ознакою правопорушення у сфері земельних відносин є винність, 

яка передбачає певне психічне ставлення особи до інтересів суспільства, держави, 

юридичних осіб і громадян. Характерним для правопорушень у сфері земельних 

правовідносин є їх вчинення як навмисне (прямий або непрямий умисел), так і з 

необережності (через самовпевненість або недбалість). Від форми вини залежить 

зміст і розмір стягнення за вчинення правопорушення у сфері земельних відносин, 

водночас форма вини у відповідній сфері зазвичай не має кваліфікуючого значення. 

Умисне вчинення правопорушення у сфері земельних правовідносин свідчить про 

форму вищий ступінь вини правопорушника, а значить його діяння заслуговують 

більш суворої санкції.  

Наступною ознакою правопорушення у сфері земельних правовідносин є 

діяння, тобто дія або бездіяльність. Дія є проявом свідомої волі особи, її соціально-

правової активності. Дією не визнаються думки, наміри, почуття людини, які не 

знайшли зовнішнього прояву, а також акти поведінки, які мають несоціальну 

природу і не є проявом волі людини. Наприклад, висловлений намір вчинити 

правопорушення у сфері земельних правовідносин, який не втілений в реальній 

дійсності у вигляді фактичних дій не буде вважатися правопорушенням. 

Під бездіяльністю розуміється форма протиправної поведінки особи, яка 

полягає не в здійсненні певних дій, які особа могла і повинна була вчинити 

відповідно до закону, своїх професійних обов‟язків або прийняти на себе 

зобов‟язань.  

Для правопорушень у сфері земельних відносин характерно те, що вони 

можуть вчинятися як шляхом активних дій, так і шляхом бездіяльності. Наведемо 

такий приклад. Адміністративний делікт, передбачений ст. 52 КупАП [109], в якій 

встановлюється відповідальність за псування сільськогосподарських та інших 
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земель і ст. 53 КУпАП – за порушення правил використання земель, може бути 

вчинений як шляхом активних дій, так і шляхом бездіяльності. При цьому не 

можуть бути здійснені інакше, як шляхом активних дій, такі адміністративні делікти 

у сфері земельних правовідносин, як самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 53-1 

КУпАП) або зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без 

спеціального дозволу (ст. 53-3 КУпАП). В свою чергу, існують і правопорушення у 

сфері земельних правовідносин, що вчиняються внаслідок пасивної поведінки 

(бездіяльності) правопорушника, яка має характер одиничного акту або сукупності 

актів протиправної поведінки. До таких правопорушень можна віднести наступні: 

порушення строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою 

(ст. 53-5 КУпАП); порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або не 

приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням (ст. 54 КУпАП). 

Правопорушення у сфері земельних правовідносин учиняються як активною 

поведінкою (діями) правопорушника, так і внаслідок його пасивної поведінки 

(бездіяльності). До таких правопорушень можна віднести наступні: псування і 

забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52 КУпАП); порушення 

правил використання земель (ст. 53 КУпАП); перекручення або приховування даних 

державного земельного кадастру (ст. 53-2 КУпАП); зняття та перенесення 

ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу (ст. 53-3 КУпАП); 

порушення законодавства про Державний земельний кадастр (ст. 53-6 КУпАП); 

порушення правил землеустрою (ст. 55 КУпАП). 

Правопорушенням у сфері земельних правовідносин притаманна така 

невід‟ємна ознака, як об‟єкт посягання. Так, земельні правопорушення у сфері 

містобудування (наприклад, розміщення, проєктування, будівництво, введення в дію 

об‟єктів, що негативно впливають на стан земель) завжди пов‟язані з порушенням 

земельного правопорядку. Такий зв‟язок може виявлятися у різних формах. Йдеться, 

скажімо, про використання земель не за їх цільовим призначенням, зняття та 

перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, 

порушення законодавства про Державний земельний кадастр, порушення правил 

землеустрою та ін. До земельних правопорушень можна віднести лише ті, зв‟язок з 
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землею яких є безпосереднім. Наприклад, об‟єктом посягання правопорушення, 

передбаченого ст. 53-1 КУпАП (самовільне зайняття земельної ділянки), є земельні 

правовідносини майнового характеру щодо володіння, користування і 

розпорядження земельними ділянками. 

Обов‟язковою ознакою правопорушення у сфері земельних правовідносин є їх 

караність. Караність слід розуміти як закріплення в законодавстві певного 

стягнення, яке накладається на правопорушника або на третіх осіб за вчинення 

правопорушення. Караність є ознакою правопорушення у сфері земельних 

правовідносин, оскільки це є гарантією ефективного захисту охоронюваних 

суспільних інтересів щодо володіння, користування, розпорядження землею, її 

раціонального використання, управління та охорони, а також додатковою умов 

невідворотності накладення стягнення за вчинення земельного правопорушення, що 

повною мірою відповідає положенням Конституції України (статті 13 та 14). 

Не менш важливою, з одного боку, але суперечливою, з іншого боку, є така 

ознака правопорушення у сфері земельних правовідносин, як суспільна шкідливість. 

Найбільш доречною у даному контексті є позиція, згідно з якою адміністративний 

проступок є суспільно-шкідливим діянням, а кримінальне правопорушення 

(особливо злочин) – суспільно-небезпечним, а не суспільно-шкідливим з найвищим 

рівнем суспільної шкідливості. Зазначимо, що вчинення правопорушення у сфері 

земельних відносин призводить до негативних наслідків, які оцінюються з боку 

держави як суспільно шкідливі. 

В науковій літературі під земельним правопорушенням розуміється «винна, 

протиправна дія (бездіяльність) особи, яка не виконує обов‟язки щодо 

раціонального і дбайливого використання земельних ресурсів, перешкоджає 

здійсненню прав і законних інтересів власників землі, її користувачів, порушує 

встановлений державою земельний правопорядок і управління земельними 

ресурсами як національним багатством» [272, с. 308].  

Земельне правопорушення розглядається як винне протиправне діяння, що 

порушує права, законні інтереси та (або) правові норми, що регулюють відносини в 

галузі використання, управління та охорони земель» [27, c. 78]. 
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Деякі автори відзначають, що «земельне правопорушення – це суспільно 

небезпечне, протиправне діяння (дія або бездіяльність), що порушує земельне 

законодавство і призводить до негативних наслідків або створює загрозу 

виникнення таких наслідків і карається за законом» [84, c. 20]. Однак цей підхід є 

спірним, оскільки, ведучи мову про земельне правопорушення, зокрема, яке тягне за 

собою не кримінальну, а адміністративну відповідальність, принципово невірно 

говорити про суспільну небезпеку. Адже в законодавчо закріпленому ст. 9 КУпАП 

визначенні адміністративного правопорушення про суспільну небезпеку не йдеться. 

О. І. Крассов земельне правопорушення визначає як «негативне соціальне 

явище, результатом якого стає посягання на існуючий в країні земельний 

правопорядок, що забезпечує раціональне використання та охорону земель, захист 

прав осіб, які експлуатують земельні ділянки» [125, c. 293]. А. М. Беженар, 

Є. С. Бердніков, Л. А. Бондар дотримуються думки, що земельне правопорушення – 

це суспільно шкідлива, винна дія чи бездіяльність, що суперечить нормам 

земельного права [83, с. 460–461]. 

У главі 15 «Відповідальність за порушення земельного законодавства» 

підручника «Земельне право України» під авторством М. В. Шульги, 

Г. В. Анісімової, Н. О. Багай, А. П. Гетьмана та ін. земельне правопорушення 

визначено як суспільно шкідлива дія чи бездіяльність, що суперечить нормам 

земельного права, за вчинення якої винна, деліктоздатна особа несе юридичну 

відповідальність [78, с. 235, 244]. Загалом ми приймаємо зміст наведеної дефініції.  

Крім того, аналіз літератури щодо з‟ясування дефініції земельного 

правопорушення дає підстави стверджувати, що головна увага більшості 

дослідників при формулюванні цього поняття зосереджувалась на визначенні його 

об‟єкта. На цій обставині наполягає М. В. Шульга, стверджуючи, що до земельних 

проступків можна віднести лише ті, зв‟язок із землею яких є безпосереднім [78, 

с. 236]. Вважаємо, що даний науковий підхід є цілком слушним. При цьому, навіть 

якщо правопорушення учиняється у сфері реалізації повноважень публічними 

органами управління, коли безпосереднім об‟єктом посягання виступає 

встановлений державою порядок управління земельними відносинами, зокрема, 
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відносини, пов‟язані з обліком земель, справлянням плати за землю, веденням 

земельного кадастру та ін., то зв‟язок із землею теж є безпосереднім, оскільки ця 

інформація стосується конкретної земельної ділянки. 

Таким чином, узагальнюючи наведене вище, під час встановлення поняття 

земельного правопорушення у сфері містобудування, визначимо ознаки більш 

широкої категорії «земельного правопорушення» як-то: протиправність, винність, 

діяння (дія або бездіяльність), об‟єкт посягання (земельні правовідносини), 

караність, суспільна шкідливість. Зазначимо, що земельні правопорушення є 

особливим видом галузевих правопорушень так званого «складного типу», яким 

притаманні загальні ознаки правопорушень як міжгалузевої категорії, а також 

спеціальні ознаки: 1) особливий об‟єкт посягання – правовий режим земель 

(загальний об‟єкт), правовий режим земельної ділянки, права землевласників, 

землекористувачів та інших осіб тощо (конкретний об‟єкт); 2) протиправність, що 

має подвійну правову природу, яка визначається як земельним, так і 

адміністративним, кримінальним, цивільним та іншим законодавством. 

Переходячи до характеристики другого визначального поняття даного 

дослідження, а саме до містобудівної діяльності як сфери правового регулювання, 

слід наголосити на існуванні величезної кількості нормативно-правових актів, 

спрямованих на створення матеріально-просторового середовища життєдіяльності 

людини. Проте практика їх застосування свідчить про певну неузгодженість 

останніх між собою [286]. Насамперед це стосується понятійного апарату у галузі 

містобудування.  

Так, варто вказати на існування декількох підходів до визначення поняття 

«містобудівна діяльність». Представники першого підходу повністю підтримують 

законодавче визначення містобудівної діяльності, сформульоване у ст. 1 Закону 

України «Про основи містобудування», де під останньою розуміється 

«цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, громадян, об‟єднань громадян зі створення та 

підтримання повноцінного життєвого середовища, що включає прогнозування 

розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання 
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територій, проектування, будівництво об‟єктів містобудування, спорудження інших 

об‟єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного 

характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об‟єктів культурної спадщини, 

створення інженерної й транспортної інфраструктури» [208]. 

Автори проекту Містобудівного кодексу України від 18 травня 2010 року 

№ 6400 також виходили з розуміння містобудівної діяльності як діяльності зі 

створення об‟єктів містобудування, що полягає у формуванні повноцінного 

середовища життєдіяльності людини шляхом прогнозування розвитку територій, 

планування, забудови та благоустрою населених пунктів, їх частин, реконструкції 

забудованих територій, створення інженерної та транспортної інфраструктури, а 

також у здійсненні науково-дослідної та просвітницької роботи у цій сфері [215]. 

Таким чином, наведені законотворчі позиції практично повністю змістовно 

співпадають з визначенням, наведеним у ст. 1 Закону України «Про основи 

містобудування». 

На думку А. І. Ріпенка, «під містобудуванням (містобудівною діяльністю) як 

правовою категорією слід розуміти врегульовану правом діяльність органів влади, 

юридичних та фізичних осіб щодо організації матеріально-просторового середовища 

життєдіяльності людей шляхом планування територій, проектування та розміщення 

об‟єктів будівництва, їх реконструкції та капітального ремонту, а також здійснення 

благоустрою територій» [220, c. 13].  

Згідно з іншим підходом, «містобудівна діяльність» розглядається крізь 

призму таких її структурних елементів, як будівництво та архітектурна діяльність, 

при цьому авторами зовсім ігноруються інші складові містобудівної діяльності 

(прогнозування, планування та інше використання території, створення певної 

інфраструктури тощо). На думку О. В. Єрхова, будівельна та архітектурна діяльність 

є двома головними складовими містобудівної діяльності. При цьому будівельною, за 

його твердженням, є діяльність публічної адміністрації, фізичних та юридичних осіб 

щодо планування розвитку територій і поселень, визначення видів використання 

земельних ділянок, проектування, будівництва та реконструкції об‟єктів 

нерухомості з урахуванням інтересів громадян, суспільних і державних інтересів, а 
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також національних, історико-культурних, економічних, природних особливостей 

зазначених територій і поселень. Архітектурна ж діяльність – професійна діяльність 

громадян (архітекторів), що має на меті створення архітектурного об‟єкта й включає 

творчий процес створення архітектурного проекту, координацію розробки всіх 

розділів проектної документації для будівництва або для реконструкції, авторський 

нагляд за будівництвом архітектурного об‟єкта, а також діяльність юридичних осіб з 

організації професійної діяльності архітекторів [71, с. 26–27]. На нашу думку, така 

позиція дещо звужує зміст поняття містобудівної діяльності, оскільки О. В. Єрхов 

залишає поза увагою інші важливі складові цієї суспільної соціально-економічної 

діяльності, а саме: збереження традиційного характеру середовища та екологічного 

стану, реставрацію та реабілітацію об‟єктів культурної спадщини, тощо. 

Висловлюючи власну позицію з цього питання, необхідно вказати, що ми 

підтримуємо більш широкий підхід до розуміння поняття «містобудівна діяльність». 

У цьому контексті зазначимо, що важливу роль у визначенні понятійно-

термінологічного апарату дослідження відіграє аналіз наукових підходів. Адже 

будь-які терміни – це результат домовленостей. А терміни, виражені через мову 

законодавчих актів, орієнтують нас на те, який зміст вкладається в той чи інший 

термін правотворцями. Водночас, коли йдеться про термінологію не суто правового 

характеру, а таку, що формується на стику різних галузей знань, законодавство має 

відігравати другорядну роль, базуючись на напрацюваннях цих спеціальних галузей.  

І від того, наскільки повно і всебічно враховані відповідні напрацювання, 

значною мірою залежить ефективність правового регулювання предметної сфери.  

Саме такою є аналізована галузь містобудування.  

Враховуючи те, що господарська діяльність у сфері містобудування 

безпосередньо пов‟язана з ризиками для довкілля і здійснює шкідливий вплив не 

лише на земельну ділянку, на якій зводиться об‟єкт нерухомості, але й на інші 

природні ресурси та на людей, які проживають чи перебувають в певній місцевості, 

значна роль у забезпеченні реалізації вимог екологічної безпеки під час планування і 

забудови територій належить механізму юридичної відповідальності. 
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Тепер звернемось до аналізу і оцінки проблеми наявності чи відсутності т. з. 

спеціальної земельно-правової відповідальності за правопорушення у сфері 

містобудування. Прибічники існування такої відповідальності обґрунтовують свою 

позицію наступним. По-перше, земля як об‟єкт природи має специфіку, відмінну від 

інших об‟єктів матеріального світу, тому застосування загальної цивільно-правової 

відповідальності недостатньо для належного правового регулювання її режиму; 

основна мета спеціальних заходів відповідальності має насамперед не каральний, а 

відновлювальний характер; відповідальність виражається не стільки в застосуванні 

несприятливих матеріальних наслідків, скільки у відшкодуванні втрат, завданих за 

час незаконного користування нею, тощо. По-друге, земля, будучи частиною 

природи, нерозривно пов‟язана з іншими природними та господарськими об‟єктами, 

тому земельно-правова відповідальність пов‟язана зі спеціальною юридичною 

відповідальністю, спрямованою на правову охорону цих об‟єктів, зокрема, і всього 

навколишнього природного середовища як замкнутої екосистеми в цілому. 

Застосування юридичної відповідальності в земельних містобудівних 

відносинах виступає необхідною умовою забезпечення ефективного контролю за 

дотриманням інтересів держави та територіальної громади при здійсненні 

містобудівної діяльності.  

На думку дисертанта, юридичній відповідальності у сфері містобудування 

притаманні загальні ознаки юридичної відповідальності як міжгалузевого правового 

інституту, що регламентує всі сфери життєдіяльності людини (є гарантією 

забезпечення конституційності, законності, справедливості, відображає зв‟язок 

індивіда з суспільством чи його членами у певних правовідносинах, є юридичним 

обов‟язком суб‟єкта та правовою формою державного примусу [43, c. 27] тощо), а 

також специфічні риси юридичної відповідальності в земельно-правовій галузі. 

Вважаємо, що особливістю юридичної відповідальності в досліджуваній сфері 

діяльності є також те, що правопорушення виникають у зв‟язку зі здійсненням 

містобудівної діяльності і при цьому порушуються земельні відносини. Особи, які 

несуть юридичну відповідальність, наділені спеціальним різновидом 

правосуб‟єктності. Ними є державні органи, органи місцевого самоврядування 
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(посадові чи службові особи), фізичні чи юридичні особи. Таким суб‟єктом може, 

наприклад, бути службова особа органу виконавчої влади чи органу місцевого 

самоврядування, яка одержала неправомірну вигоду у значному розмірі (незаконне 

збагачення) під час прийняття рішення про надання земельної ділянки під забудову 

із зміною її цільового призначення. 

Підставою настання позитивної юридичної відповідальності у сфері 

містобудування є закріплені обов‟язки суб‟єктів приватного та публічного права 

виконувати, дотримуватися та застосовувати положення чинних нормативно-

правових актів України, а саме: Конституції України, Цивільного, Господарського і 

Земельного кодексів України, законів України «Про Генеральну схему планування 

території України», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», 

«Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 

фонду», «Про землеустрій», інших нормативно-правових актів. 

Щодо негативної юридичної відповідальності, то підставою настання 

останньої є передбачений нормами чинного законодавства України склад того чи 

іншого правопорушення (юридична підстава), а умовою – факт вчинення 

правопорушення (фактична підстава). 

Необхідно також зазначити, що в практичній площині юридична 

відповідальність застосовується диференційовано, тобто за різні склади 

правопорушень настають різні види юридичної відповідальності залежно від 

наслідків заподіяної шкоди та зусиль, необхідних для їхнього запобігання та/або 

ліквідації. Підстави земельних правопорушень в галузі містобудування передбачені 

нормами ЗК України (ст. 211), ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності» [189] від 14 жовтня 1994 року, КУпАП [109], 

КК України [128], ЦК України [260], КЗпП України [103] та в інших нормативно-

правових актах. 

Окрім того, враховуючи, що регулювання правовідносин у галузі 

містобудування здійснюється на засадах комплексності, тобто шляхом дії норм 

декількох галузей законодавства (земельного, адміністративного та ін.), аналогічний 

підхід простежується і в регулюванні правовідносин юридичної відповідальності за 
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порушення норм законодавства, якими закріплено особливості використання і 

охорони земель в процесі здійснення містобудівної діяльності. Так, застосування 

санкцій того чи іншого виду юридичної відповідальності залежить від ступеня 

суспільної шкідливості/небезпечності вчиненого діяння, що проявляється в 

наслідках (шкоді), які настали чи можуть настати в результаті вчиненого проступку, 

об‟єкті посягання; суб‟єкті, який вчинив правопорушення, а також наявності чи 

відсутності вини в діянні правопорушника. 

Що стосується земельних правопорушень у сфері містобудування, зазначимо, 

що Земельний кодекс України [80] термін «земельне правопорушення у сфері 

містобудування» не розкриває. Сьогодні ст. 211 ЗК України передбачено лише те, 

що громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну 

відповідальність відповідно до законодавства за визначені порушення земельного 

законодавства. Своєю чергою, положення ЗК України не встановлюють 

застосування дисциплінарної відповідальності за земельні правопорушення.  

Зважаючи на те, що земельні правопорушення у сфері містобудування є 

різновидом загальної категорії правопорушень, поняття земельного 

правопорушення, що зустрічаються в земельно-правовій літературі, формуються 

відповідно до загальнотеоретичних розробок стосовно правопорушень як 

міжгалузевої категорії. Це є абсолютно обґрунтованим з точки зору логіки, адже 

«здійснити визначення поняття означає встановити його зміст, тобто сукупність 

існуючих ознак предметів, що відображені у понятті» [73, c. 29]. Водночас в зміст 

поняття входять не всі ознаки, а лише ті, які є істотними для об‟єкта, що дозволяють 

з точністю відрізнити його від інших об‟єктів чи явищ [229, c. 36]. Такими 

істотними ознаками земельних правопорушень у сфері містобудування, які 

відрізняють їх від інших видів правопорушень, на думку дисертанта, є передусім 

особливий об‟єкт посягання, який завжди тим чи іншим чином пов‟язаний з 

використанням і охороною земель в процесі здійснення містобудівної діяльності, та 

протиправність, що має подвійну правову природу (визначається як земельним 

законодавством, так і кримінальним, адміністративним, цивільним тощо). 
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Виходячи з цих властивостей, визначимо земельне правопорушення у сфері 

містобудування як винне, протиправне діяння особи, яка посягає на встановлений 

порядок земельних відносин, порушує права та законні інтереси суб’єктів цих 

відносин в галузі містобудування і заподіює шкоду землі, іншим компонентам 

навколишнього природного середовища, життю і здоров’ю людини, її майну, майну 

юридичної особи, за яке законодавством передбачена відповідальність. 

Для більш детального аналізу земельних правопорушень у сфері 

містобудування звернемося до їх класифікації. Питання про класифікацію земельних 

правопорушень у сфері містобудування вимагає особливої уваги і представляє 

інтерес для розгляду з багатьох причин. 

На сьогодні питання про класифікацію земельних правопорушень у сфері 

містобудування абсолютно не розкривається в законодавстві і лише в найбільш 

загальному вигляді висвітлюється в науковій літературі. Водночас дослідження 

різних видів земельних правопорушень у сфері містобудування допоможе нам 

виявити особливості та специфіку кожного з цих видів, а також зрозуміти, чому за 

конкретне діяння настає відповідальність і застосовуються ті чи інші міри 

покарання. 

Звичайно ж, вихідна і найпоширеніша класифікація – це класифікація за 

ступенем суспільної шкідливості, згідно з якою всі земельні правопорушення у 

сфері містобудування діляться на земельні злочини та земельні проступки.  

Відповідний поділ присутній як у загальній теорії права, так і в земельно-

правовій літературі і є найпоширенішим [26, c. 256]. 

Таким чином, всі земельні правопорушення у сфері містобудування можна 

поділити на дві великі групи: кримінальні правопорушення (злочини) і проступки. 

Злочинами у відповідній сфері земельних відносин вважаються діяння, закріплені у 

КК України, за які відповідно передбачається найбільш суворий вид 

відповідальності – кримінальна відповідальність. Це такі злочини як: самовільне 

зайняття земельної ділянки (частини 1 та 2 ст. 1971), забруднення або псування 

земель (ст. 239), незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) 

земель (ст. 2391), незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо 
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великому розмірі (ст. 2392), безгосподарське використання земель (ст. 254). Усі 

вони (окрім першого складу злочину) розміщені у розділі VIII «Кримінальні 

правопорушення проти довкілля» КК, а самовільне зайняття земельної ділянки – у 

розділі VI «Кримінальні правопорушення проти власності» цього Кодексу. Серед 

них, злочини, передбачені частинами 1 та 2 ст. 1971, статтями 239, 2391 можуть 

бути вчинені у сфері містобудівної діяльності.  

Земельні злочини, на відміну від земельних проступків, які вважаються 

суспільно шкідливими, є суспільно небезпечними. Своєю чергою, можна виділити і 

категорії відповідних злочинів. Так, С. О. Погрібний виділяє спеціальні злочини, 

об‟єктом яких є безпосередньо земельні відносини та загальні, об‟єктом яких 

поряд з іншими суспільними відносинами можуть бути й земельні відносини  [83, 

c. 418].  

Усі інші неправомірні дії, що порушують встановлений порядок планування та 

забудови територій, визнаються земельними проступками. 

Своєю чергою, і тут можна говорити про так звану «підкласифікацію» 

проступків у відповідній сфері: в залежності від виду відповідальності, що наступає, 

серед земельних проступків у сфері містобудування можна виділяти земельні 

адміністративні проступки та земельні дисциплінарні проступки. Реалізується 

дисциплінарна відповідальність шляхом накладення на винну особу 

дисциплінарного стягнення. Так, згідно зі ст. 147 КЗпП України, до порушника 

трудової дисципліни може бути застосована догана або звільнення [103]. Водночас 

допускається, що законодавством, статутами, положеннями про дисципліну можуть 

бути передбачені для окремих категорій працівників також й інші дисциплінарні 

стягнення.  

У деяких випадках вчинення дисциплінарного проступку може мати наслідки 

у вигляді заподіяння працівником майнової шкоди підприємству. У таких випадках 

мова повинна йти про матеріальну відповідальність. Загальною передумовою 

можливості застосування до порушника землеохоронного законодавства 

матеріальної відповідальності, на нашу думку, є положення ст. 68 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» [211], ст. 56 Закону України 
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«Про охорону земель» [210] про те, що застосування заходів дисциплінарної 

відповідальності не звільняє винних від відшкодування шкоди, заподіяної 

земельним ресурсам, та ст. 130 КЗпП України. 

В спеціальній літературі виділяється ще одна класифікація земельних 

правопорушень, яка складається з двох груп [18, c. 302]: 

1) власне (чисто) земельні правопорушення (позбавлені екологічного 

забарвлення і не пов‟язані з заподіянням шкоди землі як складовій частині 

навколишнього природного середовища); 

2) земельні правопорушення як різновид екологічних правопорушень 

(земельно-екологічні правопорушення) (правопорушення, вчинення яких пов‟язане з 

заподіянням шкоди землі й які є одночасно екологічними правопорушеннями).  

Однак така класифікація є умовною, оскільки чисто земельні правопорушення 

за певних умов можуть набувати екологічного забарвлення. Так, наприклад, 

самовільне зайняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення, 

поєднане з її самовільною забудовою, призводить до самовільної зміни її цільового 

призначення та зниження її екологічних функцій. Тому пропонуємо такі земельні 

правопорушення відносити до альтернативно-екологічних земельних 

правопорушень. 

Деякі вчені проводять класифікацію земельних правопорушень залежно від їх 

змісту на такі, що стосуються охорони земель, та такі, що виникають у результаті 

використання земель [69, c. 170]. Однак у цьому випадку незрозумілим залишається 

питання, що слід розуміти під змістом земельного правопорушення.  

Дещо інші формулювання видів земельних правопорушень пропонує в своїй 

класифікації Б. В. Єрофєєв. Так, науковець виділяє: 

 порушення економічного характеру: самовільне зайняття землі; 

несвоєчасне повернення тимчасово займаних земельних ділянок та ін.; 

 порушення екологічного характеру: псування і знищення родючого 

шару ґрунту; проведення меліоративних та інших робіт, які негативно впливають на 

стан земель; невиконання обов‟язкових протиерозійних заходів і т. ін.; 
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 порушення, пов‟язані з землею, тобто в частині об‟єктів, що становлять 

постійну або тимчасову нерухомість, пов‟язану з землею: самовільне зведення 

господарських і побутових будівель; потрава посівів, пошкодження насаджень; 

навмисне пошкодження дорожніх споруд та ін.» [70, c. 419]. 

А. І. Берлач кваліфікує правопорушення у сфері використання та охорони 

земель за напрямами, які фактично відтворюють види відповідних правопорушень, 

передбачені вітчизняним законодавством: 

а) зловживання посадовими особами органів державної влади та керівниками 

сільськогосподарських підприємств у процесі розподілу земельних ділянок і паїв; 

б) неналежне виконання своїх обов‟язків службовими особами місцевих 

органів виконавчої влади, управлінь архітектури та містобудування у галузі 

управління земельним фондом; 

в) зловживання голів міських і селищних рад та прийняття ними рішень щодо 

розподілу і використання земельних ділянок, які не належать до їх компетенції; 

г) умисне заниження посадовими особами плати за землю; 

д) самовільне зайняття земельних ділянок та їх виділення на окремих 

територіях України; 

е) незаконне заволодіння землями фізичними та юридичними особами; 

є) порушення представниками місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування порядку розгляду звернень громадян при вирішенні 

питань щодо земельного законодавства [25, с. 23]. 

Ю. С. Петлюк вважає, що правопорушення у сфері земельних відносин 

можуть бути двох видів. Перший вид неправомірних дій становлять порушення 

суб‟єктивних прав землевласників та землекористувачів. До їх числа у сфері, що 

нами розглядається, зокрема, належать: самовільне зайняття земельних ділянок; 

розміщення, проєктування, будівництво, введення в дію об‟єктів, які негативно 

впливають на стан земель, тощо. Іншого виду неправомірні діяння не порушують 

безпосередньо суб‟єктивних прав власників земельних ділянок та 

землекористувачів, але є порушеннями земельного правопорядку в цілому. На 

відміну від порушень першого виду, порушення земельного правопорядку можуть 
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бути як у формі дії, так і у формі бездіяльності. До числа таких земельних 

правопорушень можуть бути віднесені: невиконання вимог щодо використання 

земель за цільовим призначенням; знищення межових знаків; самовільне відхилення 

від проектів землеустрою тощо [171, c. 126–127].  

Оскільки дана робота присвячена дослідженню відповідальності за земельні 

правопорушення у сфері містобудування, ми візьмемо за основу ті класифікації 

земельних правопорушень, за які передбачена відповідальність саме у сфері 

містобудування.  

Найбільш докладно ми б хотіли зупинитися на класифікації, запропонованій 

Сирих О.В., яка зазначає, що правопорушення, пов‟язані з землею, можна розділити 

на три групи: «1) правопорушення в галузі використання і охорони земель; 

2) правопорушення в галузі охорони власності на землю; 3) інші 

правопорушення» [244, c. 133]. 

Дана класифікація представляє, на нашу думку, найбільший інтерес для 

розгляду як така, що охоплює найбільшу кількість категорій земельних 

правопорушень, які поширюються й на сферу містобудування. При цьому 

О. В. Сирих всередині трьох перерахованих вище груп земельних правопорушень 

виділяє ще додаткові підгрупи. 

Правопорушення у сфері використання і охорони земель пов’язані з 

порушенням вимог до раціонального використання та охорони земель і можуть 

бути, в свою чергу, розділені на три підгрупи: 

1) правопорушення, пов‟язані з порушенням правового режиму використання 

земель, тобто вимог, що випливають із необхідності цільового і дозволеного 

використання земельної ділянки. До них належать: 

 нецільове використання земельної ділянки (прикладом такого 

правопорушення може бути використання сільськогосподарських угідь, наданих для 

ведення селянського (фермерського) господарства, для котеджного будівництва); 

 недотримання умов використання земельних ділянок у водоохоронних 

зонах (наприклад, розорювання земель, застосування добрив в межах прибережних 

захисних смуг); 
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2) правопорушення, пов‟язані з невиконанням заходів щодо приведення 

земельних ділянок в належний стан. Невиконання цього обов‟язку, покладеного на 

землекористувача законодавством, тягне за собою застосування заходів 

відповідальності, у тому числі у випадках: 

 недотримання вимог щодо приведення земель у стан, придатний для 

цільового використання (так, при надрокористуванні порушується цілісність 

поверхневого шару землі, що робить землю непридатною для використання її за 

цільовим призначенням, тому надрокористувач по завершенні робіт повинен 

здійснити необхідні заходи щодо відновлення землі); 

 невиконання обов‟язків по приведенню водоохоронних зон і 

прибережних смуг водних об‟єктів у стан, придатний для користування (такі землі 

виконують особливі функції щодо захисту водного об‟єкта від різних видів 

негативного впливу і мають особливий режим використання, тому приведення їх у 

стан, непридатний для виконання їх функцій, представляє суспільну небезпеку); 

3) правопорушення, які завдають шкоди землі. До неї належать, наприклад, 

самовільне зняття або переміщення родючого шару ґрунту, знищення родючого 

шару ґрунту і т. ін. Підставою застосування заходів відповідальності в даному 

випадку є вчинення протиправної дії, настання суспільно небезпечних або 

шкідливих наслідків не обов‟язково потрібно. 

При цьому О. В. Сирих правопорушення у сфері охорони власності на землю, 

що посягають на відносини, пов‟язані з реалізацією права власності на земельні 

ділянки, розділяє на дві підгрупи: 

1) пов‟язані з використанням земельних ділянок без оформлення прав на них. 

Будь-яке використання землі без оформлення майнових прав на земельні ділянки 

(крім здійснення загального землекористування – знаходження на вулицях, парках і 

т. ін.) є неправомірним; 

2) пов‟язані зі знищенням спеціальних знаків. Такі знаки інформують 

землекористувачів про межі наданих в користування земельних ділянок, про 

особливий режим використання земель, тому їх знищення є суспільно небезпечним 
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діянням. До таких знаків належать межові знаки земельних ділянок; 

водогосподарські або водоохоронні інформаційні знаки і т. ін. [244, c. 135].  

До інших правопорушень можна віднести надання недостовірних відомостей 

про стан земель особами, які зобов‟язані повідомляти цю інформацію, у тому числі 

співробітниками органів, уповноважених на ведення державного земельного 

кадастру. До цієї групи слід віднести також порушення порядку відведення 

земельних ділянок і т. ін. 

В сучасних умовах розгляд найбільш типових порушень земельного 

законодавства при використанні земель у містах, які набули масового характеру, 

встановлення причин таких порушень має важливе теоретичне і практичне значення 

для їх усунення та попередження у майбутньому шляхом вдосконалення чинного 

законодавства.  

Багатогалузева приналежність правових норм, які регламентують юридичну 

відповідальність за земельні правопорушення у сфері містобудування, дозволяє 

вести мову про комплексність правового інституту юридичної відповідальності за 

земельні правопорушення у сфері містобудування. Так, у ст. 211 Земельного 

кодексу, ст. 25 Закону «Про основи містобудування» дано перелік порушень 

законодавства, за вчинення яких можуть застосовуватися відповідні види юридичної 

відповідальності. Однак заходи відповідальності, а також умови та порядок їх 

застосування передбачені у земельному, адміністративному, кримінальному, 

цивільному, трудовому законодавстві, яке регламентує відповідні види юридичної 

відповідальності, встановлюючи й стягнення за ці правопорушення. 

Земельно-регулятивні норми і вимоги містяться у земельному законодавстві, а 

у випадку їх порушення заходи примусового забезпечення їх виконання – у 

адміністративному, кримінальному, цивільному та трудовому законодавстві. Таким 

чином, земельне право не містить усього арсеналу правових санкцій, розрахованих 

на всебічний вплив на суб‟єктів земельних правопорушень у сфері містобудування. 

Для боротьби з ними застосовуються санкції різних галузей права. Проте для цього 

необхідно, щоб порушення земельного законодавства було одночасно і порушенням 

правових норм відповідної галузі права. У правовій літературі досить поширеним є 
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погляд, відповідно до якого земельне правопорушення може бути підставою для 

застосування заходів кримінальної, цивільної, адміністративної чи дисциплінарної 

відповідальності, якщо воно одночасно є кримінальним злочином, цивільно-

правовим порушенням, адміністративним або дисциплінарним проступком [83, 

с. 416]. Це питання ще потребує поглибленого розгляду. 

Аналіз законодавства та практики його застосування до земельних 

правопорушень у сфері містобудування дозволяє констатувати, що до найбільш 

поширених правопорушень, перелік яких закріплений у земельному законодавстві, 

можна віднести: самовільне зайняття земельних ділянок; невиконання вимог щодо 

використання земель за їх цільовим призначенням; розміщення, проектування, 

будівництво, введення в дію об‟єктів, що негативно впливають на стан земель; 

приховування від обліку і реєстрації та перекручення даних про стан земель, 

розміри та кількість земельних ділянок; самовільне відхилення від проектів 

землеустрою; ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання 

недостовірної інформації щодо них та ін. 

Наведений перелік не є вичерпним, оскільки внаслідок невизначеності 

правового режиму різних категорій земель у межах міст кожного дня здійснюються 

все нові порушення земельно-правових норм, що регулюють порядок раціонального 

використання земельних ресурсів, але за які до цього часу не встановлена юридична 

відповідальність. Серйозні прогалини законодавства викликають труднощі для 

практики застосування норм природноресурсових кодексів, не забезпечують 

додержання земельного та природоохоронного законодавства при використанні 

земель у сфері містобудування і призводять до масових порушень законодавства, 

насамперед з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, спеціально 

уповноважених контролюючих органів і суб‟єктів господарювання. 

Вищевказане дозволяє запропонувати ще одну класифікаційну ознаку, за якою 

можна здійснити поділ земельних правопорушень у сфері містобудування, а саме 

наявність чи відсутність передбачених законодавством (адміністративним, 

кримінальним, цивільним) санкцій за порушення правових норм, що встановлюють 

порядок використання та охорони земель у сфері містобудування (статті 52, 53, 53.1, 
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53.2, 53.5, 56 КУпАП; статті 197-1, 239, 239-1, 239-2 КК України, статті 611, 1166, 

1192 ЦК України та ін.) 

Проаналізувавши вищевказані класифікації, запропоновані в науковій 

літературі, а також особливості земельних правопорушень у сфері містобудування, 

передбачені в чинному законодавстві, вважаємо, що найбільш повноцінною і 

придатною для нашого дослідження є класифікація земельних правопорушень у 

сфері містобудування за змістом на: 1) правопорушення у сфері містобудування, що 

посягають на право власності і право користування земельною ділянкою (статі 53, 

53-1, 53-3, 53-4, 54, 55, 56 КУпАП; ст. 197-1 КК України); 2) правопорушення у 

сфері містобудування що порушують порядок охорони земель містобудування 

(ст. ст. 52 КУпАП; статті 197-1, 239, 239-1, 239-2 КК України, статті 611, 1166, 1192 

ЦК України; 3) земельні правопорушення у сфері містобудування проти порядку 

управління (статті 53-2, 53-5, 53-6, 188-5, 188-42 КУпАП). Вважаємо, що в дану 

класифікацію вписуються всі склади земельних правопорушень, у тому числі ті, що 

здійснюються у сфері містобудування. При цьому немає необхідності виділяти 

додаткові види та підвиди. 

 

1.2 Склад земельного правопорушення у сфері містобудування 

 

В доктринальному сенсі неодмінною умовою притягнення особи до 

відповідальності є вчинення нею правопорушення. При цьому в законі необхідна 

наявність прямої вказівки про застосування засобів впливу до правопорушника, 

тобто правовою підставою відповідальності є правові норми, які закріплюють у 

сфері містобудування санкції за недотримання або порушення цих обов‟язків [118, 

с. 59–60]. Таким чином, притягнути особу до відповідальності можливо лише за 

умови вчинення ним правопорушення, яке передбачене в якості підстави для 

застосування заходів стягнення. Встановлюючи ст. 211 Земельного кодексу 

України [80] перелік порушень земельного законодавства, законодавець вочевидь 

хотів звернути увагу на найбільш поширені порушення земельного правопорядку. За 

більшість згаданих ст. 211 Земельного кодексу України порушень земельного 
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законодавства встановлена цивільна, кримінальна чи адміністративна 

відповідальність. Правозастосовна практика свідчить, що порушники норм 

земельного законодавства у сфері містобудування найчастіше, порівняно з іншими 

видами юридичної відповідальності, притягуються саме до адміністративної 

відповідальності. 

Головною метою інституту застосування санкційних норм за земельні 

правопорушення у сфері містобудування є забезпечення суворого дотримання 

закріплених обов‟язків з питань не тільки охорони земельних ділянок, а й 

раціонального використання земель під час здійснення містобудівної діяльності. 

Перелік складів адміністративних правопорушень у сфері діяльності суб‟єктів 

землекористування, у тому числі при здійсненні містобудівної діяльності, не можна 

назвати широким. Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення [109] 

виділяє певні склади земельних правопорушень, які здійснюються або виключно у 

сфері містобудування, або можуть здійснюватися у відповідній сфері, однак не 

обмежуються нею. Це: псування і забруднення сільськогосподарських та інших 

земель (ст. 52), порушення правил використання земель (ст. 53), самовільне зайняття 

земельної ділянки (ст. 53-1), спотворення або приховування даних Державного 

земельного кадастру (ст. 53-2), порушення термінів узгодження (відмови у 

погодженні) документації із землеустрою (ст. 53-5), знищення межових знаків 

(ст. 56) тощо. 

Для здійснення аналізу складу адміністративного земельного правопорушення 

у сфері містобудування необхідно взяти до уваги й склади, сформульовані іншими 

нормативно-правовими актами, що передбачають відповідальність за земельні 

правопорушення у сфері містобудування [231, с. 140]. Так, наприклад, ст. 2 Закону 

України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної 

діяльності» від 14 жовтня 1994 року [189] передбачає «відповідальність суб‟єктів 

містобудування, які здійснюють проєктування об‟єктів, експертизу проєктів 

будівництва, у вигляді штрафу за передачу замовнику проєктної документації для 

виконання будівельних робіт на об‟єкті будівництва, розробленої з порушенням 

вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування 
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об‟єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і правил… 

незабезпечення приладами обліку води і теплової енергії, а також за заниження 

класу наслідків (відповідальності) об‟єкта будівництва». Більшість з виділених 

складів правопорушень тягнуть за собою адміністративну відповідальність, тобто є 

адміністративними правопорушеннями. 

Зважаючи на те, що у сфері містобудування в основному вчиняються 

адміністративні земельні правопорушення, ми зосередимо свою увагу саме на 

аналізі складу адміністративного земельного правопорушення у відповідній сфері, 

висвітлюючи особливості інших складів земельних правопорушень у сфері 

містобудування на основі класичної конструкції складу правопорушення. 

Закріплені у ст. 9 КУпАП [102] ознаки адміністративного правопорушення є 

конструктивними, загальними і властиві будь-яким адміністративним деліктам. Їх 

сукупність у правознавстві отримала назву «адміністративного 

правопорушення» [76, с. 56; 1, c. 57; 127, с. 98]. 

Традиційно вчення про склад правопорушення посідає одне із центральних 

місць у науці, має велике практичне значення. 

Наприклад, в адміністративній деліктології юридичний склад 

адміністративного правопорушення визначається як сукупність передбачених 

законодавцем ознак, що характеризують діяння як адміністративний проступок і 

відрізняють його від інших правопорушень [273, с. 40]. За своєю внутрішньою 

структурою склад адміністративного правопорушення являє собою логічну 

конструкцію, що формує нормативне, правозастосовче та доктринальне уявлення 

про нього, розкриває його конструктивні ознаки, а також характеризує 

адміністративний делікт як суспільно шкідливе діяння. 

У земельно-правовій літературі зустрічаються твердження, згідно з якими 

земельне правопорушення, зокрема у сфері містобудування, характеризується 

загальними ознаками, такими як: об‟єкт правопорушення; об‟єктивна сторона 

правопорушення; суб‟єкт правопорушення; суб‟єктивна сторона 

правопорушення [166, с. 93]. Це положення беремо до уваги, адже зазначені ознаки 
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входять до складу будь-якого правопорушення, у тому числі і земельного у сфері 

містобудування. 

Об’єкт правопорушення по-різному визначається науковцями як: 1) соціальна 

цінність, на яку посягає правопорушення, заподіюючи їй шкоду, або ставить під 

загрозу заподіяння шкоди (В. М. Кудрявцев [163, с. 458]); 2) об‟єкт злочинного 

посягання (О. В. Поляков [175, с. 826]); 3) суспільні відносини, які охороняються 

правом і на які це правопорушення посягає (Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва [126, 

с. 267]); 4) суспільні відносини та цінності, що охороняються правом 

(С. М. Олейников [247, с. 364]); 5) певні блага чи соціальні цінності, на які посягає 

правопорушення (Т. І. Тарахонич [23]) тощо.  

Слід зазначити, що юридична наука пройшла складний шлях у розвитку 

вчення про об‟єкт правопорушення. Зокрема, можна виділити такі основні існуючі 

концепції об‟єкта правопорушення:  

1) «об‟єкт правопорушення – норма права» (І. Я. Фойницький, 

Л. С. Білогриць-Котляревський). Відповідно до цієї концепції об‟єктом 

правопорушення пропонувалося визнавати, з одного боку (формального), 

кримінально-правову норму, а з іншого (матеріального), – життєві інтереси та блага, 

які нею охороняються [117, с. 172–174]; 

2) «об‟єкт правопорушення – суспільні відносини» (таке вчення було 

найбільш поширеним у радянській юридичній літературі, а також має прихильників 

і серед сучасних вчених). Основні погляди науковців зводяться до такого: об‟єктом 

правопорушення є лише ті суспільні відносини, які поставлені під охорону закону; 

суспільні відносини складаються з суб‟єкта цих відносин, їх предмету, а також 

соціального зв‟язку; виділення як самостійних об‟єкта правопорушення та об‟єкта 

кримінально-правової охорони [117, с. 142]; 

3) «об‟єкт правопорушення – правові відносини». Послідовними 

прихильниками цієї думки є С. Я. Лихова та деякі інші науковці [135, с. 78–79];  

4) «об‟єкт правопорушення – правові блага (інтереси)» [252, с. 62]. Відповідно 

до цієї теорії об‟єктом визнається благо (інтерес), на яке посягає злочинне діяння і 

яке охороняється кримінальним кодексом. С. Б. Гавриш вказує, що правове благо як 
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об‟єкт злочину містить речі, тобто матеріальні предмети, продукти духовної 

творчості (результати певної діяльності, особисті нематеріальні блага, дії 

(утримування від дії) і результати дії суб‟єктів правовідносин;  

5) «об‟єкт правопорушення – людина». Г. П. Новосьолов, який розробив цю 

теорію об‟єкта злочину, запропонував такі її основні ідеї: об‟єктом будь-якого 

злочину є люди, які в одних випадках виступають як окремі фізичні особи, а в 

інших – як деякого роду множинність осіб, у третіх – як соціум (суспільство); у 

реальній дійсності немає ніякого іншого об‟єкта, крім безпосереднього [156, с. 24];  

6) «об‟єкт правопорушення – соціальні цінності». Є. В. Фесенко пропонує 

визнавати об‟єктом злочину цінності, які охороняються кримінальним законом, 

проти яких спрямоване злочинне діяння і яким воно може заподіяти або спричиняє 

шкоду. Структурними елементами цінностей є: потерпілі, інтереси та права 

потерпілих, соціальні зв‟язки, предмети (матеріалізовані блага), нематеріалізовані 

блага, які належать потерпілим [256, с. 47–51]. 

Висновок про те, що об‟єктом правопорушення є суспільні відносини, 

підтримують і представники галузевих юридичних наук. Зокрема, суспільні 

відносини, які охороняються земельним правом, визнають об‟єктом земельного 

делікту більшість вітчизняних і зарубіжних науковців. Суспільні відносини 

визнаються також об‟єктом правопорушень. 

Як бачимо, на сьогодні в теорії права відсутнє чітке визначення об‟єкта 

правопорушення, не вирішене питання про те, на що саме воно посягає (на суспільні 

відносини, цінності, блага тощо). 

В науці виділяється загальний, родовий, видовий і безпосередній об‟єкт 

правопорушення [21, с. 48]. 

Стосовно адміністративних правопорушень виділяється загальний об‟єкт – 

«сукупність суспільних відносин, які охороняються законодавством про 

адміністративні правопорушення» [5, c. 176]. Як уявляється, дане визначення є не 

зовсім коректним. Варто зауважити, що право завжди системне: у структурі, 

нормативному забезпеченні, взаємозалежності певних інститутів права, здійсненні 

практичних дій тощо. Це дозволяє робити певні узагальнення, висновки, 
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моделювати засоби адміністративного впливу на ці відносини залежно від їх 

значення та правової характеристики. Сукупність лише відображає певну архаїчну 

множину. Тому ми вважаємо, що загальним об‟єктом земельного правопорушення у 

сфері містобудування є система відносин, що охороняються галузевим 

законодавством (земельним, містобудівним, адміністративним, кримінальним, 

трудовим тощо).  

Родовим об‟єктом проступків є однорідна група суспільних відносин, які 

складають невід‟ємну і самостійну частину загального об‟єкта, поділ якого на 

частини (родові об‟єкти) може проводитися за різними підставами: а) усю 

сукупність суспільних відносин, охоронюваних адміністративними санкціями, 

можна поділити на частини залежно від того, якою галуззю права вони 

регулюються. У даному випадку, можна говорити про адміністративні, земельні, 

трудові та інші правовідносини; б) як критерій класифікації можна використовувати 

сферу громадської діяльності, у якій складаються суспільні відносини. За цією 

ознакою можна виділити такі родові об‟єкти, як відносини в сільському 

господарстві, промисловості, на транспорті тощо; в) як критерій класифікації можна 

використовувати зміст охоронюваних суспільних відносин. За цією ознакою можна 

виділити майнові та немайнові відносини [132, c. 43–44]. 

Визначаючи родовий об‟єкт земельних правопорушень у сфері 

містобудування, зазначимо, що родовим об‟єктом земельних правопорушень у сфері 

містобудування є суспільні відносини, що виникають з приводу забудови територій, 

розміщення й будівництва об‟єктів архітектури, дотримання містобудівної та іншої 

проєктної документації, місцевих правил забудови населених пунктів. Водночас 

родовим об‟єктом деяких земельних правопорушень у сфері містобудування є 

суспільні відносини, що посягають на встановлений порядок управління. 

Отже, родовим об‟єктом земельного правопорушення у сфері містобудування 

є суспільні відносини щодо забудови територій, розміщення й будівництва об‟єктів 

архітектури, дотримання містобудівної та іншої проєктної документації, місцевих 

правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних, тощо. 
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Різновидом родового виступає видовий об‟єкт, тобто окремі напрями 

містобудівної діяльності, такі як: планування та забудова територій, архітектурна 

діяльність, створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, 

благоустрій населених пунктів тощо. Характер та види соціальних цінностей, що 

охоплюються поняттям «видовий об„єкт земельного правопорушення у сфері 

містобудування», зумовлюються конкретними видами містобудівної діяльності; 

вимогами, встановленими законом до такої діяльності, правовим статусом суб„єктів 

її здійснення, а також змістом адміністративно-правових заборон, спрямованих на 

охорону тих об„єктів, які становлять цінність для людини, юридичних осіб, 

суспільства та держави. Іншими словами, видовий об„єкт земельного 

правопорушення у сфері містобудування поєднує в собі соціальні цінності, охорону 

яких закон пов„язує зі здійсненням конкретних видів містобудівної діяльності, 

задоволенням містобудівних потреб учасників правових відносин. 

В межах видового об‟єкта земельного правопорушення у сфері 

містобудування вбачаємо доцільним виділення безпосереднього об‟єкта. 

Безпосереднім об‟єктом правопорушень у сфері містобудування виступають 

конкретні блага в межах видового об‟єкту, як-от: 

- недодержання будівельних норм, державних стандартів, норм і правил 

під час проектування і будівництва (ст. 96 КУпАП); 

- порушення законодавства під час планування і забудови територій 

(ст. 96-1 КУпАП); 

- самовільне будівництво будинків або споруд (ст. 97 КУпАП); 

- порушення правил використання земель (ст. 53 КУпАП); 

- зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без 

спеціального дозволу(ст. 53-3 КУпАП) тощо.  

Але в той самий час, Закон України «Про відповідальність за правопорушення 

у сфері містобудівної діяльності» містить норми, які встановлюють адміністративну 

відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (суб‟єктів 

містобудування) за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, і норми якого 

спрямовані на посилення державного контролю за забудовою територій, 
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розміщенням і будівництвом об‟єктів архітектури, додержанням суб‟єктами 

архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проєктної 

документації, місцевих правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних, 

тощо. 

Об’єктивну сторону складу земельного правопорушення у сфері 

містобудування утворює сукупність визначених у правовій нормі ознак, які 

характеризують акт зовнішньої поведінки правопорушника. До таких ознак 

Ю. П. Битяк відносить: діяння (дія чи бездіяльність), їх шкідливі наслідки, 

причинний зв‟язок між діяннями й наслідками, місце, час, обстановка, спосіб, 

знаряддя та засоби вчинення проступку [3, c. 95]. Представники галузевих 

юридичних наук зазвичай виокремлюють такі ознаки об‟єктивної сторони 

відповідних видів правопорушень: діяння (дія або бездіяльність), наслідки і 

причинний зв‟язок між ними. Окрім цього, для характеристики окремих деліктів 

важливим також є час, місце, спосіб та інші обставини вчинення делікту 

(Н. М. Батанова [20, с. 84]).  

В. І. Щербина виділяє такі ознаки об‟єктивної сторони стосовно 

дисциплінарного проступку працівника: «протиправність, діяння (у формі дії або 

бездіяльності), шкідливі наслідки, причинний зв‟язок між діянням і шкідливими 

наслідками, час вчинення діяння, місце вчинення діяння» [281, с. 9]. 

Дослідники проблем об‟єктивної сторони складу правопорушення 

перераховані ознаки поділяють на обов‟язкові та факультативні. 

До обов‟язкових ознак одностайно відносять діяння. Деякі автори до 

обов‟язкових ознак відносять також місце, час, наслідки вчинення проступку. Цю 

точку зору відстоюють І. П. Голосніченко [53, с. 434], О. І. Миколенко [142, с. 63–

68], які виходять з того, що дані ознаки притаманні будь-якому правопорушенню 

(будь-яке правопорушення вчиняється у відповідному місці, у відповідний час, 

заподіює відповідну шкоду). Натомість ми підтримуємо позицію В. В. Зуй [89, 

с. 127], який відносить до обов‟язкових ознак об‟єктивної сторони лише діяння, 

адже, як вірно зазначає В. К. Колпаков, законодавець в одних випадках застосовує 
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розширений опис діяння шляхом вказівки на додаткові його ознаки, в інших 

обмежується стислою його характеристикою [112, с. 244–245]. 

Як відомо, різновидом діяння може бути як дія, так і бездіяльність. Земельні 

правопорушення у сфері містобудування характеризуються діяннями, які можуть 

вчинятися лише у формі дії або бездіяльності, а також діяннями, для вчинення яких 

є характерними обидві форми.  

У досліджуваній нами сфері у формі дії можуть вчинятися наступні 

правопорушення: самовільне будівництво будинків або споруд, а так само 

самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під час експлуатації 

(ст. 97 КУпАП); недотримання регіональних або місцевих правил забудови під час 

планування і забудови населених пунктів, режиму використання та забудови земель, 

на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність тощо. Шляхом 

бездіяльності вчиняються такі правопорушення: надання недостовірної інформації 

про умови проектування і будівництва чи необґрунтована відмова у наданні такої 

інформації (ч. 2 ст. 96 КУпАП); недодержання термінів надання замовникові 

висновків комплексної експертизи проєктної документації або обґрунтованої 

відмови щодо їх надання, недодержання термінів подання відповідних висновків до 

складу комплексної експертизи, а також вимагання під час проведення експертизи 

документів, не передбачених законодавством (ч. 1 ст. 96-1 КУпАП); недодержання 

термінів підготовки та надання дозволів на виконання підготовчих або будівельних 

робіт, вимагання при видачі таких дозволів документів, не передбачених 

законодавством (ч. 2 ст. 96-1 КУпАП).  

У сфері містобудування, як і в інших сферах суспільного життя, протиправні 

діяння можуть бути простими і складними.  

Просте діяння – це єдина дія чи короткочасна бездіяльність, єдиний 

короткочасний акт протиправної поведінки. Прикладом простого діяння у сфері 

будівництва є передача проєктною організацією замовнику робочої документації 

для будівництва, що не відповідає будівельним нормам, державним стандартам, 

нормам і правилам, вихідним даним на проектування об‟єктів архітектури, які 

надані у встановленому порядку, та затвердженому проекту; надання недостовірної 
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інформації про умови проектування і будівництва чи необґрунтована відмова у 

наданні такої інформації (ч. 2 ст. 96 КУпАП); недодержання термінів надання 

замовникові висновків комплексної експертизи проектної документації або 

обґрунтованої відмови щодо їх надання, недодержання термінів подання 

відповідних висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час 

проведення експертизи документів, не передбачених законодавством (ч. 1 ст. 96-1 

КУпАП) тощо. 

Складне діяння складається або з кількох самостійних дій, або розтягнуте в 

часі чи здійснюється кількома суб‟єктами. Розрізняють такі різновиди складних 

діянь, які караються в адміністративному порядку: а) з двома різними діями; б) такі, 

що складаються з альтернативних дій; в) збірні; г) триваючі; д) такі, що 

продовжуються [113, с. 246]. 

Склад проступку, що складається з альтернативних дій, створює вчинення 

різних дій, перерахованих в одній частині статті закону. При цьому для виконання 

складу не має значення, вчинена одна дія, дві дії або всі разом. 

Від альтернативних необхідно відрізняти збірні дії. Збірні дії – це проступки, 

склад яких сформовано (зібрано) з порушень, заборон приписів, вимог, що містяться 

в інших правових актах, на які посилається відповідна стаття нормативного акту. 

Законодавець формулює такі склади як бланкетні, а відповідні заборони можуть 

бути передбачені різними частинами одного акту, до якого відсилає стаття, а можуть 

міститись у різних правових актах. Правопорушення, що складаються з 

альтернативних дій, також посилаються на інші нормативні акти, але всі ознаки 

об‟єктивної сторони містяться в основному нормативному акті. Прикладом в даному 

випадку є ч. 1 ст. 96–1 КУпАП, яка має бланкетну диспозицію. Загальні діючі 

правила проведення комплексної експертизи проєктної документації встановлені 

Законом України «Про інвестиційну діяльність» [204], який в статтях 8 та 12 

передбачає обов‟язкову державну експертизу інвестиційних проектів будівництва та 

загальний порядок її проведення.  

Триваючі правопорушення розпочинаються з будь-якої протиправної дії чи 

бездіяльності, а потім винний або не виконує конкретно покладений на нього 
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обов‟язок, або виконує його не повністю, неналежним чином, і його поведінка 

оцінюється як бездіяльність щодо цього обов‟язку. Прикладами правопорушення, 

що тривають, у сфері містобудування можна назвати: самовільне зайняття земельної 

ділянки (ст. 197-1 КК України), порушення строків повернення тимчасово зайнятих 

земель або не приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням 

(ст. 54 КУпАП) тощо. Правопорушення, що продовжується – це низка тотожних, 

тісно пов‟язаних між собою проступків, сукупність яких законодавець розцінює як 

єдине правопорушення. 

Причинний зв‟язок є також ознакою складу правопорушення, якщо у 

вчиненому є наявними наслідки. Зазначимо, до сьогодні залишається надзвичайно 

багато невирішених питань щодо встановлення причинного зв‟язку як однієї з ознак 

об‟єктивної сторони правопорушення. Можна вважати, що всі теорії причинного 

зв‟язку в основному не суперечать, а доповнюють одна одну і допомагають 

з‟ясувати та встановити цю ознаку об‟єктивної сторони складу правопорушення. 

Сучасна концепція причинності базується на двох основних засадах: 1) генетичному 

принципі (ніщо не може виникнути із нічого чи перейти в ніщо); 2) принципі 

закономірності (ніщо не відбувається незакономірним, довільним чином). Це 

пояснюється загальною універсальною взаємодією, визнання існування якої означає, 

що будь-яка річ так чи інакше, прямо чи непрямо впливає на інші і, у свою чергу, 

зазнає безпосереднього чи опосередкованого впливу інших речей. Такий ланцюг 

зв‟язків і взаємодій об‟єднує явища, речі у цілу єдину систему, ніде не 

перериваючись [137, с. 91–92].  

При цьому встановлення умов наявності причинного зв‟язку повинно бути 

єдиним для всіх галузевих юридичних наук. Адже, як вдало зазначав 

М. Д. Шаргородський, існує єдине філософське вчення про причинність як 

об‟єктивну закономірність природи та суспільства, на підставі якого та відповідно 

до якого може і повинна розв‟язуватися проблема причинності у конкретних науках; 

вчення про причинний зв‟язок у праві повинно бути єдиним для всіх галузей права, і 

вирішувати питання про заподіяння шкоди необхідно виходячи з загальних 
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теоретичних положень для всіх випадків відповідальності за протиправний 

результат [274, с. 42]. 

Як зазначалося вище, факультативною ознакою, що характеризує земельні 

правопорушення у сфері містобудування, є шкідливі наслідки.  

Шкідливими наслідками земельного правопорушення у сфері містобудування 

є «негативні зміни в об‟єкті, що захищається …санкціями, які знайшли зовнішнє 

вираження у зменшенні певного особистого чи майнового блага» [112, с. 255].  

Шкідливі наслідки можуть бути притаманні всякому правопорушенню. Про це 

стосовно адміністративного правопорушення, зокрема, прямо вказує зміст статей 10 

та 11 КУпАП, відповідно до яких особа вчиняє адміністративне правопорушення 

умисно, коли передбачає його шкідливі наслідки і бажає або свідомо допускає 

настання цих наслідків, та з необережності, коли особа передбачає настання 

шкідливих наслідків, але легковажно розраховує на їх відвернення або не 

передбачає можливості настання таких наслідків, хоч повинна і може їх 

передбачити. Шкідливі наслідки можуть прямо називатися у законі, тоді вони 

виступають як компонент складу проступку. Такі проступки називаються 

матеріальними.  

Щодо соціально-шкідливих наслідків та причинно-наслідкового зв‟язку між 

ними і протиправним діянням як елементами об‟єктивної сторони складу земельних 

правопорушення, то у науковій літературі відсутній єдиний погляд на природу цих 

елементів. 

Так, зокрема, А. Б. Агапов відстоює позицію, згідно з якою для з‟ясування 

сутності та особливостей об‟єктивної сторони конкретного складу правопорушення 

має значення проблема встановлення причинно-наслідкового зв‟язку між самим 

протиправним діянням і суспільно шкідливими наслідками [1, c. 35]. Відповідно до 

іншого погляду, який дістав найбільшу підтримку в теорії деліктології, більшість 

складів правопорушень (в цьому випадку йдеться про адміністративні 

правопорушення) сконструйовані законодавцем як формальні. Саме тому їх 

вчинення не тягне за собою будь-яких прямих матеріальних наслідків, а отже, шкода 
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та причинно-наслідковий зв‟язок не можуть розглядатися як обов‟язкові ознаки 

складу адміністративного правопорушення [99, c. 69]. 

Зазначені ознаки об‟єктивної сторони земельного правопорушення обов‟язкові 

тільки для так званих матеріальних складів правопорушень, у результаті яких 

завжди завдається майнова шкода, а сам делікт визнається закінченим з моменту її 

заподіяння. 

Панування в системі земельних правопорушень у сфері містобудування 

деліктів із формальним складом можна пояснити тим, що протиправність дій чи 

бездіяльності у сфері містобудування закон пов‟язує з порушенням правил 

здійснення містобудівної діяльності, правових режимів об‟єктів містобудування, 

технічних регламентів і умов експлуатації будівельного обладнання, забезпеченням 

публічного правопорядку та національної безпеки. Така особливість складів 

земельного правопорушення у сфері містобудування безпосередньо відбивається на 

інших додаткових ознаках об‟єктивної сторони, таких як: місце, час, спосіб, 

обстановка, засоби вчинення делікту. «Кожне явище реальної дійсності існує в 

конкретних просторово-часових координатах. Такі ознаки земельного 

правопорушення у сфері містобудування, як місце та час його вчинення, мають 

юридичне значення лише за наявності прямої вказівки в конкретній 

адміністративно-деліктній нормі». Своєрідна природа містобудівної діяльності, 

пов‟язаної з використанням та охороною земельних ресурсів як предмета 

протиправних посягань, зумовлює факультативне значення цих елементів 

об„єктивної сторони. 

Чинне законодавство не дає узагальненого визначення суб’єкта земельного 

правопорушення у сфері містобудування і такого терміну не вживає. У літературі 

зустрічаються різні підходи до формулювання суб‟єкта правопорушення 

(проступку). Так, Л. В. Коваль вважає, що суб‟єктом протиправного діяння є 

фізична особа – людина в стані дієздатності й осудності [96, с. 136]. А. Т. Комзюк 

визначає суб‟єкта як фізичну осудну особу, яка досягла на момент вчинення 

проступку віку, з якого настає адміністративна відповідальність [2, с. 18].  
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Ознаки правопорушення, що характеризують суб‟єкт, можна розділити на дві 

групи: загальні та спеціальні (особливі). 

Як відомо, загальними ознаками є такі, яким повинна відповідати кожна 

особа, що притягується до певного виду відповідальності. Загальні ознаки суб‟єкта, 

або ж, інакше кажучи, ознаки загального суб‟єкта, закріплені в статтях загальної 

частини КУпАП, загальної частини КК України тощо. 

В окрему групу виділяють особливі або спеціальні ознаки, характерні лише 

для певного виду суб‟єктів. Це пов‟язано з тим, що правове становище різних 

індивідуальних суб‟єктів права неоднакове, що передбачається відмінністю їх 

правового становища. Так, посадовим обов‟язком уповноваженої особи може бути 

організація та забезпечення дотримання певних вимог, правил, норм та обов‟язків у 

сфері містобудування та ін. Ведучи мову про суб‟єктів земельного правопорушення 

у сфері містобудування, законодавець визначає виключно їх спеціальний правовий 

статус. Ці особливості правового статусу і обумовлюють закріплення спеціальних 

ознак суб‟єктів. Їх наявність у законі відображає прагнення законодавця 

диференціювати відповідальність різних категорій суб‟єктів, а значить – створює 

умови для індивідуального, диференційованого впливу на правопорушників.  

Виходячи зі змісту ст. 211 ЗК України, юридичну відповідальність за 

порушення земельного законодавства несуть громадяни, що дає підстави 

стверджувати про невиправдане та штучне звуження кола суб‟єктів земельних 

правопорушень. Поза увагою залишаються інші учасники земельних правовідносин: 

іноземці, особи без громадянства, держава, органи місцевого самоврядування та 

органи державної виконавчої влади. 

Щодо іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на законних 

підставах в Україні, то відповідно до ст. 26 Конституції України, вони несуть такі 

самі обов‟язки, як і громадяни України, а отже можна стверджувати про єдиний 

рівень правосуб‟єктності зазначених осіб у сфері юридичної відповідальності у 

сфері, що нами розглядається.  

У галузевих юридичних науках немає єдиної думки щодо можливості 

визнання суб‟єктами складів земельних правопорушень юридичних осіб. 
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У зарубіжній теорії і практиці протидії злочинності переважає думка, що формою 

кримінально-правового реагування на випадки спричинення суттєвої шкоди 

об‟єктам кримінально-правової охорони юридичними особами має виступати 

кримінальна відповідальність. Український законодавець пішов іншим шляхом, 

встановивши щодо юридичних осіб інші по відношенню до такої відповідальності 

заходи кримінально-правового характеру (розділ ХІV-І КК України). З огляду на те, 

що вже розпочато роботу над створенням концепції нового КК України, не 

виключеним є запровадження і у нас кримінальної відповідальності щодо 

юридичних осіб. Зазначене актуалізує пошук відповіді на питання щодо підстав 

такої відповідальності, тобто матеріально-правових причин її настання. 

Відстоюючи позицію необхідності відповідальності таких суб‟єктів, вчені на її 

користь наводять, як правило, аргументи наявності кримінальної відповідальності 

юридичних осіб у кримінальних законах зарубіжних держава (наприклад, Англії, 

США, Франції, Естонії, Іспанії, Фінляндії), а також у міжнародно-правових актах 

ООН (наприклад, у Конвенції ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 року [114]; 

Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності («Палермська 

конвенція») від 15 травня 2000 року [115]), а також у рекомендаціях Ради Європи.  

Відсутність у нормах деліктного законодавства України такого суб‟єкта, як 

юридична особа, дістала часткове нормативне заповнення в нормах, передбачених 

ч. 2 ст. 218 та ч. 1 ст. 238 ГКУ. Згідно з положеннями ч. 2 ст. 218 ГКУ, «учасник 

господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання 

господарського зобов‟язання чи правил здійснення господарської діяльності, якщо 

не доведе, що ним вжито всіх залежних від нього заходів для недопущення 

господарського правопорушення». За буквальним змістом норми, передбаченої ч. 1 

ст. 238 ГКУ, до суб‟єктів господарювання, зокрема юридичних осіб, застосовуються 

визначені законом адміністративно-господарські санкції у разі порушення ними 

встановлених правил здійснення господарської діяльності [55]. 

Логічне тлумачення змісту наведених норм вказує на легалізацію 

законодавством України найбільш поширеної в теорії юридичної відповідальності 
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концепції «об‟єктивної» вини юридичної особи, щоправда, через призму порушення 

правил здійснення господарської діяльності. 

Відповідаючи на питання, чи можуть до суб‟єктів господарювання 

застосовуватися адміністративно-господарські санкції за відсутності вини 

порушника, Вищий господарський суд України (далі – ВГСУ) у п. 50 

інформаційного листа від 07 квітня 2008 року № 01/8-211 зазначив: «В частині 

відповідальності за порушення правил здійснення господарської діяльності винятків 

з правила частини другої статті 218 ГКУ не передбачено. Адміністративно-

господарські санкції згідно з частиною першою статті 238 ГКУ застосовуються за 

порушення правил здійснення господарської діяльності, є публічно-правовими, 

конфіскаційними санкціями і не можуть застосовуватись за відсутності вини 

особи» [197]. 

Розвиток у межах відповідальності за земельне правопорушення у сфері 

містобудування наведеної правової позиції ВГСУ щодо концепції вини юридичної 

особи означає, що суб‟єкт містобудівної діяльності, який наділений статусом 

юридичної особи, обґрунтовуючи свою невинуватість, повинен довести факт вжиття 

ним усіх залежних заходів для недопущення правопорушення та мінімізації його 

негативних наслідків, спричинених протиправною діяльністю у сфері 

містобудування. Існування об‟єктивної неможливості запобігти юридичною особою 

порушенню встановлених законодавством правил і заборон, виключає її вину у 

вчиненні делікту, навіть за наявності об‟єктивних ознак правопорушення, однак не 

виключає необхідності вжиття заходів для припинення порушень норм 

містобудівного, земельного, адміністративного законодавства. 

Таким чином, вину юридичної особи – суб‟єкта земельного правопорушення у 

сфері містобудування можна визначити як відображене в діяльності юридичної 

особи невжиття організаційно-економічних, технічних заходів щодо забезпечення 

дотримання законодавства у сфері містобудівної діяльності або невикористання 

наданих їй прав, що призвело до вчинення земельного правопорушення у сфері 

містобудування, якого за умови дотримання правил і умов здійснення містобудівної 

діяльності могло б і не бути. 
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Як особливого суб‟єкта земельного правопорушення слід розглядати і 

державу. Це випливає з її статусу правової держави та виконання нею 

конституційної екологічної функції [44, c. 12]. В міжнародній судовій практиці 

з‟являються прецеденти відповідальності держави за порушення законодавства у 

сфері охорони навколишнього середовища тоді, коли має місце забруднення землі, з 

яким держава пов‟язана безпосередньо, так і в ситуаціях, коли негативний вплив 

здійснюють приватні компанії в результаті відсутності належного регулювання. 

Тому слід усвідомлювати необхідність відходу від розуміння держави як суто 

абстрактного утворення, та розуміти, що перед Україною, яка належить до 

індустріально розвинених держав, стоїть завдання вжиття заходів з недопущення 

заподіяння екологічної та екогенної шкоди та її компенсації у випадках, коли влада 

не змогла передбачити чи пом‟якшити негативні наслідки, а відповідно бути 

суб‟єктом відповідальності. 

Необхідним, зважаючи на те, що значна частка порушень земельного 

законодавства відбувається внаслідок прийняття органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування незаконних та суперечливих рішень, є 

віднесення до суб‟єктів відповідних правопорушень органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, що виступають в якості регулятора земельних 

відносин та/або власника земель. При цьому припис ст. 211 ЗК України про те, що 

відповідальність за порушення земельного законодавства розповсюджується лише 

на громадян та юридичних осіб, суперечить змісту статті 154 та 155 ЗК України, 

якими передбачена відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування за порушення права власності на землю, або за видання актів, що 

порушують права власників земельних ділянок. Можна припустити, що певною 

мірою збігається статус цих органів як юридичних осіб, але ж в дійсності не всі 

органи влади, перелічені в статтях 154 а 155 ЗК України, є юридичними особами.  

Як справедливо зазначає О. В. Дзера, для здійснення своїх функцій держава 

створює відповідні органи державної влади, якими відповідно до Конституції є 

Кабінет Міністрів України, що здійснює управління об‟єктами державної власності 

(ст. 116 Конституції України) та інші органи виконавчої влади (міністерства, 
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комітети, місцеві державні адміністрації), які здійснюють частину делегованих 

повноважень [152, с. 444]. На думку Л. О. Бондаренка, органи державної влади 

виступають суб‟єктами публічно-владної діяльності, спрямованої на захист прав та 

свобод, законних інтересів громадян, безпеку держави й суспільства, вирішення 

питань соціально-економічного й культурного будівництва, уособлюючи структурні 

частини особливої системи – системи публічної влади народу [28, с. 1].  

Незважаючи на те, що, згідно з ЦК України держава діє в цивільних 

правовідносинах на рівних засадах з іншими учасниками таких відносин, держава 

самостійно не здатна безпосередньо брати в них участь. З огляду на це ЦК України 

закріпив положення, згідно з яким держава бере участь у цивільних відносинах 

через свої органи в межах їхньої компетенції (ст. 170 ЦК України). Враховуючи те, 

що держава бере участь у цивільних правовідносинах через створені органи 

державної влади в межах їхньої компетенції, вбачається, що такими органами є 

органи державної влади, які мають статус юридичної особи, тобто є державними 

установами. Як вказує з цього приводу І. В. Спасибо-Фатєєва, надання органам 

державної влади статусу юридичної особи вимагає не лише їхня безпосередня 

участь у приватних відносинах, але й виконання дій для набуття державою 

цивільних прав та обов‟язків [236, с. 101].  

Натомість, як відомо, органи державної влади, здійснюючи свої 

повноваження, можуть бути одночасно учасниками як публічно-правових, так і 

приватноправових відносин. У першому випадку такі органи державної влади 

виступають від імені держави. У другому – органи державної влади, залежно від 

того, чи мають вони статус юридичної особи, можуть брати участь у 

приватноправових відносинах як від свого імені, так і від імені публічно-правого 

утворення, у тому числі й на підставі спеціального доручення. Слід зазначити, що 

деякі органи державної влади у визначених законом випадках спеціально не 

наділяються цивільною правосуб‟єктністю, навіть не зважаючи на їхній публічно-

правовий статус. Ця обставина вочевидь пов‟язана з тим, що функції таких органів 

не потребують їхньої безпосередньої участі в майновому обігу.  
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До таких органів, зокрема, належать деякі органи державної влади, органи 

влади АРК тощо, які в силу свого особливого становища не наділені статусом 

юридичної особи (наприклад, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 

Верховна Рада АРК тощо), діють від імені відповідних публічно-правових утворень 

на постійній основі (статті 170, 171, 172 ЦК України). Не зважаючи на те, що деякі 

органи публічно-правових утворень не є юридичними особами, для матеріального 

забезпечення власної діяльності вони в силу закону можуть бути наділені 

повноваженнями створювати самостійні юридичні особи (установи) – секретаріат, 

управління, відділи тощо. Названі самостійні юридичні особи (установи) – 

секретаріат, управління, відділи тощо можуть також бути створені автоматично на 

підставі відповідного нормативно-правового акта. Так, наприклад, відповідно до 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [205] при Кабінеті Міністрів 

України створюється секретаріат Кабінету Міністрів України. Секретаріат Кабінету 

Міністрів України є юридичною особою й діє на підставі вказаного Закону й 

Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України. Отже, очевидним є те, що розглядувані нами органи 

публічно-правових утворень, не будучи юридичними особами, не наділяються 

цивільною правосуб‟єктністю. Однак за загальним правилом вони можуть набувати 

і здійснювати цивільні права й обов‟язки, що належать виключно самому публічно-

правовому утворенню в порядку і на умовах, визначених законом. 

Надалі слід зауважити про доцільність розмежування суб‟єкта 

правопорушення та суб‟єкта юридичної відповідальності, оскільки не завжди 

суб‟єкт правопорушення стає суб‟єктом юридичної відповідальності [234, c. 476]. 

Це пояснюється тим, що суб‟єктом адміністративного правопорушення може бути 

тільки фізична особа, а суб‟єктом адміністративної відповідальності – фізична і 

юридична особи. Ознаки, які характеризують суб‟єкта адміністративного 

правопорушення, та ознаки, які характеризують суб‟єкта, який притягається до 

відповідальності, не завжди співпадають. Так, характеризуючи суб‟єкта 

адміністративного правопорушення, можна виділити лише загальні та спеціальні 

ознаки, а при характеристиці суб‟єкта, який притягується до відповідальності, 
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можна виділити загальні та особливі ознаки. Загальні ознаки обох суб‟єктів 

збігаються, тому що тісно пов‟язані з поняттям адміністративної деліктоздатності. 

Таким чином, ознаки суб‟єкта адміністративної відповідальності в цілому можна 

розбити на три групи – загальні, спеціальні та особливі, а серед структурних 

елементів суб‟єкта адміністративної відповідальності виділяти загальний, 

спеціальний та особливий суб‟єкти. 

Так, суб‟єкт земельного правопорушення має бути деліктоздатним. 

Деліктоздатність визнається одним з елементів правосуб‟єктності суб‟єкта 

права [170, c. 46]. Деліктоздатність суб‟єкта земельного правопорушення залежить 

від характеру вчиненого земельного правопорушення та виду юридичної 

відповідальності, яка передбачена за його вчинення. Тому є підстави виділяти 

адміністративну, кримінальну, дисциплінарну, матеріальну, цивільно-правову, 

господарську та земельну деліктоздатність суб‟єктів земельного правопорушення.  

Суб’єктивну сторону правопорушення утворюють елементи, які 

характеризують проступок з точки зору внутрішнього, психічного стану особи під 

час здійснення нею конкретної дії (бездіяльності). Ключове місце серед них 

займають умисел чи необережність особи, що виражають психічне ставлення особи 

до вчиненої нею дії чи її наслідків. 

Основною ознакою суб‟єктивної сторони складу будь-якого проступку 

служить вина, тобто психічне ставлення особи до здійсненого діяння. Вина – 

основний і обов‟язковий елемент суб‟єктивної сторони складу правопорушення, до 

якого, у ряді випадків, додаються ще й мотив і мета діяння. Отже, відсутність у 

діянні вини означає відсутність у ньому суб‟єктивної сторони, а також складу 

правопорушення взагалі. 

Вина правопорушника відображає його негативне психічне ставлення до 

інтересів суспільства і конкретних громадян. Вина являє собою головний елемент 

суб‟єктивної сторони земельного правопорушення, психічне ставлення особи до 

вчиненого нею протиправного діяння з формальним складом або до соціально 

шкідливих наслідків – у проступках з матеріальним складом, що виражається в 

ознаках адміністративного правопорушення [77, c. 37–38]. У таких аспектах вина 
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виступає однією з обов‟язкових умов юридичної відповідальності та в багатьох 

складах земельних правопорушень – її мірою. Таким чином, не може 

кваліфікуватися як земельне правопорушення соціально шкідливе, протиправне, 

каране в правовому порядку діяння (дія чи бездіяльність), вчинене всупереч 

волевиявленню людини, через її нездатність керувати своїми діями або не 

усвідомлення протиправних наслідків своєї поведінки, що вказує на її неосудність. 

Такий стан особи порушника визначається, зокрема (стосовно адміністративного 

правопорушення) нормою ст. 20 КУпАП як неосудність, що виключає юридичну 

відповідальність навіть за наявності інших ознак делікту. Існування вказаного стану 

пов‟язується з наслідками хронічної душевної хвороби, тимчасовим розладом 

душевної діяльності, слабоумством чи іншим хворобливим станом. 

Зараз законодавець визначає дві можливі форми стану психіки: умисел і 

необережність. Тільки умисне чи необережне ставлення до своєї протиправної 

поведінки засуджується державою. 

У науково-практичних коментарях при розгляді виокремлених нами статей, 

що закріплюють земельне правопорушення у сфері містобудування, вказано, що 

суб‟єктивна сторона даних правопорушень характеризується наявністю вини як у 

формі умислу (зокрема, самовільне зайняття земельної ділянки (ст. 53-1 КУпАП), 

знищення межових знаків (ст. 56 КУпАП), тощо), так і у формі необережності 

(порушення правил використання земель (ст. 53 КУпАП), порушення вимог 

законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час 

будівництва (ст. 96 КУпАП) тощо). 

 

1.3 Історія правового регулювання відносин щодо відповідальності за 

земельні правопорушення у сфері містобудування 

 

Для кращого розуміння сучасного стану правового регулювання земельного 

правопорушення у сфері містобудування важливо здійснити аналіз історичного 

досвіду започаткування та здійснення містобудівної діяльності в земельно-
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правовому аспекті в Україні з урахуванням особливостей відповідальності за 

земельні правопорушення у сфері містобудування. 

Історичною передумовою виникнення сучасної форми містобудування є земля 

як об‟єкт природи, що займає виняткове становище внаслідок своїх природних 

властивостей. Винятковість землі як об‟єкту правового регулювання 

характеризується тим, що вона як основа життєдіяльності кожної окремої людини і 

людства в цілому завжди займала особливе місце серед об‟єктів права, а її правовий 

режим визначався соціально-політичними особливостями кожної окремої країни. 

Форми і порядок використання землі залежали від рівня розвитку продуктивних сил 

суспільства, особливостей форми державного правління, територіального устрою та 

політичного режиму. 

Містобудування у своєму історичному розвитку залежно від змін суспільно-

політичного ладу, розвитку продуктивних сил суспільства набувало різноманітних 

рис та форм, що визначило неоднозначність у підходах до розуміння його 

юридичної природи, складність та багатогранність цього правового явища. Річ у 

тому, що кожний окремий народ, кожна нація в своєму поступовому розвитку іде 

більш-менш визначеним шляхом, виявляючи у своїй правотворчості характерні 

національні риси [219, с. 31]. Підтвердженням цього може, на нашу думку, бути 

історичний розвиток земельних правовідносин у сфері містобудування.  

Виникнення містобудівної форми землекористування обумовлено 

об‟єктивними історичними процесами та особливостями земельної ділянки як 

об‟єкта правового регулювання. Так, ще в епоху родового ладу, тобто до 

виникнення таких інституцій, як держава і право, ми можемо віднайти перші прояви 

певних загальних рис містобудування, зокрема таких, як використання особливого 

об‟єкта – земельної ділянки в спільних життєво необхідних інтересах. Водночас 

земля перебувала у суспільному володінні певних груп общин, які використовували 

її як основний засіб виробництва, засіб задоволення власних та природних потреб з 

метою виживання. Підтвердженням цьому слугують записи грецького історика, 

письменника Геродота, де він згадує про народ, який вирвався з українських степів. 
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Спосіб життя в них був кочовий, і займались вони землеробською культурою [62, 

с. 18]. 

Про землеробську діяльність у часи родового ладу зазначав 

М. С. Грушевський, який, досліджуючи записи київських літописців, підкреслював, 

«…що наш народ скрізь кохався в хліборобстві і найбільше ним живився…» [59, 

с. 37]. 

Таким чином, в епоху родового ладу до виникнення права приватної власності 

на земельну ділянку, використання земельної ділянки відбувалося спільно всією 

громадою для реалізації такої єдиної на той час суспільно корисної мети – 

виживання людини як біологічного виду, частини природи, а тому в існуванні 

містобудування як особливої форми використання земельної ділянки на той час не 

було об‟єктивної потреби, оскільки вся земля використовувалась для задоволення 

суспільних потреб. Саме тому виникнення містобудування, на думку дисертанта, 

слід пов‟язувати з виникненням держави, права та приватної власності на земельну 

ділянку, коли суспільство, а згодом і держава, зазнали потреби в спеціальній формі 

землекористування, яка б на відміну від абсолютного права власності або оренди, 

надавала правову можливість для покладення на землекористувача особливого 

обов‟язку виконання загальнодержавних (загальносуспільних) функцій. 

У часи утворення або зародження держави та права, виникнення права 

приватної власності, держава стає основним власником та розпорядником землі. 

Перехід до індивідуального використання певних земельних ділянок окремими 

індивідами (сім‟ями) не виключав зміни належності цих ділянок. Розвиток 

продуктивних сил суспільства призвів до появи надлишкового продукту. З‟явилися 

перші передумови для виникнення приватної власності на земельну ділянку [141, 

с. 143], що було пов‟язано із звільненням частини земельних ділянок від свого 

попереднього призначення – забезпечення виживання членів громади. 

Перший період, до якого можна віднести початок використання земельних 

ділянок у сфері містобудування, припадає на період зародження або утворення 

держави та права. Крім того, цей період свідчить про початок становлення та 

розвитку земельних правовідносин в історичну добу виникнення давньоруської 
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держави – Київської Русі, що характеризувався об‟єктивною необхідністю у 

розподілі землі та зосередженні її в окремих руках. На думку І. І. Каракаша, перші 

прояви становлення князівства на Русі з‟являються вже в Х столітті, коли княгиня 

Ольга влаштувала по всій землі свої «міста» і «села» [93, с. 122]. Це свідчить про 

появу нової форми володіння землею, такої, як князівське землеволодіння. 

Князівські села та міста були дуже розповсюдженим явищем, а в положеннях 

«Руської правди» зазначалось, що Великий князь був володарем усієї землі.  

Водночас, у «Поучении» Володимира Мономаха неодноразово вказується на 

розорення князівських сіл унаслідок міжусобиць. Князівська форма володіння 

землею була основою виникнення державної власності на землю, за нею виникає 

земельна власність вищих членів княжого двору (дружинників або бояр 

князівських), що виникала завдяки вірній службі князю [100, c. 33]. Про це свідчать 

дослідження українського правознавця М. Л. Дювернуа, в яких зазначалося, що 

князь силою зброї набував собі землі, дружинники були його помічниками, і тому 

вони набули собі поземельну власність [57, с. 8]. 

Зауважимо, що перші писані норми, які встановлювали відповідальність за 

земельне правопорушення, знаходимо в основному джерелі права ІХ–ХІІІ ст. [151, 

c. 43] – Руській Правді. В статтях 71–73 встановлювались покарання у вигляді 

штрафу («продажу») за посягання на чужу земельну ділянку у вигляді пошкодження 

межових знаків: «Хто пошкодить бортні знаки, то платить 12 грн.»; «Хто зрубає 

бортну межу або розоре межу польову, або перегородить дворову, то платить 

12 грн.»; «Якщо хто зрубає дуб з позначенням або межовою, то платить 

12 грн.» [224, c. 67]. Хоча дані злочини не належали до злочинів особливої тяжкості, 

встановлений розмір штрафу у 12 грн. був досить високим (10 грн. на той час – це 

50 баранів або 5 корів) [151, c. 47]. Слід відзначити, що встановлені санкції за 

наведені земельні правопорушення мають безособовий характер, тобто земельна 

власність князів і бояр не виділена в якості особливого об‟єкта охорони: однаковий 

розмір штрафу встановлено за пошкодження межі незалежно від того, кому 

належала земельна ділянка, та соціального стану особи-порушника. Відсутність 

диференціації санкцій залежно від об‟єкта посягання, що було характерним, 
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наприклад, при такому злочині, як вбивство, пояснюється тим, що право власності 

на землю належало лише князю. Заборона селянам мати землю у власності 

встановлювалась під страхом кари «на горло» [146, c. 42]. 

Порушуючи земельну межу, злочинець посягав одночасно як на право 

титульного володільця (безпосереднього землекористувача), так і на право 

верховного земельного власника – князя, та на волю останнього, згідно з якою 

окремий володілець отримував у своє володіння певний наділ землі. 

Підтвердженням цього є той факт, що «продаж» ( прообраз штрафу) надходив до 

князівської казни, а потерпілий (землекористувач) отримував «урок» – грошове 

відшкодування за завдані йому збитки. 

Характеризуючи досліджуваний період, можна говорити про те, що, з одного 

боку, зміна суспільного ладу призвела до того, що земля зосереджувалась у руках 

окремих суб‟єктів, задовольняючи інтереси окремих людей, а з іншого боку, її 

основне призначення – бути суспільно корисною та служити в інтересах усієї 

спільноти не змінювалось. В. М. Лєшков, досліджуючи пам‟ятник права «Руську 

Правду», зазначає, що головне право на землю належало усьому народу, яке в 

подальшому втілював княжий дім та общини самого народу [134, с. 99]. Після 

прийняття християнства Київською Русю як державної релігії значна частина земель 

надавалася князем у руки релігійних організацій.  

Згодом українська державність потерпає змін, зокрема, на думку 

Р. М. Лащенка, з половини ХІІІ ст., на ціле століття центр політичного життя 

України був перенесений на Галицьку землю. Але близько першої половини ХІV ст. 

Галицька держава втратила свою політичну незалежність, тому майже всі 

центральні українські землі ввійшли до складу Литовського князівства, а частина 

західноукраїнських земель опинилася під окупацією Польщі [133, с. 171–172]. 

Отже, в період з другої половини XIV ст. до XVII ст. правове регулювання 

земельних відносин на території сучасної України забезпечувалось польсько-

литовським законодавством [66, c. 306] (більша частина території сучасної України 

в той час знаходилась під владою Речі Посполитої) та царським законодавством 

Московської держави. В основі ж лежало звичаєве право [92, c. 107]. 
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Серед основних нормативних актів, які забезпечували охорону землі, а в той 

час продовжувалось правове регулювання охорони здебільшого земельних прав 

землевласників (польської шляхти, старшини, заможних козаків тощо), слід назвати 

Судебники 1497 та 1550 років, які уточнювали і розвивали норми попереднього 

законодавства, зокрема, Руської Правди. 

Судебник 1497 року встановлював відповідальність за знищення і 

пошкодження межових знаків, а також переорання землі: покарання за них вже 

носило яскраво виражений становий характер і залежало від приналежності земель, 

на які посягали: монастирських, боярських, великого князя чи селянина [225, c. 92]. 

Крім штрафів, які накладались раніше, ст. 62 Судебника 1497 року передбачала 

кримінальну відповідальність у вигляді «торгової страти» – биття кнутом, з 

обов‟язковим відшкодуванням шкоди тому, чиє право було порушено – позивачу 

(«исцу»). Кримінально-правова охорона земельних прав феодалів знайшла 

продовження в Судебнику 1550 року, однак, на відміну від Судебника 1497 року, 

визначення покарання вже не пов‟язувалося з особою правопорушника (ст. 87).  

Так, в ст. 88 Судебника 1550 року була встановлена відповідальність за 

перехід селянина, який мав власний і забудований двір, на інше місце в розмірі 

2 Алтин. При цьому не враховувалися ні величина ділянки, ні її забудованість, а 

головним виступав особовий склад двору, тобто чи живе за воротами один селянин 

або кілька, і важливим було місцезнаходження двору.  

Дисертант вважає, що не можна залишити поза увагою особливості розвитку 

землекористування у сфері містобудування в період виникнення та розвитку 

козацької держави (кінець XVI ст. – друга половина XVIII ст.). Вони були 

обумовлені тим, що на території сучасної України поступово сформувалась козацька 

община як організована суспільна верства українського населення. Погіршення 

загального становища селян, політика їх закріпачення, яка проводилася верховною 

владою, та утиски їх правлячими колами, спонукали селян утікати від переслідувань 

на вільні землі, якими були землі Запорізької Січі. Такі втікачі в подальшому і 

складали основу козацької общини.  
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Варто зазначити, що процес виникнення й формування стану козаків був 

досить довгим. Із XIII ст. українські селяни осідали на Запорізькій Січі і займались 

обробленням земель. Як пише відомий український історик Д. І. Яворницький, у 

козацькому краї вся земельна територія являла собою общинну власність. Він 

стверджує, що Січове товариство володіло різними угіддями на правах громад. 

Земля, отримана всіма, належала всім [283, с. 397]. Земля війська була дійсно ager 

publicus, що в перекладі з латини означає суспільне поле [22, с. 80]. Під верховним 

володінням землею розумілось державне володіння. 

Основною ознакою правового режиму землі в козацькій громаді було не право 

власності, а права володіння та користування земельними ділянками. Відповідний 

принцип знаходить свій прояв, передусім, у затвердженні загальновійськового права 

на землю. Одночасно земля могла надаватись окремим особам у володіння за умови, 

що вони прикріплені до козацького війська. Отримана козаками земля належала 

всім, але таким чином, що не припиняла водночас залишатися під владою громади. 

Прикладом основної на той час форми індивідуального володіння військовою 

землею є форма вільної заїмки землі, не зайнятої іншими членами громади. 

З подальшим розвитком суспільно-економічного життя козаків (кінець XVII ст. – 

перша половина XVIII ст.). з‟являється «митне землеволодіння», змістом якого було 

право користування землями громади за відповідну сплату податку, а результатом 

було поповнення скарбниці громади. 

Головним розпорядником земель в козацькій громаді вважався гетьман, якому 

належало право наділу і перерозподілу земель, надання дозволу на заснування 

підприємств, нових слобод [58, с. 165]. Зазначений приклад свідчить про появу 

економічних сфер господарської діяльності, які через свою суспільно значущу 

діяльність потребували надання дозволів з боку верховної влади. Однак верховне 

володіння землею не виключало індивідуального володіння нею членами війська. 

Основний принцип відношення члена війська до землі було відношенням вільного, 

індивідуального володіння наданою земельною ділянкою, обмеженою тими 

рамками, що не суперечать інтересам іншого члена війська та козацької громади в 

цілому. 
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Охорона землі в Запорізькій Січі проявлялась, насамперед у збереженні та 

раціональному використанні земельних ресурсів. Характерною ознакою 

законодавства було обмеження кола осіб, які мали право використовувати земельні 

ресурси. Користуватися земельними ресурсами у Запорізькій Січі для власних 

потреб мали право лише козаки та піддані Війська Запорозького. Сторонні особи 

отримували таке право лише з дозволу Коша або кошового отамана. Конституція 

Гетьмана Пилипа Орлика 1710 року містила чимало земельних норм, зокрема, щодо 

повернення захоплених російськими військами територій традиційного козацького 

природокористування.  

У подальшому у зв‟язку з приєднанням у ХVIІ ст. українських земель до 

Московської держави (Російської імперії) правова система України зазнає суттєвого 

впливу з боку російських правових джерел.  

Важливе значення для історико-правового дослідження відповідальності за 

земельні правопорушення у сфері містобудування відіграє перший відомий в історії 

кодекс українського права – Права, за якими судиться малоросійський народ 

1743 року [182, c. 7] (далі – «Права»). Це пояснюється тим, що їх зміст складали 

норми Литовського статуту [182, c. 17], німецьке право, гетьманське законодавство, 

окремі норми козацького звичаєвого права. Однак «Права» більш глибоко 

враховували національні особливості у врегулюванні суспільних відносин в Україні, 

ніж Литовський статут. 

Так, склади земельних правопорушень, які згадуються в «Правах», можна 

об‟єднати в такі групи. До першої групи слід віднести земельні правопорушення у 

сфері межування як специфічного виду діяльності 1) недопущення межовика для 

здійснення межування з мотивів наговору або суперечки; 2) спір з межовиком за 

встановлені межі; 3) нездійснення межування межовиком у встановлений строк без 

поважних на те причин; 4) безпідставне звинувачення в неправильному межуванні. 

До другої групи належали земельні правопорушення, що полягали у перетинанні 

межі та пошкодженні межових знаків. До третьої групи земельних правопорушень 

належали самовільне зайняття земельної ділянки та самовільна забудова [227, c. 58].  
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Варто обумовити, що вищезазначений історичний етап розвитку земельних 

правовідносин у сфері містобудування (початок XVII ст. – друга половина XVIII ст.) 

характеризується домінуванням права державної власності на землю з одночасним 

наданням приватним особам земельних ділянок, як результат або умова виконання 

такої загальнодержавної мети як державна, у тому числі військова, служба, служба 

монарху, верховному суверену тощо. При цьому право використання землі могло 

бути обмежене певним терміном або періодом життя користувача, чи могло бути 

передано в спадок. Одночасно монарх залишав за собою право повернути землю у 

державну власність, якщо мета, з якою вона надавалась, не була досягнена. 

У свою чергу, на українських землях, які перебували під владою Австрії, були 

свої особливості правового регулювання відповідальності за земельні 

правопорушення у сфері містобудування. Сільська громада була не лише 

адміністративною одиницею, але й визнавалась суб‟єктом колективної 

відповідальності [56, c. 77]. Громада, зокрема, несла відповідальність за збереження 

громадської і селянської власності на землю. 

Таким чином, проявляється принцип колективної соціальної відповідальності, 

коли за вчинення правопорушення особою тягар відповідальності лягав на всю 

комуну, членом якої вона була.  

У цей період на іншій території сучасної України діяли Уложення про 

покарання кримінальне та виправне 1845 року (далі – Уложення 1845 року) та 

Статут про покарання, що накладались мировими суддями 1864 року (далі – Статут 

1864 року). Саме Уложенням 1845 року вперше передбачалась відповідальність за 

земельні правопорушення не лише у сфері використання земель, а й у сфері її 

охорони. Так, зокрема, за забруднення землі на власника промислового 

підприємства накладався штраф або арешт із зобов‟язанням припинити небезпечну 

діяльність у містах.  

Ряд норм, що містились в Уложенні 1845 року, можна вважати по суті 

прообразом дисциплінарної відповідальності посадових осіб за земельні 

правопорушення у сфері містобудування. Так, встановлювалась відповідальність 

чиновників Головного управління землеустрою та землеробства за ряд 
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правопорушень у сфері межування: хабарництво чи інші утиски селян при 

межуванні (ст. 436); самовільне зайняття земельної ділянки в результаті умисно 

неправильного межування казенних та приватних земель (ст. 438); умисне 

неправильне складання межових планів та книг, завідомо неправдиве повідомлення 

про проведену роботу (статті 439–440); неправильне складання межових планів 

внаслідок незнання або недбалості, не з корисливих мотивів (ст. 441); інші 

правопорушення, що пов‟язані із зловживаннями при здійсненні професійних 

обов‟язків, які можуть бути і не передбачені в даному Уложенні (ст. 444) [242, c. 48].  

Статут 1864 року розширив перелік земельних правопорушень, встановивши 

відповідальність за самовільне, з порушенням строків, користування лісовою 

ділянкою для сільськогосподарських цілей (ст. 57-5); порушення правил 

добросусідства у вигляді скидання на чужі землі каміння, сміття, загиблих тварин та 

інших нечистот (ст. 150) та самовільне, з порушенням встановлених правил, 

облаштування канав та інших водопровідних споруд на чужих землях для 

осушувальних, зрошувальних та обводнювальних цілей (ст. 86).  

У період з ХІХ ст. до ХХ ст. земельні правовідносини у сфері містобудування, 

на думку дисертанта, вступають в новий етап історичного становлення, оскільки 

характерною ознакою для даного періоду є перенесення повноважень у 

досліджуваній сфері з монарха на державу як політичну форму організації 

суспільства. Саме розвиток продуктивних сил суспільства та поява перших ознак 

капіталістичного способу господарювання зумовлює виникнення нових сфер 

господарської діяльності та розвиток науково-технічного прогресу, який своєю 

чергою створює нові об‟єкти концесії, які набувають як економічного, так і 

політичного значення.  

Зміна політичного ладу в Російській імперії та перетворення її на радянську 

державу зумовило початок нового етапу розвитку сучасної України, що позначився 

поступовим обмеженням, а в подальшому і скасуванням приватної власності на 

засоби виробництва. Так, на основі декрету «Про землю» від 26 жовтня 1917 року 

держава здійснила націоналізацію всіх об‟єктів, які мали загальнодержавне значення 

і могли задовольняти інтереси широких мас [147, с. 48]. Серед них не тільки 
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вітчизняні заводи та фабрики, а й підприємства, що були засновані на іноземному 

капіталі. Однак в подальшому, після закінчення громадянської війни в умовах 

економічної руїни з метою подолання економічної відсталості, постало питання 

залучення іноземних інвестицій до економіки держави.  

Такі зміни істотно вплинули на порядок кваліфікації окремих протиправних 

діянь у сфері земельних відносин. Зокрема, зникли такі види земельних 

правопорушень, як самовільне зайняття земельної ділянки та інші порушення права 

приватної власності на землю. Відповідно до окремо виданого циркуляру народних 

комісарів землеробства і юстиції провадження по таких справах припинялось за 

постановою губернського земельного відділу.  

Водночас з‟явились нові склади земельних правопорушень, вчинення яких 

призводило до погіршення якісного стану земельної ділянки та за які 

встановлювалась санкція у вигляді припинення права користування відведеною 

земельною ділянкою. Серед них, зокрема, ухилення від поліпшення земельної 

ділянки, невикористання виділеної земельної ділянки після спливу встановленого 

строку (не пізніше першого земельного сезону після отримання від місцевого 

земвідділу повідомлення про відведення земельної ділянки); використання ділянки 

для цілей або способом, законом не дозволеним, наприклад, для звалищ сміття, 

складування, а не обробки, з таємним застосуванням найманої праці тощо.  

Зазначимо, що відразу після Жовтневої революції 1917 року значна кількість 

незабудованих міських земель була передана у використання сусіднього 

селянського, а деякою мірою і міського населення, яке у зв‟язку з продовольчими 

труднощами було вимушено займатися сільським господарством на вільних міських 

землях. Землі, які раніше визнавалися міськими, у зв‟язку з їх використанням для 

сільськогосподарського призначення, почали виключатися з числа міських земель; і 

ця обставина загрожувала містам лишитися без необхідних земельних резервів, без 

яких не могло нормально розвиватися місто. Цей процес вилучення у міст земель 

був припинений лише з виданням та набранням чинності Земельним кодексом УРСР 

1922 року. 
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Загальногалузева кодифікація земельного законодавства в Українській РСР 

бере свій початок з 29 листопада 1922 року, тобто з моменту набрання чинності 

першим Земельним кодексом УРСР [88]. Цей Земельний кодекс складався з 

Основних положень, чотирьох частин («Про трудове землекористування», «Про 

міські землі», «Про державне земельне майно», «Про землеустрій і переселення»), 

17 розділів, 14 глав, 227 статей. Треба зауважити, що Земельний кодекс УРСР не 

встановлював поділ міських земель на складові частини, не приділяв достатньої 

уваги використанню міських земель, а також не зачіпав складної проблеми щодо 

порядку розпорядження землями всередині міста. 

Земельний кодекс УРСР по суті розв‟язав лише питання про невтручання 

органів Наркомзему в безпосереднє управління міськими землями, а також питання 

міської межі. Так, згідно зі ст. 146 Земельного кодексу 1922 року, усі землі 

всередині існуючої міської межі визнавалися міськими землями. Міською межею 

вважалась зовнішня межа земель, як забудованих, так і незабудованих, які 

перебували у завідуванні міської ради до 01 серпня 1922 року, а також колишні 

міські землі, які прилягали до міської межі і не знаходились в фактичному 

використанні селянського населення чи робітничих організацій. Земельний кодекс у 

ст. 149 встановив порядок, згідно з яким земельні розпорядки всередині міської 

межі визначались особливими узаконеннями, і дії земельних органів на ці землі не 

розповсюджувались. 

Незважаючи на вказані недоліки, Земельний кодекс УРСР мав велике 

значення для землекористування міст, які з моменту введення його в дію набули 

певної самостійності у справах землеустрою та наступного налагодження свого 

земельного господарства. На підставі Земельного кодексу Народні комісаріати 

землеробства і внутрішніх справ встановлювали інструкцію по застосуванню 

положень Земельного кодексу про міські землі [228, с. 195–198]. В п. 3 вказаної 

інструкції зазначалось, що усі землі всередині міської межі знаходяться в 

адміністративному та господарському завідуванні міської ради і підпорядкованим їй 

комунальним відділам, діючим на підставі особливих узаконень та правил. 
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Положення Земельного кодексу на зазначені землі не розповсюджувались. 

Разом з цим, інструкція докладно регулювала порядок визначення чинної міської 

межі і порядок розширення міської території. Розширення міської території могло 

провадитися у зв‟язку з необхідністю збільшення площ міської забудови, а також з 

метою покращення міського благоустрою. Розширення міської території для 

сільськогосподарських потреб не допускалося. Крім того, інструкція встановлювала, 

що усі спори, які виникли з приводу земель, розташованих всередині міської межі, 

підлягають розв‟язанню народними судами; а ті, що не підсудні народним судам, – 

комунальними органами. 

Після видання Земельного кодексу УРСР у зв‟язку з загальним пожвавленням 

економічного життя міст, відбудовою у них промисловості та широким розвитком 

житлового будівництва дуже важливо було врегулювати питання щодо земельних 

правовідносин всередині міської смуги. 

З прийняттям Земельного кодексу УСРР [49] запроваджується особлива 

охорона єдиної форми власності на землю – державної, що вплинуло на порядок 

врегулювання відносин юридичної відповідальності за земельні правопорушення у 

сфері містобудування, який здебільшого почав зосереджуватись навколо 

відповідальності за посягання або порушення монопольного права державної 

власності на землю. Так, за дії, які були спрямовані на порушення монопольної 

державної власності на землю, було встановлено найсуворіший вид юридичної 

відповідальності – кримінальну, з метою «недопущення зосередження землі в 

небагатьох руках та використання землі не в господарських цілях, а як джерела 

нетрудових доходів» (за виключенням «трудової оренди», яка була передбачена 

статями 27–37 ЗК УСРР, строком не більше 12 років).  

Хоча окремого розділу про відповідальність за порушення земельного 

законодавства та перелік земельних правопорушень ЗК УСРР ще не містив, однак в 

ст. 17 були передбачені підстави припинення прав на земельну ділянку трудового 

господарства. 

Слід відзначити, що законодавством УРСР були врегульовані земельні 

правовідносини у межах міст, але залишилися без уваги такі заселені території, як 
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робочі, дачні, садові та курортні селища. Правовий статус цих спеціальних категорій 

населених пунктів у 1924–1927 роках був визначений законодавством РРФСР. Так, 

згідно із Загальним положенням про міські та сільські поселення та селища, 

затвердженим постановою ВЦВК і РНК РРФСР від 15 вересня 1924 року [164], усі 

населені пункти, за виключенням робочих, дачних та курортних селищ, поділялися 

на дві основні категорії: міські поселення та сільські поселення. Робочі, дачні та 

курортні селища складали спеціальну категорію населених пунктів. Порядок 

землекористування на їх території визначався постановами ВЦВК і РНК РРФСР, які 

були видані протягом 1926–1927 років [160; 159; 158]. З виданням цих постанов 

земельні розпорядки, встановлені для міст, були поширені також на робочі, дачні та 

курортні селища. Проте законодавство 1920-х років вимагало вдосконалення, 

оскільки не встановлювало загальних критеріїв класифікації поселень, що чинило 

різнобій у правовому регулюванні віднесення поселень до міських та сільських у 

союзних республіках. 

15 грудня 1928 року затверджені «Загальні засади землекористування і 

землеустрою» (далі – Загальні засади), в яких підкреслювалася основа земельного 

ладу – націоналізація землі, передбачалися соціалістичні форми землекористування, 

законодавчо закріплювалася політика обмеження і витіснення капіталістичних 

елементів у сільському господарстві, обмеження найманої праці тощо [91, с. 88]. 

Вони визначили основні моменти правового режиму усіх категорій земель, 

включаючи і міські землі. Але Загальні засади вже не класифікували землі поселень 

залежно від основного призначення. Цим законом було також підтверджено, що 

міськими землями визнаються усі землі, які знаходяться всередині міської межі, за 

виключенням земель спеціального призначення. Землі спеціального призначення 

визначалися ними як землі, надані у безпосереднє користування державних установ 

і підприємств та громадських організацій для спеціальних цілей 

несільськогосподарського характеру (для транспорту, військових потреб, гірничих 

розробок, фабрик, заводів, шкіл, курортів і т. ін.). Положення 1925 року виключило 

із складу земель міст лише землі, зайняті для військових потреб, потреб транспорту 

(залізничного, річного, морського) та для розробки надр. 
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Між тим, Загальні засади допускали включення до складу міських земель 

землі спеціального призначення вже після того, як останні відслужать свій термін, 

тобто виконають свої задачі. Таким чином, самостійну категорію земель утворювали 

міські землі, під якими розумілися землі міст і селищ міських поселень, які 

знаходились всередині міської межі, не виключені з їх складу у відповідності до 

законодавства і не визнані землями спеціального призначення. 

Загальні засади землекористування і землеустрою встановили, що порядок 

встановлення та зміни міської межі, а також земельні розпорядки всередині міської 

межі встановлюються законодавством союзних республік. Загальні засади 

підтвердили, що міські землі знаходяться у віданні міських рад. З їх прийняттям де-

юре була закріплена виключна державна власність на землю. У наступні роки 

земельне законодавство розвивалося на основі врахування цього положення. 

Земельні фонди усіх союзних республік були перетворені у Земельний фонд 

Союзу РСР, який став єдиним суб‟єктом права державної власності на землю. 

Єдиною юридичною підставою використання землі було право землекористування. 

Подальшим напрямом розвитку союзного і республіканського земельного 

законодавства було вдосконалення основних земельно-правових інститутів, які 

сформувалися в результаті націоналізації землі: права виключної державної 

власності, права землекористування і його різновидів, правового режиму різних 

категорій земель тощо. 

Загальні засади 1928 року були продовженням курсу на охорону монопольної 

державної власності на землю, взятого ще у 1922 році, що безпосередньо знайшло 

відображення і в інституті юридичної відповідальності за земельні правопорушення. 

Формулювання ст. 1: «вчиненню угод із землею надається високий ступінь 

суспільної небезпеки і встановлюється кримінальна відповідальність» є 

відображенням основного напрямку тогочасного законодавства в частині 

встановлення юридичної відповідальності за порушення в земельній сфері.  

Поряд з кримінальними покараннями набула поширення санкція у вигляді 

припинення прав на земельну ділянку та позбавлення можливості в майбутньому 

отримати земельну ділянку у користування.  
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Одним із елементів правової охорони земельних відносин в галузі 

містобудування була і адміністративна відповідальність. Забезпечення стабільного 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян, профілактика правопорушень 

пов‟язана із зміцненням авторитету законів, що існують в державі, подальшим 

вдосконаленням галузей законодавства. Це все є завданням нашої держави. За 

останні роки значну увагу приділено саме вдосконаленню законодавства про 

адміністративну відповідальність. Інститут адміністративної відповідальності почав 

розвиватися саме після Жовтневої революції 1917 року. На різних рівнях державної 

влади видано численну кількість нормативних актів, які певною мірою передбачали 

відповідальність осіб за правопорушення, однак, де в чому були не узгоджені. 

З 1917 по 1921 роки у зв‟язку із зародженням і формуванням нового типу права, 

відсутністю досвіду в галузі соціалістичної нормотворчості законодавство про 

адміністративну відповідальність не було кодифіковано. Тому кваліфікація 

правопорушень на види в кожному конкретному випадку залежала від розсуду 

відповідного органу юрисдикції. У боротьбі із правопорушеннями, поряд з судовим 

примусом, держава широко використовувало і заходи адміністративного впливу. За 

даними М. С. Студенкіної, з жовтня 1917 року по грудень 1922 року центральними 

органами було прийнято 200 актів, що передбачають застосування заходів впливу в 

адміністративному порядку [239, с. 14].  

В Українській Радянській Соціалістичній Республіці (надалі – УРСР) 

Адміністративний кодекс було прийнято 12 жовтня 1927 року. Ухваленню 

Адміністративного кодексу УРСР передувала розробка в РРФСР у 1924 році 

проекту адміністративного статуту, перейменованого у 1925 році в 

Адміністративний кодекс (проект не був затверджений).  

В союзних республіках вдосконалення законодавства про адміністративні 

правопорушення здійснювалось у напрямку введення відповідальності за окремі 

діяння як доповнення та вдосконалення вже діючих норм.  

В період з 1930 року і до початку 1960-х років минулого століття головною 

базою природоохоронного законодавства, у тому числі і землеохоронного, стають 

загальносоюзні правові акти. Якщо законодавство у цей час і змінювалось, то лише 
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у вигляді Законів СРСР або урядових підзаконних актів. Це, наприклад, Постанова 

Ради Міністрів УРСР від 26 вересня 1940 року № 1440 «Про боротьбу з самовільною 

забудовою земельних ділянок в містах і селищах міського типу» [188], Постанова 

Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1950 року № 4153 «Про заходи боротьби з 

самовільним будівництвом у містах і селищах міського типу 

Української РСР» [237], Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1959 року 

№ 936 «Про заходи боротьби з самовільною забудовою в сільській місцевості 

Української РСР» [237] тощо.  

З прийняттям Основ земельного законодавства СРСР та союзних республік 

1968 року [169] (далі – Основи), а згодом і Земельного кодексу УРСР від 08 липня 

1970 року [81] (далі – ЗК УРСР) починається новий етап в порядку правової 

регламентації неправомірної поведінки у сфері земельних правовідносин та 

встановленні юридичної відповідальності за неї.  

У ст. 84 ЗК УРСР землі міст поділялися на такі категорії: землі міської 

забудови; землі загального користування; землі сільськогосподарського 

використання та інші угіддя; землі, зайняті міськими лісами; землі залізничного, 

водного, повітряного, трубопровідного транспорту, гірничої промисловості та ін. 

Істотним недоліком цього Кодексу була відсутність загальних правових визначень 

окремих видів земель у складі земель міст. Проте, на законодавчому рівні був 

визначений правовий статус тієї чи іншої групи земель, що повинно було сприяти 

додержанню режиму їх використання за цільовим призначенням та забезпеченню 

екологічного становища на міських землях. Сельбищні землі були перейменовані у 

землі міської забудови. 

Висока густота населення міст, необхідність на порівняно невеликих 

земельних ділянках розмістити велику кількість житлових будинків, 

адміністративних, комунальних, промислових та інших будівель та споруд, 

транспортних шляхів сполучення та інших комунікацій призвело до того, що 

відносини з використання земельної території міст набули дуже складного і 

своєрідного характеру. Усе це і визначило особливий правовий режим міських 

земель (земель міст) і виділення їх в особливий вид земель населених пунктів. 
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Землями міської забудови визнавалися землі, які фактично забудовані чи 

призначені для забудови за планами забудови і використання міських земель, 

основним з яких був проєкт детального планування та забудови міста. Ці землі 

складали найбільш важливу частину міських земель, на них розміщувалося, по суті, 

саме місто – житлові, адміністративні, промислові та ін. будівлі та споруди. Землі 

міської забудови надавалися у використання соціалістичним організаціям для 

капітального будівництва та громадянам для індивідуального житлового 

будівництва. Основною правомочністю соціалістичних організацій як 

землекористувачів на землях міської забудови було право зведення відповідної 

будівлі чи споруди, характер якої фіксувався в актах про надання земельної ділянки 

у використання та в затверджених проектах будівництва. Зведення інших будівель 

та споруд розглядалося як самочинне будівництво. 

Міськими землями загального користування називалися землі, призначені для 

обслуговування, пересування, культурних, побутових та комунальних потреб усього 

населення міста, організацій, підприємств та установ. До складу земель загального 

користування входили території, які використовувалися як шляхи сполучення 

(площі, вулиці, проїзди, дороги), для задоволення культурно-побутових потреб 

населення (парки, лісопарки, бульвари), для розміщення ринків та базарів, міських 

звалищ, кладовищ та інших комунально-побутових потреб. 

Одним з видів земель міст є землі сільськогосподарського використання та 

інші угіддя. Нарівні з землями, які використовуються для сільського господарства, 

до них належать землі, які використовуються для задоволення потреб, не пов‟язаних 

безпосередньо з сільськогосподарським виробництвом – землі, зайняті 

торф‟яниками, міськими каменоломнями, піщаними кар‟єрами та ін. Особливістю 

цих земель було те, що вони знаходились у віданні виконкомів міських рад 

депутатів трудящих і могли бути у відповідності з проектами планування і забудови 

використані за основним призначенням [169]. 

Якщо землі, зайняті міськими лісами, згідно з Положенням 1925 року 

належали до міських угідь, то у відповідності з ЗК УРСР 1970 року міські ліси 

виділяються у самостійний вид земель у складі земель міст. Це пояснюється тим, що 
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розташовані в межах міста ліси не призначені для загальногосподарського 

використання. У зв‟язку з цим землі, зайняті міськими лісами, були виведені з-під 

правового режиму господарського використання усіх інших міських угідь. Землі, 

зайняті міськими лісами, мали слугувати цілям покращення мікроклімату, 

організації відпочинку, задоволення культурно-естетичних потреб населення, 

захисту території від водної та вітрової ерозії. 

У складі міських земель виділяються землі окремих видів транспорту – 

залізничного, водного, повітряного, трубопровідного, гірничої промисловості та 

інші землі несільськогосподарського використання. За законодавством, яке існувало 

раніше, землі окремих видів транспорту вважалися вилученими з відання міста. 

У відповідності зі ст. 84 ЗК УРСР 1970 року, землі залізничного, водного, 

повітряного, трубопровідного транспорту, гірничої промисловості та інші землі 

несільськогосподарського використання в межах міста являли собою міські землі, 

які використовувалися для спеціальних цілей і повинні були розглядатися як міські 

землі за своїм основним призначенням. 

Поза міською межею ці землі входять до складу самостійної категорії земель 

промисловості, транспорту, курортів, заповідників та іншого 

несільськогосподарського призначення. Тому правовий режим вказаних земель мав 

змішаний характер. З одного боку, він був підпорядкований інтересам та вимогам 

раціональної організації відповідних видів транспорту, а з іншого – інтересам та 

вимогам раціонального використання земель міста. Причому інтереси міста 

визнавалися головними, що і викликало необхідність відносити ці землі за їх 

основним призначенням до складу міських земель. У зв‟язку з цим, місто в інтересах 

свого розвитку та благоустрою могло потребувати дотримання спеціальних правил 

міської забудови, переносу та переустрою шляхів сполучення, вокзалів тощо. 

Земельний кодекс УРСР 1970 року, узагальнюючи земельне законодавство і 

практику регулювання земельних відносин у містах, істотно змінив правову 

регламентацію режиму міських земель, оскільки відніс до їх числа усі землі, які 

знаходяться в межах міста, в той час як за законодавством, що існувало до 

прийняття цього кодексу, частина міських земель вважалася вилученою з відання 
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виконкомів міських рад і знаходилася в управлінні різних міністерств і відомств. 

Таке положення гальмувало нормальний розвиток міст, сковувало ініціативу 

виконкомів міських рад у раціональному використанні міських земель [184, с. 130]. 

Землі міст характеризувалися декількома важливими специфічними правовими 

ознаками: були покликані обслуговувати міста; були розташовані всередині міської 

межі. 

Слід насамперед відзначити, що вже в раніше прийнятих Основах питанню 

відповідальності за порушення земельного законодавства було присвячено окремий 

розділ – розділ ХІ, що на думку радянського вченого О. В. Ізмайлова, дало підстави 

для виділення цієї відповідальності в самостійний інститут радянського земельного 

права [90, c. 3]. 

В ЗК УРСР, який розроблений на базі Основ, вперше було систематизовано 

правові норми, які визначали діяння, що вважались земельними правопорушеннями 

в республіці. Це, зокрема, статті 169 та 170 ЗК УРСР. І хоча перелік видів земельних 

правопорушень, визначений в цих двох статтях, був неповним, вважаємо це великим 

кроком у розвитку земельного законодавства з точки зору більш детальної 

регламентації юридичної відповідальності за земельні правопорушення.  

Слід зазначити той факт, що в ЗК УРСР суттєво збільшилась питома вага 

правових норм, які встановлювали відповідальність за земельні правопорушення, 

що посягали на якісний стан земельних ресурсів (безгосподарне використання 

земель, тобто повне або часткове невикористання земельної ділянки або 

використання з порушенням проектів землеустрою, сівозмін, господарських планів; 

псування та забруднення земель; невиконання обов‟язкових заходів з поліпшення 

земель і охороні ґрунтів від вітрової, водної ерозії та інших процесів, що 

погіршують стан ґрунтів; використання земельних ділянок не у відповідності з тією 

метою, для якої вони надані; невжиття заходів з боротьби з бур‟янами та 

шкідниками сільськогосподарських культур тощо) [227, c. 71].  

Серед інших порушень земельного законодавства, за які встановлювалась 

юридична відповідальність відповідно до положень Земельного кодексу УРСР 

1970 року, були: 1) укладення протизаконних угод із землею; 2) самовільне зайняття 
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земельної ділянки; 3) використання земель з метою добування нетрудових доходів; 

4) несвоєчасне повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов‟язків 

по приведенню їх в стан, придатний для використання за призначенням; 

5) відхилення без належного дозволу від затверджених у встановленому порядку 

проектів внутрігосподарського землеустрою; 6) знищення межових знаків меж 

землекористувань; 7) неправильна експлуатація та пошкодження гідротехнічних 

споруд або захисних лісонасаджень на меліорованих і еродованих землях.  

За вчинення зазначених порушень чинним на той час законодавством 

передбачались адміністративна, кримінальна, дисциплінарна та цивільно-правова 

відповідальність. Крім того, особливого значення набула така спеціальна земельно-

правова санкція, як примусове вилучення земельної ділянки (ст. 172 Земельного 

кодексу УРСР 1970 року).  

ЗК УРСР, як і попередні акти земельного законодавства, в першу чергу 

приділяв увагу охороні права державної власності на землю. Свідченням цього є той 

факт, що єдина правова норма, якою встановлювалась кримінальна відповідальність 

за земельне правопорушення, була ст. 199 «Самовільне захоплення земельної 

ділянки і самовільне будівництво» Кримінального кодексу УРСР від 28 грудня 

1960 року (далі – КК УРСР) [253]. Нею встановлювалось кримінальне покарання за 

укладення незаконних угод, які в прямій або прихованій формі порушують право 

державної власності на землю (договір купівлі-продажу, застави, дарування, оренди 

тощо), а також самовільне захоплення та самовільну забудову землі.  

В частині встановленого порядку адміністративної відповідальності за 

вчинення передбачених ЗК УРСР правопорушень у сфері містобудування, то норми, 

які визначали порядок та підстави застосування цього виду юридичної 

відповідальності, були розміщені в різних нормативно-правових актах. Це, зокрема, 

прийняті ще до ЗК УРСР Указ Президії ВР СРСР від 14 травня 1970 року «Про 

адміністративну відповідальність за порушення земельного законодавства» [187], 

постанова Ради Міністрів УРСР від 12 вересня 1960 року № 1541 «Про заходи по 

охороні ґрунтів і захисних лісонасаджень на території Української РСР» [202] тощо.  
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У зв‟язку з прийняттям 07 грудня 1984 року Кодексу Української РСР про 

адміністративні правопорушення було кодифіковано інститут адміністративної 

відповідальності. Раніше прийняті законодавчі акти Української РСР та рішення 

Уряду Української РСР, що встановлювали адміністративну відповідальність за 

земельні проступки, втрачали свою чинність. Так, в главі 7 КУпАП з‟явились 

статті 52–56, що передбачали відповідальність за: псування і забруднення земель 

(ст. 52); порушення правил їх використання (ст. 53); порушення строків повернення 

тимчасово зайнятих земель або неприведення у стан придатний для використання 

(ст. 54), самовільне відхилення від проектів землеустрою та знищення межових 

знаків (ст. 55).  

Особливості правового регулювання відносин щодо відповідальності за 

земельні правопорушення у сфері містобудування з початку 1990-х років, тобто 

після переходу України на політично незалежний шлях розвитку, базувались і 

значною мірою продовжують базуватися на засадах, характерних для радянських 

часів.  

Регулювання земельних відносин у державі відбувається в межах земельної 

реформи – однієї з найскладніших життєво визначальних суспільних змін, що 

відбуваються в Україні. Проведення земельної реформи розпочалося після 

прийняття постанови Верховної Ради України «Про земельну реформу», ухваленої 

одночасно із Земельним кодексом України 18 грудня 1990 року. Передбачалось, що 

її головним завданням стане перерозподіл земель з одночасним наданням їх у 

довічне успадковане володіння громадянам, у постійне володіння колгоспам, 

радгоспам, іншим підприємствам, установам і організаціям, а також у користування 

з метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання 

на землі, формування багатоукладної економіки, раціонального використання й 

охорони земель [82]. 

30 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

форми власності на землю», згідно з яким поряд з державною власністю на землю 

було введено колективну і приватну.  
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13 березня 1992 року прийнято нову редакцію Земельного кодексу України і 

постанову Верховної Ради України «Про прискорення земельної реформи та 

приватизацію землі». Зазначалося, що через відсутність належної координації та 

контролю з боку державних органів за перебігом реформи, несвоєчасне вирішення 

низки організаційних питань реформування земельних відносин, реалізація 

земельної реформи гальмується.  

Важливою віхою в розвитку правового забезпечення земельної реформи стало 

прийняття 28 червня 1996 року нової Конституції України [116]. Будучи первинним 

правовим актом найвищої юридичної сили, вона утвердила загальні правові засади 

земельних відносин в Україні, сутність яких полягає у наступному:  

 пріоритетність землі як об‟єкта правового регулювання стосовно інших 

природних ресурсів, що цілком відповідає її сутності та всеохоплюючому значенню;  

 визнання землі об‟єктом права власності Українського народу, що 

пов‟язано з її функцією забезпечення основ політичної суверенності та економічної 

незалежності держави;  

 право власності кожного громадянина на землю та права користування 

землею;  

 державний захист прав власників земель та землекористувачів;  

 рівність (рівноправність) усіх суб‟єктів земельних відносин;  

 гарантованість права власності на землю;  

 набуття і реалізація земельних прав суб‟єктів (власності, користування);  

 визнання землі «основним національним багатством, що перебуває під 

особливою охороною держави» [116].  

Основний Закон затвердив нову структуру форм власності на землю. У ст. 14 

Конституції України зазначено, що право власності на землю набувається і 

реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно 

до закону. Стаття 142 Конституції України встановлює, що земля може перебувати і 

у власності територіальних громад сіл, селищ, міст і районів у містах. 

Аналіз зазначених статей Конституції України дає підстави стверджувати, що 

в Україні конституційно встановлені дві основні форми земельної власності: 
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публічна (суспільна), яка охоплює державну і комунальну власність, та приватна, 

що охоплює приватну власність громадян та юридичних осіб. 

Наступний період розвитку земельного законодавства в частині регулювання 

юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування 

розпочався з 2001 року [80] і продовжується по сьогоднішній день. Його 

виокремлення обумовлене появою з одного боку нових видів земельних 

правопорушень, а з іншого – усвідомленою на державному рівні неефективністю та 

невідповідністю реальним умовам існуючого на той час законодавчого забезпечення 

щодо попередження та боротьби з ними, що потребувало нового поштовху до 

вдосконалення відповідного законодавства. 

Суттєве погіршення стану земель в Україні призвело до змін в правовій 

регламентації неправомірної поведінки у сфері земельних відносин. 

Передусім слід зазначити посилення кримінально-правової охорони земель. 

В новій главі VІІІ «Злочини проти довкілля» Кримінального кодексу України, 

прийнятого 05 квітня 2001 року, з‟являється дві спеціальні норми щодо 

кримінально-правової охорони земель: ст. 239 «Забруднення та псування земель» та 

ст. 254 «Безгосподарне використання земель», за які, до того часу громадяни та 

посадові особи притягались до адміністративної відповідальності, крім випадків 

наявності ознак посадового злочину, коли винні особи несли відповідальність на 

підставі відповідних статей інших розділів ККУ (наприклад, як за халатність) [213]. 

Водночас декриміналізується єдиний злочин, передбачений ст. 199 попереднього 

КК УРСР «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво на 

ній».  

Важливим етапом розвитку на шляху дотримання вимог законодавства при 

використанні земельних ділянок та запобігання самовільного будівництва на них 

стало доповнення 11 січня 2007 року до Кримінального кодексу України ст. 197
1
, 

яка передбачає кримінальну відповідальність за самовільне зайняття земельної 

ділянки та самовільне будівництво на неї.  

Необхідність її прийняття обумовлена суттєвим поширенням фактів 

самовільного зайняття та використання земельних ділянок для будівництва.  
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Більш детально питання беззаперечної важливості даної статті буде розкрите у 

наступних розділах цієї дисертації.  

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного законодавства» 

від 15 квітня 2008 року посилено адміністративну відповідальність за порушення 

вимог земельного законодавства шляхом підвищення розмірів штрафів, та 

доповнено КУпАП новим складом адміністративного правопорушення у сфері 

земельних правовідносин (ст. 53-3). Крім того, з прийняттям Закону України «Про 

державний контроль за використанням та охороною земель» уточнено термін 

«самовільне зайняття земельних ділянок», який, згідно зі ст. 1 вказаного Закону 

України визначено як будь-які дії, які свідчать про фактичне використання 

земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи 

органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у 

користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної 

ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними. 

Суттєве зниження основної властивості ґрунтів – їх родючості внаслідок 

антропогенної діяльності (ігнорування основних законів землеробства, науково 

необґрунтованого землевпорядкування, забруднення, засмічення, виснаження тощо), 

що супроводжувалось численними порушеннями містобудівної документації при 

прийнятті рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування щодо відведення земельних ділянок для розміщення різних видів 

будівництва, у тому числі на особливо цінних землях (курортах, заповідниках, 

землях сільськогосподарського та лісогосподарського призначення тощо) зумовило 

прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного 

законодавства» від 15 квітня 2008 року [193] та Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів» від 

04 червня 2009 року [192] Ними встановлено адміністративну відповідальність за 

зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки без спеціального 

дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого 
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шару ґрунту (ст. 53-3 КУпАП), чим заповнено давно існуючу прогалину відсутності 

санкцій за цей вид правопорушення, та встановлено відповідальність за виснажливе 

використання ґрунтів (ч. 2 ст. 55 КУпАП встановлено адміністративну 

відповідальність за використання земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без 

затверджених у визначених законом випадках проектів землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь).  

Таким чином, історичний процес регулювання відносин щодо 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування пройшов 

декілька етапів періодів: від звичаєвого права до формування сучасних підходів до 

становлення відповідальності у вказаній сфері правовідносин, та характеризувався 

постійним динамізмом у його розвитку. 

Поява інституту власності на землю, а у подальшому зміна форм власності на 

землю, виникнення земельних правовідносин, зміна потреб населення вимагало 

вдосконалення законодавства. Певні прогалини, які виникали в законодавстві, у 

тому числі, в частині відповідальності за земельні правопорушення, необхідно було 

усувати та приводити у відповідність з вимогами часу, що обумовило динамічність 

вказаного процесу та його постійне істотне оновлення.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

Підбиваючи підсумки викладеного в цьому розділі матеріалу, слід зробити 

такі висновки. 

1. Проблеми земельних правопорушень у сфері містобудівної діяльності 

дотепер не були предметом спеціального комплексного дослідження правознавців 

земельно-правового напрямку. Ці проблеми здебільшого розглядались або в 

сукупності земельно-правових правопорушень, або ж під адміністративно-правовим, 

а згодом – і під кримінально-правовим кутом зору. Реформування земельних 

відносин, що охопило й сферу містобудування, призвело до певної активізації 

наукового пошуку у відповідній царині також й у галузі цивільного і нарешті – 
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земельного права. Водночас аналіз і оцінка наукових, у тому числі дисертаційних 

робіт з питань юридичної відповідальності за земельні правопорушення у сфері 

містобудування свідчать про те, що до цього часу не було зроблено спроби 

системного дослідження земельних правопорушень у сфері містобудування, 

з‟ясування їх видів з метою розробки концептуальних засад земельного 

правопорушення у сфері містобудування як підстави юридичної відповідальності, 

що робить актуальним дане дослідження.  

2. Вважаю, що юридичну природу земельного правопорушення у сфері 

містобудування та його роль і місце у національній правовій системі слід 

розкривати крізь призму співвідношення та взаємодії публічних і приватних 

інтересів та потреб у проведенні земельної реформи, здійснення прав на землю, 

забезпечення раціонального використання та охорони землі як об‟єкта права 

власності й основного національного багатства Українського народу.  

3. Зроблено висновок про необхідність формулювання у доктрині земельного 

права концепції земельного правопорушення у сфері містобудування, відповідно до 

якої публічно-приватний характер земельних правовідносин, які виникають, 

змінюються і припиняються у рамках різних форм власності на землю, спричиняє 

необхідність законодавчо забезпеченої міри обов‟язкової поведінки суб‟єктів 

земельних правовідносин, яка передбачає дію чи бездіяльність власника і 

користувача земельної ділянки щодо її використання відповідно до закону, договору 

чи рішення суду; тому норми публічного права у відносинах стосовно землі мають 

пріоритетне значення. Це серед іншого обумовлене особливою цінністю землі в 

економіці, природі і суспільстві і наявністю у ній значної частини публічного 

інтересу.  

4. Надане авторське визначення земельного правопорушення у сфері 

містобудування, під яким розуміється винне, протиправне діяння особи, яка посягає 

на встановлений в Україні земельний правопорядок, порушує права і законні 

інтереси суб‟єктів цих відносин в галузі містобудування і заподіює шкоду землі, 

іншим компонентам навколишнього природного середовища, життю і здоров‟ю 
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людини, її майну, майну юридичної особи, за яке законодавством передбачена 

відповідальність. 

5. Розроблена наступна класифікація земельних правопорушень у сфері 

містобудування за змістом: 1) правопорушення у сфері містобудування, що 

посягають на право власності і право користування земельною ділянкою (статті 53, 

53-1, 53-3, 53-4, 54, 55, 56 КУпАП; ст. 197-1 КК України); 2) правопорушення у 

сфері містобудування що порушують порядок охорони земель містобудування 

(ст. 52 КУпАП; статті 197-1, 239, 239-1, 239-2, 254 КК України, статті 611, 1166, 

1192 ЦК України; 3) земельні правопорушення у сфері містобудування проти 

порядку управління (статті 53-2, 53-5, 53-6, 188-5, 188-42 КУпАП). Вважаємо, що в 

дану класифікацію вписуються всі склади земельних правопорушень, не тільки ті, 

що здійснюються виключно у сфері містобудування. При цьому немає необхідності 

виділяти додаткові види та підвиди. 

Узагальнено особливості земельного правопорушення у сфері містобудування 

як підстави юридичної відповідальності: а) земельне правопорушення у сфері 

містобудування в цілому є комплексним явищем, що має дворівневу структуру, в 

яку входять правопорушення у сфері земельних відносин, при цьому вчинені під час 

здійснення містобудівної діяльності; б) як об‟єкт правової протидії містобудівна 

діяльність займає специфічне положення, оскільки є легальним явищем суспільства і 

сама по собі не становить загрози правопорядку і законності у державі; в) правова 

протидія направлена не на містобудівну діяльність безпосередньо, а на негативні 

відносини , що виникають з приводу і в процесі здійснення цієї діяльності; 

г) забезпечення правової протидії земельним правопорушенням у сфері 

містобудівної діяльності можна розглядати на двох рівнях: нормативному та 

організаційному. В першому випадку ми говоримо про цілу низку законодавчих 

актів, в яких закріплено норми, що регулюють протидію земельним 

правопорушенням у сфері містобудівної діяльності. Своєю чергою, організаційна 

складова проявляється в існуванні системи органів, які забезпечують додержання 

норм законів у відповідному секторі; ґ) діяльність відповідних органів у сфері 

правової протидії земельним правопорушенням у сфері містобудування 
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проявляється у вигляді боротьби з правопорушеннями, а також забезпечення 

правовідносин у цій сфері у межах та у відповідності до законодавства. 

6. Аналіз чотирьох основних елементів складу земельного правопорушення у 

сфері містобудування (об‟єкта, суб‟єкта, об‟єктивної та суб‟єктивної сторони) 

дозволив охарактеризувати склад земельного правопорушення у відповідній сфері, 

що залежить від виду юридичної відповідальності, підставою застосування якого 

воно є. Відповідальність за правопорушення може наступати лише при наявності 

всіх чотирьох елементів, а відсутність хоча б одного з них виключає 

відповідальність. 

7. Запропоновано родовим об‟єктом земельного правопорушення у сфері 

містобудування визначати суспільні відносини щодо забудови територій, 

розміщення й будівництва об‟єктів архітектури, дотримання містобудівної та іншої 

проектної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, вимог 

вихідних даних. 

8. Обґрунтовано, що домінування в системі земельних правопорушень у сфері 

містобудування деліктів із формальним складом можна пояснити тим, що 

протиправність дій чи бездіяльності у сфері містобудування закон пов‟язує з 

порушенням правил здійснення містобудівної діяльності, правових режимів об‟єктів 

містобудування, технічних регламентів і умов експлуатації будівельного 

обладнання, забезпеченням публічного правопорядку та національної безпеки. Така 

особливість складів земельного правопорушення у сфері містобудування 

безпосередньо відбивається на інших додаткових ознаках об‟єктивної сторони, 

таких як: місце, час, спосіб, обстановка, засоби вчинення делікту. Своєрідна природа 

містобудівної діяльності, пов‟язаної із використанням та охороною земельних 

ресурсів як предмета протиправних посягань зумовлює факультативне значення цих 

елементів об‟єктивної сторони. Встановлено, що деліктоздатність суб‟єкта 

земельного правопорушення у сфері містобудування залежить від характеру 

вчиненого земельного правопорушення та виду юридичної відповідальності, яка 

передбачена за його вчинення. Тому є підстави виділяти адміністративну, 
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кримінальну, дисциплінарну, матеріальну, цивільно-правову, господарську та 

земельну деліктоздатність суб‟єктів земельного правопорушення. 

9. На підставі аналізу історичних засад правового регулювання відносин щодо 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування проведено 

періодизацію виникнення і розвитку інституту відповідальності за земельні 

правопорушення у сфері містобудування, який умовно можна поділити на 

7 періодів. 

За часів зародження земельного та містобудівного законодавства (X ст. – 

середина XVIІ ст.) специфікою формування досліджуваної тематики у Київській 

Русі було те, що відбувається формування юридичної відповідальності як політико-

правового інституту. У період закріплення основ юридичної відповідальності за 

земельні правопорушення (перша половина XVIII ст. – перша половина XIX ст.) 

відбувається поступова диференціація у нормативно-правовому регулюванні 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері будівництва. Період до 

Жовтневої (1917 р.) революції в розвитку відповідальності за земельні 

правопорушення у сфері містобудування (30-ті роки ХІХ ст. – 1916 рік) вирізняється 

тим, що у цей час здійснюється поступова систематизація та конкретизація правових 

норм, які стосувалися юридичної відповідальності за земельні правопорушення. 

Відповідальність за земельні правопорушення у сфері містобудування у процесі 

становлення влади більшовиків (1917–1925 рр.) характеризується тим, що у зв‟язку з 

революційними подіями, що мали місце на той момент, необхідно було вирішувати 

коло інших питань, а тому правове регулювання відповідальності за земельні 

правопорушення у сфері містобудування не було пріоритетним для новоствореної 

влади пролетаріату. Вагомою подією окресленого періоду стало прийняття 

Кримінального кодексу, який визначав кримінальну відповідальність за злочини у 

сфері земельних відносин. Затвердження кодифікованого акту кримінального 

законодавства сприяло формуванню більш сучасного правового регулювання 

кримінальної відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування. 

Правове регулювання відповідальності за земельні правопорушення у сфері 

містобудування в Радянському Союзі (1922–1990 рр.) виділяється рядом 
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специфічних особливостей. Так, з початку 1930-х років відбувається активна 

діяльність у сфері впорядкування нормативно-правового регулювання 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування. Прийняті 

постанови визначали чіткий механізм притягнення до юридичної відповідальності, 

вказуючи на склади правопорушень та визначаючи додаткові можливі порушення, 

за які особи несли б відповідальність. Після Другої світової війни питання 

врегулювання відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування 

набувало нового значення. Формування основ дисциплінарної та адміністративної 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування (1971–

1983 рр.) ознаменувалося тим, що на законодавчому рівні було встановлено 

стягнення, які застосовувалися на рівні адміністративного та трудового 

законодавства. Встановлення сучасного правового регулювання відповідальності за 

земельні правопорушення у сфері містобудування (1984–1991 рр.) обґрунтовується 

прийняттям у 1984 році Кодексу України про адміністративні правопорушення, чим 

було започатковане сучасне правове регулювання адміністративної 

відповідальності, зокрема й щодо земельних правопорушень у сфері 

містобудування. Період розвитку відповідальності за земельні правопорушення у 

сфері містобудування у незалежній Україні (1991–2010 рр.) вказує на те, що після 

проголошення незалежності в нашій державі розпочалися активні реформаційні 

процеси, які полягали у встановленні якісно нового правового регулювання 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування. Період 

остаточного закріплення курсу України на Європейську інтеграцію (2011–2021 рр.) 

ознаменувався тим, що визначив нові фундаментальні основи для встановлення 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ 

 

2.1 Земельне правопорушення у сфері містобудування як підстава 

адміністративної відповідальності  

 

В останні роки правове регулювання містобудівної діяльності стрімко 

змінюється. І така тенденція пов‟язана з проведенням в Україні реформи 

децентралізації влади та євроінтеграційних процесів. 

Адміністративно-правові засоби реагування на порушення земельного 

законодавства при плануванні і забудові територій сьогодні набувають все більшої 

ваги. Одним із важливих аспектів адміністративного права, крім забезпечення 

ефективного запобігання правопорушенням, у тому числі земельним, у сфері 

містобудування, є питання притягнення винних суб‟єктів до адміністративної 

відповідальності. Отже, поряд із засобами запобігання вчиненню адміністративних 

правопорушень в аналізованій сфері постає питання ефективного механізму 

застосування до винних суб‟єктів передбачених нормами адміністративного права 

адміністративних стягнень за скоєні ними діяння. 

На сьогодні єдиного законодавчо закріпленого визначення адміністративної 

відповідальності немає [54; 75] а розробці розуміння адміністративної 

відповідальності за земельне правопорушення у сфері містобудування взагалі не 

приділено належної уваги. Багато вчених поняття адміністративної відповідальності 

розглядають як один з інститутів адміністративного права, як форму забезпечення 

одного із засобів примусу (стягнення), як різновид юридичної (правової) 

відповідальності, ефективний засіб запобігання правопорушенням та забезпечення 

правопорядку, як основний засіб правового захисту суспільних відносин, певний 

стан суспільних відносин, який виникає внаслідок порушення законодавства та 

слугує однією із форм реагування держави на порушення встановленого 

порядку [132, с. 332]. Інші науковці розуміють адміністративну відповідальність як 



87 

правовідносини, які виникають між суспільством і державою, за точне і 

добросовісне виконання вимог, що містяться в нормах права [25, с. 22]. 

Звертаючись до наукового доробку Т. Б. Саркісової, відзначимо, що 

дослідниця за допомогою методу екстраполяції, ґрунтуючись на визначенні 

В. І. Андрейцева, пропонує власне визначення адміністративної відповідальності у 

сфері земельних відносин як різновиду відносин юридичної відповідальності, у яких 

застосовуються заходи адміністративного впливу (стягнення) за винні і протиправні 

діяння, що порушують вимоги земельного законодавства. Земельне правопорушення 

виступає підставою притягнення до юридичної відповідальності [227, с. 124]. 

Таким чином, враховуючи наведене вище, адміністративну відповідальність за 

земельне правопорушення у сфері містобудування пропонуємо розуміти як 

застосування до винних осіб, які вчинили адміністративне земельне 

правопорушення у сфері містобудування адміністративних стягнень, що тягнуть за 

собою в більшості випадків негативні наслідки майнового характеру для цих осіб і 

накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими особами на підставах, 

встановлених нормами адміністративного законодавства. 

Як зазначає Т. Б. Саркісова, «підставою адміністративної відповідальності є 

адміністративне правопорушення (проступок), яким визнається протиправна, винна 

(умисна чи необережна) дія або бездіяльність, що посягає на державний чи 

суспільний порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок 

управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність 

(ст. 9 КУпАП)» [227, c. 127].  

Отже, основною фактичною підставою адміністративної відповідальності за 

земельні правопорушення у сфері містобудування слід вважати безпосередньо саме 

земельне правопорушення у сфері містобудування, якому притаманні як загальні 

ознаки адміністративних земельних правопорушень, так і деякі спеціальні ознаки.  

Серед них, передусім, слід виділити особливий об‟єкт посягання, встановивши 

який можна визначити коло земельних проступків у сфері містобудування – підстав 

адміністративної відповідальності.  
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Адміністративна відповідальність – найпоширеніший вид юридичної 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування, які за 

ступенем своєї небезпеки не потребують притягнення до кримінальної 

відповідальності. Разом з тим, можна спостерігати тенденцію до зниження кількості 

випадків виявлення земельних правопорушень та збільшення правопорушень, 

вчинених під час будівництва та забудови територій (серед яких є правопорушення, 

пов‟язані з порядком використання і охорони земель) та притягнення винних до 

адміністративної відповідальності. В свою чергу, в Україні взагалі відсутня єдина 

державна статистична звітність щодо притягнення до адміністративної 

відповідальності саме за земельні правопорушення у сфері містобудування. На жаль, 

державні статистичні (збирає Державна служба статистики) і відомчі дані 

(збираються Держекоінспекцією України) дуже різняться. Окрім того, станом на 

2019 рік Державною службою статистики України опубліковані останні дані лише 

за 2016 рік, водночас як відомчі дані, наприклад, Держекоінспекції зібрані і 

опубліковані за 2017 і 2018 роки.  

Так, Держекоінспекція України та її територіальні органи в першому кварталі 

2018 року провели 5736 перевірок на майже трьох тисячах (2935) об‟єктів. Основні 

порушення, виявлені при здійсненні державного нагляду (контролю) (2017 рік – 1-й 

квартал 2018 року) в частині дотримання вимог земельного законодавства: 

– забруднення ґрунту і засмічення земельних ділянок; 

– несанкціоноване розміщення відходів; 

– самовільне зайняття земельних ділянок [238]. 

В свою чергу, статистичні дані Державної служби статистики вказують, що у 

2015 році зареєстровано 956 розглянутих адміністративних справ за порушення 

земельного законодавства (статті 52–56 КУпАП), за якими винесено постанови 

(рішення) та 5527 справ за порушення вимог законодавства, будівельних норм 

стандартів і правил під час будівництва, а також порушення законодавства під час 

планування і забудови територій (статті 96–96.1 КУпАП) [7], а у 2016 році ці 

показники, відповідно, наступні: 859 (статті 52–56 КУпАП) та 6227 (статті 96–96.1 

КУпАП) [7]. 
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Актуальності наведеного додає і той фактор, що в даний час адміністративна 

відповідальність за земельні правопорушення у сфері містобудування формується за 

рахунок одночасно існуючих декількох груп правопорушень, оскільки в КУпАП 

передбачена класифікація адміністративних правопорушень за об‟єктами посягання. 

Фактично мова йде про те, що земельні відносини, які характеризуються 

внутрішньою єдністю, відносно адміністративної відповідальності були «розмиті» в 

безлічі інших складів адміністративних правопорушень, у тому числі, пов‟язаними з 

містобудівною діяльністю. 

Це передусім проступки, зазначені в статтях 52, 53, 53-1, 53-2, 53-3, 53-4, 54, 

55, 56, 63, 69, 91 КУпАП. До земельних проступків може бути віднесено і 

правопорушення, передбачені ст. 42 «Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних правил і норм», статтями 96 та 96-1 глави 8 КУпАП 

«Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері 

використання паливно-енергетичних ресурсів»; ст. 142 КУпАП, а також ст. 188-5 

«Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які 

здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного 

середовища, використання природних ресурсів, радіаційної та ядерної безпеки або 

охорону природних ресурсів» тощо. Крім того, адміністративна відповідальність 

може наставати не лише за ті правопорушення, які безпосередньо включені до 

КУпАП, але й ті, які передбачені іншими законодавчими актами.  

Існує низка проступків, які зазначені в Законі України «Про 

землеустрій» [203]. Порушення положень документації із землеустрою призводить 

до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 55 КУпАП «Самовільне 

відхилення від проєктів землеустрою».  

Так, проступки, які належать до таких, що вчиняються у сфері земельних 

відносин, закріплені у статтях 52–56, 63 глави 7 КУпАП «Адміністративні 

правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, 

охорони пам‟яток історії та культури» та статтях 141 та 142 глави 10 

«Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і 

зв‟язку». Фактично в главі 7 КУпАП об‟єднано декілька родових об‟єктів: відносини 
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у сфері охорони об‟єктів навколишнього природного середовища, відносини у сфері 

використання природних ресурсів, відносини у сфері охорони пам‟яток історії та 

культури. А в главі 10 об‟єднані адміністративні проступки, родовими об‟єктами 

посягання яких є суспільні відносини в галузі шляхового господарства, суспільні 

відносини в галузі зв‟язку і суспільні відносини на транспорті. Отже, існує потреба 

при підготовці проєкту нового Кодексу України про адміністративні проступки 

передбачити більш точну класифікацію адміністративних проступків за родовими 

об‟єктами. 

Слід зазначити, що в законодавчих актах, якими передбачена адміністративна 

відповідальність, часто не вказується безпосередній об‟єкт адміністративного 

проступку, тому його з‟ясування лежить у практичній чи науковій площині. 

Наприклад, безпосереднім об‟єктом проступку, передбаченого ст. 53 «Порушення 

правил використання земель», є суспільні відносини щодо дотримання правил 

раціонального землекористування та охорони земель; безпосереднім об‟єктом 

проступку, передбаченого ст. 53-1 «Самовільне зайняття земельних ділянок», є 

суспільні відносини у сфері володіння та користування земельними ділянками; 

безпосереднім об‟єктом протиправного посягання, передбаченого ст. 53-2 

«Приховування або перекручення даних земельного кадастру», є відносини щодо 

здійснення землеустрою, державного управління земельним фондом, реєстрації 

земель, ст. 53-3 «Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без 

спеціального дозволу» – відносини щодо охорони земель (зокрема ґрунтів). 

Як цілком слушно зауважують В. І  Борисов та С. В. Гізимчук, безпосередній 

об‟єкт делікту при наявності особливих, відмінних ознак, тим не менш, повинен 

лежати у площині родового об‟єкта та зазнавати при посяганні однорідного 

збитку [30, с. 754]. 

Дослідження статей КУпАП, що передбачають відповідальність у сфері 

земельних відносин, показало, що однією статтею можуть охоплюватися різні 

видові об‟єкти. Зокрема, два об‟єкти протиправного посягання – відносини, що 

визначають права на земельну ділянку (право власності, право користування – 

постійного, орендного, сервітутного, емфітевзису чи суперфіцію) та відносини щодо 
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охорони земель передбачені ст. 54 КУпАП. Об‟єднує ці два видові об‟єкти складу 

проступку факт припинення землекористування. Слушною виявилася дія 

правовстановлюючого органу щодо внесення змін до КУпАП шляхом виділення із 

складу проступку, передбаченого ст. 54, протиправного діяння, що полягає у знятті 

та перенесенні ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу та 

закріплення цього діяння окремою статтею (ст. 53-3 КУпАП) [154, с. 88]. 

Водночас ст. 54 КУпАП «Несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель 

або не приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням», 

закріплений складний склад адміністративного проступку, у якому є два об‟єкти 

протиправного посягання. Зокрема, у кожному конкретному випадку безпосереднім 

об‟єктом протиправного посягання можуть бути або суспільні відносини, які 

визначають право володіння та користування конкретною земельною ділянкою, або 

відносини у сфері раціонального використання та охорони земель. Для настання 

адміністративної відповідальності такі протиправні посягання на ці об‟єкти можуть 

бути вчинені порушником одночасно або один із них окремо. 

Об‟єктивній стороні адміністративного правопорушення властиві ознаки, які 

визначають акт зовнішньої поведінки правопорушника. До таких ознак Ю. П. Битяк 

відносить: діяння (дія чи бездіяльність), їх шкідливі наслідки, причинний зв‟язок 

між діяннями й наслідками, місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби 

вчинення проступку [4, c. 56]. Необхідно, на нашу думку, проаналізувати ознаки, 

властиві об‟єктивній стороні адміністративного правопорушення в досліджуваній 

сфері. Основною ознакою, вважаємо, є наявність протиправного діяння. На нашу 

думку, протиправними визнаються лише дії особи, спрямовані на порушення правил 

використання і охорони земель при здійсненні містобудівної діяльності. 

У зв‟язку з цим постає питання, чи можна бездіяльність у сфері 

містобудування кваліфікувати як протиправну? Згідно з ч. 1 ст. 9 КУпАП 

адміністративним правопорушенням (проступком) може визнаватися дія або 

бездіяльність. Таким чином, протиправна бездіяльність посадової особи може бути 

підставою притягнення її до відповідальності за порушення вимог законодавства в 

досліджуваній сфері. Наприклад, відповідно до ст. 188-5 КУпАП адміністративна 
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відповідальність настає за невиконання законних розпоряджень чи приписів 

посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони 

навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, 

радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів, тобто саме за бездіяльність, а 

не за активну дію. 

Встановлення уповноваженим органом складу адміністративного 

правопорушення має наслідком настання адміністративної відповідальності. Так, 

примус як примусовий захід припинення адміністративного правопорушення, 

спрямований на переривання діянь, які мають ознаки порушення містобудівного та 

земельного законодавства. 

Пояснюючи зміст та особливості інституту адміністративного примусу, 

М. Г. Шульга зауважив його призначення: а) запобігання вчиненню правопорушень; 

б) припинення адміністративних проступків; в) притягнення до адміністративної 

відповідальності [6, с. 160]. Останнє функціональне завдання досягається через 

адміністративне стягнення. Отже, наступною ознакою адміністративної 

відповідальності є застосування адміністративних стягнень за вчинення 

адміністративних проступків. 

Санкціями ст. 52-56 КУпАП та санкціями статей 96 та 96-1 КУпАП 

передбачено лише накладення штрафу, який може застосовуватися уповноваженими 

органами до правопорушників у сфері земельних відносин та містобудівної 

діяльності. В адміністративно-правовій науці з цього приводу розгорнута дискусія. 

Наприклад, Б. М. Семенко вважає, що до стягнень, які накладаються на юридичних 

осіб за правопорушення у сфері будівництва, крім штрафу, слід віднести пеню, 

конфіскацію предметів, що безпосередньо пов‟язані зі скоєнням правопорушення й 

перебувають у власності правопорушника, вилучення незаконно отриманої виручки, 

анулювання дозволу чи ліцензії, зупинення певного виду діяльності, зупинення всієї 

діяльності юридичної особи на певний строк, припинення юридичної особи 

(примусовий поділ (реорганізація) або ліквідація) [232, с. 8–9]. І. М. Миронець 

частково погоджується з думкою Б. М. Семенка, пояснюючи, що штраф, 

конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об‟єктом 
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адміністративного правопорушення, анулювання дозволу чи ліцензії, 

застосовуються як адміністративні стягнення, характерні для правопорушень у сфері 

будівельної діяльності. Однак пеня, слушно заперечує І. М. Миронець, не належить 

до адміністративних стягнень і притаманна для цивільно-правової 

відповідальності [144, с. 167]. При цьому дослідниця звужує систему стягнень, 

накладення яких є характерним для вчинення адміністративних проступків у 

будівельній діяльності, залишаючи: штраф; конфіскацію предмета, який став 

знаряддям вчинення або безпосереднім об‟єктом адміністративного 

правопорушення; анулювання ліцензії на проведення будівельних робіт; 

позбавлення кваліфікаційного сертифіката архітектора. 

Ми поділяємо думку І. М. Миронець щодо віднесення пені до інституту 

відповідальності у галузі цивільно-правових відносин, а також вважаємо, що 

припинення юридичної особи (примусовий поділ (реорганізація) або ліквідація) як 

вид відповідальності також не слід відносити до заходів адміністративного примусу, 

оскільки його реалізація виходить за рамки повноважень адміністративних органів. 

Оскільки предметом нашого дослідження є правове регулювання земельних 

відносин у сфері містобудівної діяльності, то й інститут адміністративного примусу 

у цій сфері правовідносин слід розглядати у рамках діяльності уповноважених 

органів, у тому числі їхніх спеціальних органів державного архітектурно-

будівельного контролю.  

З цього слідує, що штраф за приписами КУпАП та Закону України «Про 

відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» є єдиним 

безальтернативним видом адміністративного стягнення для усіх суб‟єктів 

відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Якщо КУпАП 

суб‟єктами відповідальності визначає громадян (фізичних осіб) та посадових осіб, 

то у відповідності до Закону такими суб‟єктами є юридичні особи та фізичні особи – 

підприємці, обов‟язковою ознакою діяльності яких є діяльність у галузі 

містобудування.  

Адміністративна відповідальність покладається на винних осіб лише за ті 

проступки, які не мають значної суспільної небезпеки і передбачені чинним 
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адміністративним законодавством. Адміністративні заходи впливу на 

правопорушників стимулюють додержання ними вимог і правил, закріплених 

законодавством [261]. 

Застосування адміністративних стягнень як заходів примусу за адміністративні 

правопорушення у будівництві (статі 96 та 96-1 (крім частин 3–5), частини 1 та 2 

ст. 188-42 КУпАП) здійснюється за процесуальними правилами, визначеними 

КУпАП, органами державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Від 

імені органів державного архітектурно-будівельного контролю розглядати справи 

про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають 

право: керівники виконавчих органів з питань державного архітектурно-

будівельного контролю сільських, селищних, міських рад.  

Питання співвідношення фінансових санкцій та адміністративних штрафів в 

науці є дискусійним. Н. Кізіма вважає, що фінансові санкції та адміністративні 

штрафи мають однакову правову природу [95, с. 133]. На думку І. М. Миронець, 

адміністративно-господарські штрафи за Законом України «Про відповідальність за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності» є різновидом адміністративних 

штрафів [144, с. 175].  

Цікаво, що диференційованим є суб‟єктний склад правопорушень у сфері 

будівництва. Так, різні розміри штрафних санкцій встановлені для: суб‟єктів 

містобудування; суб‟єктів, що здійснюють проєктування, експертизу проектів 

будівництва; замовників будівництва об‟єктів (у разі здійснення містобудівної 

діяльності), або для тих, що виконують функції замовника і підрядника одночасно; 

суб‟єктів містобудування, що виконують будівельні роботи; суб‟єктів 

містобудування, що здійснюють господарську діяльність, пов‟язану із створенням 

об‟єктів архітектури, що підлягає ліцензуванню, або які доручають виконання 

окремих видів робіт відповідальним виконавцям, які згідно із законодавством 

повинні мати кваліфікаційний сертифікат. 

Крім закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності», провадження у справах про правопорушення у сфері 
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містобудівної діяльності визначається також Порядком накладення штрафів за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності, затвердженим постановою КМУ 

від 06 квітня 1995 року № 244 [178].  

Розглянувши земельні правопорушення як підставу адміністративної 

відповідальності в загальнотеоретичному контексті, вбачаємо за доцільне більш 

глибоко проаналізувати його на прикладі одного з найбільш поширених земельних 

правопорушень у сфері містобудування, притягнення до адміністративної 

відповідальності за вчинення якого зіштовхується із рядом проблемних питань. 

Мається на увазі проблема самочинного будівництва, тобто це випадок, коли 

будується нерухоме майно на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, 

або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи без 

належно затвердженого проєкту, або з істотними порушеннями будівельних норм і 

правил.  

У ст. 53
1
 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за самовільне 

зайняття земельної ділянки. Суть даного правопорушення полягає у самовільному 

зайнятті особою чужої земельної ділянки і використанні її без наявності законних 

підстав, тобто за відсутності оформленого у встановленому порядку права власності 

чи іншого передбаченого законодавством права на землю. Одним із способів 

самовільного зайняття земельних ділянок є заволодіння ними без дозволу органів, 

уповноважених приймати рішення про надання ділянок [109]. 

За змістом ст. 212 Земельного кодексу України особа, яка самовільно зайняла 

земельну ділянку, зобов‟язана самостійно і за власний рахунок привести останню у 

стан, придатний для її використання за призначенням, а у разі потреби знести 

зведені нею будівлі, будинки і споруди [80]. 

Самовільне будівництво можуть вчиняти як фізичні особи – громадяни 

України, так і юридичні особи. Контроль за дотриманням законності у сфері 

будівельної діяльності здійснює велика кількість контролюючих органів. Вони 

діють на підставі відомчої нормативної бази та перевіряють дотримання ліцензійних 

умов здійснення будівельної діяльності, протипожежних, санітарно-

епідеміологічних, природоохоронних вимог, вимог щодо охорони праці тощо.  
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Основні наглядові функції в процесі житлового будівництва виконує 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України, яка діє відповідно до 

Положення про неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

09 липня 2014 року № 294 [201].  

Насамперед необхідно зауважити, що, на нашу думку, цей вид земельного 

правопорушення має бути включений до глави 6 «Адміністративні правопорушення, 

що посягають на власність» КУпАП, адже об‟єктом посягання є суспільні 

відносини, які виникають з приводу права використання, розпорядження та 

користування земельними ділянками.  

Самовільне зайняття земельної ділянки є правопорушенням матеріального 

характеру, безпосереднім об‟єктом якого є чітко визначена межами частина 

національного земельного ресурсу, тому заволодіння землею, наприклад, з метою 

зберігання на ній відходів уже не вважатиметься самовільним зайняттям земельної 

ділянки.  

Такі висновки випливають із чинного законодавства. Так, згідно зі статей 79 

та 80 ЗК України земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими 

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

суб‟єктами права власності на землю є: громадяни та юридичні особи – на землі 

приватної власності; територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо 

або через органи місцевого самоврядування, – на землі комунальної власності; 

держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, – на землі 

державної власності. Отже, земельну ділянку необхідно сприймати як об‟єкт усіх 

форм права власності. 

Наголосимо також, що відповідальність за аналогічне правопорушення, але 

яке завдало більшої суспільної шкоди, – злочин у сфері землекористування (ст. 197
1
 

КК України) – включено до розділу VI «Кримінальні правопорушення проти 

власності» КК України. Тобто легітимно склалася ситуація, що охоронні норми 

адміністративного та кримінального законодавства спрямовані на захист різних 

суспільних правовідносин, що призводить до суттєвої правової колізії. 
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Найбільш суперечливим елементом юридичного складу земельного 

правопорушення, що передбачає адміністративну відповідальність за самовільне 

зайняття земельної ділянки, є його об‟єктивна сторона. Насамперед це стосується 

визначення терміну «самовільне зайняття земельної ділянки», яке і є активною дією 

суб‟єкта правопорушення.  

Так, у ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель» зазначено, що самовільне зайняття земельної ділянки – це будь-

які дії, що свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності 

відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування 

про її передачу у власність або надання у користування або за відсутності вчиненого 

правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є 

правомірними [195].  

Правова дефініція загалом збігається з науковою думкою. Так, В. І. Семчик 

зазначає, що самовільне зайняття – це не засноване на законі заволодіння земельною 

ділянкою в порушення встановленого порядку надання, здійснюване без відведення 

землі в натурі й одержання документа, що засвідчує право на землю. Водночас 

одним із основних способів самовільного зайняття є захоплення землі, тобто 

заволодіння ділянкою без дозволу органів, уповноважених виносити рішення про 

надання земельних ділянок у користування [78, с. 254]. 

Таким чином, слід виокремити основні ознаки повноправного власника 

(орендаря) земельної ділянки:  

а) позитивне рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого 

самоврядування про передачу земельної ділянки у власність або оренду;  

б) укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки; державна 

реєстрація права власності на землю.  

Без дотримання цих обов‟язкових умов та одночасного зайняття або 

використання земельної ділянки особа вважатиметься правопорушником, а залежно 

від завданої суспільної шкоди земельне правопорушення буде кваліфікуватися або 

як адміністративний проступок (ст. 53-1 КУпАП), або як кримінальне 

правопорушення (ст. 197-1 КК України). 
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Вважаємо за необхідне доповнити диспозицію ст. 53-1 КУпАП положенням 

щодо заборони використання земельної ділянки без оформлених в установленому 

порядку документів, що встановлюють право власності на землю. 

На даний час існує гостра проблема самочинного будівництва, неналежна 

правова врегульованість протидії якій обумовлює масовість явища та застосування 

різноманітних схем, що приводять до порушення прав держави, територіальних 

громад, фізичних та юридичних осіб. Особливу актуальність і гостроту проблеми 

самочинного будівництва у містобудівних, цивільних та муніципальних 

правовідносинах підкреслюють як юристи-науковці [168, с. 101], так і юристи-

практики [97], які у різний спосіб обґрунтовують шкідливість цього містобудівного 

явища.  

Слід зазначити, що внаслідок прийняття Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та 

вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» від 

22 грудня 2011 року № 4220-VI, із КУпАП виключено ст. 97, яка встановлювала 

відповідальність за самочинне будівництво та адміністративні повноваження 

місцевого самоврядування з приводу такого будівництва [194].  

Вище цитовані приписи Закону та адміністративна деценалізація складу 

правопорушення ст. 97 КУпАП перевели учасників містобудівної діяльності із 

площини адміністративно-правових відносин муніципального рівня у площину 

відносин цивільно-правових, адже застосування такого заходу, як примусове 

знесення самочинно збудованого об‟єкту можливе виключно на підставі судового 

рішення, яке набуло законної сили. При цьому застосування такого заходу є 

крайньою мірою.  

Органи ДАБК відповідно до чинного законодавства мають суттєві 

повноваження та механізми впливу для запобігання правопорушень у сфері 

містобудівної діяльності. Однак аналіз судової практики свідчить про значну 

кількість справ, розгляд яких довів правову необізнаність, а інколи й недостатню 

компетентність суб‟єктів містобудівної діяльності як з боку державних органів, так і 

з боку приватних осіб, про що свідчить судова практика при розгляді справ щодо 
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правопорушень у сфері містобудівної діяльності. Тут мають місце як процесуальні 

правопорушення так і порушення норм матеріального права на всіх етапах 

(проведення перевірки, складання протоколу, винесення постанови, оскарження 

постанови у суді). Так, порушення процедури складання протоколу про 

адміністративне правопорушення та винесення постанови призводять до їх 

подальшого скасування та визнання незаконними дій суб‟єкту владних 

повноважень. 

Так, Деснянський районний суд м. Києва у Постанові (ЄДРСР № 31405666) 

зазначив: «Відповідно до положень ст. 251 КУпАП, доказами в справі про 

адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у 

визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи 

відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його 

вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. 

У постанові про адміністративне правопорушення, складеної відносно позивачки, 

відсутні дані щодо спростування доводів позивачки та її представника і які б у свою 

чергу свідчили про наявність у діях позивачки складу адміністративних 

правопорушень, передбачених ч. 1 і ч. 12 ст. 96 КУпАП. Крім того, спірне 

будівництво було здійснене в 2007 році, тобто, до 19.01.2012 року, а тому правові 

підстави для притягнення позивачки до адміністративної відповідальності за ч. 12 

ст. 96 КУпАП, взагалі відсутні» [180]. Хмельницький міськрайонний суд у 

Постанові (ЄДРСР № 39179327) вказав: «З матеріалів справи вбачається, що жодних 

пояснень з приводу порушення за п. 6 ст. 96-1 КУпАП у ОСОБА_1 не відбиралося, 

протокол в справі про адміністративне правопорушення за вказаною статтею 

порушнику не направлявся, припис про усунення порушень вимог законодавства не 

вносився» [181].  

Як наслідок, порушення процедури складання протоколу про адміністративне 

правопорушення та винесення постанови призводять до їх подальшого скасування 

судом та визнання незаконними дій суб‟єкта владних повноважень. 

В цьому контексті вважаємо за доцільне, щоб в сферу правового регулювання 

інституту адміністративно-правової відповідальності за порушення земельного 
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законодавства у сфері містобудування входили первинні діяння правопорушника та 

реагування органу публічної влади на вказані діяння, дії у відповідь порушника. При 

цьому акцентуємо увагу на тому, що діями у відповідь порушника можуть бути: по-

перше, усунення порушення і оплата штрафу; по-друге, незгода з накладеним 

стягненням і оскарження дій контролюючого органу; по-третє, відсутність реакції на 

накладення адміністративного стягнення, що, у свою чергу, провокує дії у відповідь 

органу влади.  

Підсумовуючи, зазначимо, що адміністративний примус є елементом системи 

регулювання земельних відносин у сфері містобудівної діяльності, який 

призначений забезпечувати дієвість механізму профілактики та усунення порушень 

земельного та містобудівного законодавства, а також грає превентивну роль у 

профілактиці правопорушень у сфері містобудівної діяльності.  

Вважаємо, що з метою мінімізації проблеми самочинного будівництва, при 

розробці проєкту Містобудівного кодексу України слід передбачити механізм 

адміністративного примусу щодо знесення самочинного будівництва, надавши 

постанові органу державного архітектурно-будівельного контролю статусу 

виконавчого документу. 

Запозичення світового досвіду у будь-якій сфері суспільного життя, зокрема й 

у галузі землекористування, та імплементація норм у вітчизняну правову систему є 

важливим кроком в удосконаленні адміністративно-правової регламентації 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування.  

Перш за все, необхідно акцентувати, що в законодавстві сучасних країн СНД у 

сфері землекористування питання адміністративної відповідальності закріплені на 

кодифікованому рівні. Так, ст. 96 Кодексу Республіки Білорусь про землю [105], 

ст. 168 Земельного кодексу Республіки Казахстан [86], ст. 115 Земельного кодексу 

Республіки Вірменія [85] визначають, що особи, винні у вчиненні земельних 

правопорушень, можуть притягуватися й до адміністративної відповідальності.  

Перелік адміністративних проступків і конкретні санкції за вчинення 

земельних правопорушень закріплені в Кодексі Республіки Казахстан про 

адміністративні правопорушення [106] та Кодексі Республіки Узбекистан про 



101 

адміністративну відповідальність [108]. На нашу думку, законодавці цих країн 

більш ґрунтовно підійшли до трактування відповідальності за земельні 

правопорушення, порівняно з вітчизняним законодавством. Так, підстави 

притягнення до відповідальності за проступки у галузі землекористування містяться 

у двох главах: щодо охорони власності та охорони навколишнього середовища і 

природокористування, що зумовлено розумінням земельного ресурсу як об‟єкта 

власності та як об‟єкта охорони. 

Найбільш лаконічним з погляду юридичної техніки є Кодекс про 

адміністративні правопорушення Республіки Молдова [104], в якому питанням 

земельних правовідносин присвячена лише ст. 52 «Порушення земельного 

законодавства». У дефініції цієї статті передбачаються такі протиправні діяння: 

самовільне зайняття земель; самовільне будівництво; забруднення земель 

сільськогосподарського та іншого призначення; забруднення земель хімічними та 

радіоактивними речовинами, промисловими відходами, стічними водами; 

пошкодження родючого шару ґрунту, незаконне його зняття та використання; 

невжиття заходів щодо попередження ерозії ґрунту, інших процесів, що погіршують 

його якість; неповернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та в неналежному 

стані; будівництво об‟єктів, що забруднюють землю; самовільне відхилення від 

проектної документації землевпорядкування; нецільове використання земель; 

спотворення даних про стан і використання земель; порушення строків розгляду 

заяв громадян про надання земельних ділянок і приховування даних про вільний 

земельний фонд; знищення межових знаків. 

Необхідно акцентувати, що, порівняно з наведеними нормативно-правовими 

актами, Кодекс Республіки Таджикистан про адміністративні правопорушення [107] 

має дещо специфічне наповнення. Так, крім загальних законодавчих положень, які 

передбачають відповідальність за земельні проступки (забруднення, нераціональне 

використання земель тощо), зазначаються, наприклад, й такі: ст. 144 «Порушення 

режиму використання земель», ст. 148 «Використання землі без документа, що 

підтверджує право власності», ст. 151 «Самовільний обмін земельними ділянками», 

ст. 153 «Прийняття незаконного рішення про виділення і використання земель», 
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ст. 160 «Створення перепон для оформлення документів на виділення і 

використання земельної ділянки», ст. 163 «Ухилення від реєстрації земельної 

ділянки» та ін. 

Аналіз зазначених кодифікованих актів дозволив виокремити певні спільні 

положення притягнення до адміністративної відповідальності за земельні 

правопорушення, характерні як для вітчизняного законодавства, так і для 

законодавства країн СНД, а саме:  

1) окрім притягнення до адміністративної відповідальності, правопорушник 

зобов‟язується відшкодувати завдану екологічну шкоду в повному обсязі;  

2) закріплення переліку діянь, що негативно впливають на стан земельних 

ресурсів та належну реалізацію земельних правовідносин, а також відповідних 

санкцій за їх вчинення;  

3) найпоширенішою санкцією за вчинене правопорушення є штраф.  

Разом із тим, слід зауважити, що переважна більшість норм КУпАП, які 

передбачають адміністративну відповідальність за вчинення земельних 

правопорушень, закріплює менші розміри штрафів, ніж це передбачено за 

аналогічний проступок у законодавстві інших пострадянських країн. Наприклад, у 

ч. 1 ст. 52 «Самовільне заняття земель» Кодексу про адміністративні 

правопорушення Республіки Молдова передбачено штраф у розмірі близько 

8 тис. грн (при переведенні в українську національну валюту), тоді як за ст. 531 

«Самовільне зайняття земельної ділянки» КУпАП – до 1700 грн; за ст. 15.11 «Порча 

земель» Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення – 

близько 9600 грн, а за ст. 534 «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом 

(поверхневим шаром) земель» КУпАП – до 1700 грн тощо. 

Більш високі штрафні санкції за екологічні правопорушення передбачено в 

законодавстві Великобританії, Федеративної Республіки Німеччини, Японії та ін. 

Відповідно до правових норм Сполучених Штатів Америки, розмір штрафів за такі 

діяння становить близько 25 тис. доларів за кожен день неусунення завданої 

екологічної шкоди. 
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Слід зазначити, що, відповідно до ст. 60 «Порушення права власності на 

природні ресурси» Кодексу Республіки Казахстан про адміністративні 

правопорушення, за самовільне зайняття земельної ділянки та її використання 

посадовою особою передбачається адміністративний арешт строком до 15 діб. 

На нашу думку, така сувора санкція не суперечить демократичним стандартам 

і може бути імплементована у вітчизняне земельне законодавство. Водночас 

наявність альтернативної, більш суворої відповідальності посадових осіб за 

вчинення правопорушень у сфері землекористування та охорони земель сприятиме 

боротьбі із зловживаннями владою, а також корупційними діяннями, що позитивно 

вплине на інші аспекти земельних правовідносин. 

Таким чином, аналіз світового законодавства дозволяє зробити висновок, що 

питання охорони та раціонального використання земель за кордоном перебувають 

під посиленим контролем з боку держави, що свідчить про особливе суспільне 

значення відповідальності посадових осіб у цій сфері. 

Підсумовуючи викладене, можна запропонувати такі напрями вдосконалення 

чинного вітчизняного законодавства в галузі адміністративної відповідальності за 

земельні правопорушення:  

1) підвищити розміри та диференціювати штрафні санкції;  

2) перерозподілити статті КУпАП за відповідними главами залежно від того, 

чи земля є об‟єктом: а) права власності; б) охорони; в) управління; г) використання 

та розпорядження;  

3) розширити перелік підстав притягнення до адміністративної 

відповідальності. 

На нашу думку, відсутність у КУпАП норм, що регламентують 

адміністративну відповідальність юридичних осіб за вчинення земельних 

правопорушень, є суттєвим недоліком вітчизняного законодавства, що має 

конкретні негативні наслідки.  

По-перше, така тенденція не відповідає міжнародній правовій традиції. Окрім 

того, наявність законодавчих прогалин ускладнює процедуру залучення України до 

глобальних екологічних проєктів, євроатлантичної інтеграції тощо.  
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По-друге, неврегульованість питань адміністративної відповідальності 

юридичних осіб призводить до зловживання правом або до відвертих 

правопорушень з боку юридичних осіб.  

По-третє, юридичні особи корпоративного сектору як розпорядники великих 

земельних наділів та користувачі інших супутніх природних ресурсів є основними 

суб‟єктами екологічної охорони, які здійснюють загальнообов‟язкові та додаткові 

природоохоронні заходи, що мають систематично стимулюватися державою.  

По-четверте, залежно від виду господарської діяльності юридичні особи 

можуть завдати більшої шкоди землі, ніж фізичні, тому встановлення 

адміністративної відповідальності буде сприяти насамперед стимулюванню свідомої 

правомірної поведінки суб‟єкта господарювання та недопущенню вчинення ним у 

подальшому діянь, за які передбачається кримінальне покарання.  

По-п‟яте, визначення відповідальності за земельні правопорушення лише для 

громадян та посадових осіб може спричинити правовий нігілізм з боку керівництва 

юридичної особи, оскільки суб‟єкт господарювання не несе жодного реального 

покарання, не може бути ліквідований чи іншим шляхом легітимно обмежений в 

окремих повноваженнях, спеціальних правах тощо. 

По-шосте, така ситуація значно ускладнює провадження у справах про 

земельні правопорушення, в яких суб‟єктами делікту є декілька посадовців, які 

вчинили неправомірне діяння за спільним умислом в інтересах юридичної особи. 

Необхідно наголосити, що в такій ситуації важливого значення набуває визначення 

суб‟єктивної сторони адміністративного правопорушення, скоєного юридичною 

особою, яка розглядається як:  

а) вираження провини посадових осіб адміністрації та вважається доведеною 

тільки за умов її встановлення (відповідно до суб‟єктивного підходу);  

б) провина організації з погляду державного органу, який здійснює 

накладення адміністративних стягнень (згідно з об‟єктивним підходом). 

Таким чином, вважаємо, що лише чітке законодавче закріплення адекватних 

адміністративних санкцій за вчинення земельних правопорушень юридичними 
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особами повною мірою гарантуватиме ефективність притягнення посадових осіб до 

адміністративної відповідальності за ці діяння.  

Водночас, ґрунтуючись на викладеному, необхідно зробити деякі зауваження 

стосовно логіки процесу підвищення рівня адміністративних стягнень. Так, 

повністю погоджуючись з думкою фахівців Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України, зокрема щодо земельних 

правопорушень [42], зауважимо:  

1) посилення відповідальності у сфері землекористування має відбуватися 

одночасно із санкціями за адміністративні правопорушення в інших сферах 

природокористування, передбачених главою 7 КУпАП;  

2) відповідальність за скоєння земельного правопорушення має бути менш 

суворою, ніж кримінальна відповідальність за скоєння відповідних злочинів, тобто 

розмір штрафу за земельне правопорушення необхідно встановлювати нижче 

визначеного максимуму у ст. 53 КК України – до тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

3) штрафні санкції за земельне правопорушення мають бути нижчими, ніж 

передбачено санкцією за вчинення відповідного злочину, наприклад, ст. 53-4 

КУпАП та ст. 239-1 КК України. 

На нашу думку, викладене зумовлює необхідність додаткових змін до чинного 

законодавства, без яких удосконалення глави 7 КУпАП матиме формальний вигляд, 

спричиняючи неузгодженості та колізії з КК України. 

По-перше, необхідно розглянути можливість підвищення санкцій за 

адміністративні правопорушення, передбачені статтями 57–92-1 КУпАП. 

На підставі викладеного зауважимо, що запропоновані зміни обумовлені, з 

одного боку, нагальною необхідністю законодавчого закріплення галузі 

землекористування: а) вичерпного переліку адміністративних деліктів; 

б) відповідності адміністративного стягнення тяжкості вчиненого правопорушення; 

в) інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб тощо; а з іншого, – 

тим, що відкриття доступу до вільного ринку землі має паралельно забезпечуватися 
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відповідними формами адміністративного примусу, зокрема щодо посадових осіб, 

які суттєво впливають на ці процеси.  

Більше того, має змінитися підхід до земельних правопорушень, адже існуючі 

зловживання, закріплені в законодавстві та проаналізовані в науково-теоретичних 

доробках, безпосередньо охоплюють лише питання використання, розпорядження та 

охорони землі. Таким чином, втілення в життя концепції приватної власності на 

землю стосовно вільного комерційного розпорядження, спонукає до створення 

законодавчо відокремленої групи земельних адміністративних деліктів – земельних 

правопорушень, об‟єктом посягання яких є право власності на землю. 

 

2.2 Кримінальні правопорушення земельно-правового характеру у сфері 

містобудування як підстава кримінальної відповідальності 

 

Низка земельних правопорушень тягнуть за собою кримінальну 

відповідальність. Вони визнаються кримінальними правопорушеннями. Відповідно 

до ст. 12 КК України, всі кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні 

проступки і злочини. Кримінальним проступком є передбачене КК України діяння 

(дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді 

штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або інше покарання, не пов‟язане з позбавленням волі. Як випливає з 

аналізу складів кримінальних земельних правопорушень, всі вони можуть бути 

віднесені до категорії злочинів. 

Суспільна небезпека глобалізації тіньових процесів у господарській галузі, 

вплив криміналітету на поглиблення економічної кризи, поширення корупції, 

зокрема у вищих ешелонах влади – проблеми загальновідомі. Останніми роками 

процеси тінізації охопили найбільш прибуткові сфери ринку і в сучасних соціально-

політичних умовах розвитку країни стали найзагрозливішими чинниками, що 

зсередини підривають фінансову систему, детермінують інші суто криміногенні 

явища та вияви корупції, а також впливають на імідж України як надійного 

зовнішньоекономічного партнера. Характеристику тіньових процесів наведено в 
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багатьох працях українських учених, оглядах зарубіжної літератури та численних 

публікаціях у періодичних виданнях [185; 222; 250].  

Сфера містобудування в результаті розвитку будівельної індустрії, збільшення 

кількості об‟єктів промислової та соціальної інфраструктури, функціонування ринку 

житла, протягом останнього десятиліття посідає важливе місце в структурі злочинів. 

В свою чергу, протягом останніх десятиліть в Україні спостерігається не тільки 

кількісне зростання злочинів, пов‟язаних з порушенням земельного законодавства у 

сфері містобудування, а й їх істотна трансформація. Якщо в радянський період 

історії нашої держави земельні злочини переважно обмежувалися 

самозахопленнями сусідських садових або дачних ділянок з метою користування, то 

сьогодні такі діяння все частіше набувають комерційного характеру з ознаками 

рейдерства і з використанням різних адміністративних важелів і судових процесів. 

Як зазначає Р.О.Мовчан, чинний КК України відзначається наявністю досить 

розгалуженої системи норм, присвячених регламентації відповідальності за злочини 

у сфері земельних відносин. Причому, кореспондуючись з відповідними приписами 

Конституції України, ця система враховує необхідність кримінально-правової 

охорони як «власницької» функції, що є покликанням ст. 197-1 КК України, так і 

«екологічної» функції землі як основного національного багатства, що є 

прерогативою статей 239, 239-1, 239-2 та 254 КК України [149, c. 1]. 

Особливу актуальність на сьогодні набуло питання формування ефективної 

кримінально-правової політики України з метою попередження та подолання 

земельної злочинності. Одним із першочергових кроків в цьому напрямку, на нашу 

думку, є вивчення юридичної природи злочинів земельно-правового характеру у 

сфері містобудування з метою вдосконалення та корегування процесів 

криміналізації та декриміналізації певних суспільно-небезпечних діянь у сфері 

земельних відносин, що забезпечить виважений взаємозв‟язок існуючої правової 

регламентації охоронюваних відносин у сфері кримінальної відповідальності та 

реального стану земельної злочинності у сфері містобудування.  
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В умовах сьогодення необхідні дієві заходи у відповідь порушнику, зокрема, 

посилення відповідальності суб‟єкта містобудування при проведенні відповідного 

архітектурно-будівельного контролю [268]. 

Незважаючи на досить широке коло повноважень, наданих чинним 

законодавством службовим особам органів ДАБІ, виникають значні проблеми у 

втіленні цих прав на практиці.  

Наприклад,  державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд) 

здійснюється у присутності суб'єктів містобудування або їх представників, які 

будують або збудували об'єкт будівництва. 

Таким чином, суб'єкт містобудування, попередньо знаючи про дату та строки 

здійснення контролю, не маючи чітко закріпленого обов‟язку бути присутнім при 

його здійсненні, може нехтувати цим правом та взагалі не з‟явитися під час 

проведення перевірки, що унеможливлює її здійснення [262]. 

На думку Б. Б. Тангієва, для проведення дослідження проблем земельної 

злочинності необхідним є виведення основних ознак та поняття земельного злочину, 

оскільки «поняття того чи іншого злочину визначає чіткі межі і зміст груп злочинів, 

які слід відносити до даного виду, що в свою чергу, може визначити відношення до 

них, як до другорядних, чи, навпаки, як до тих, що заслуговують найбільшої уваги з 

боку правоохоронних та інших спеціальних органів» [246, c. 231]. На нашу думку, 

поняття «злочинів щодо земель містобудування» слід будувати на основі визначення 

поняття «злочин кримінальне правопорушення», яке дається у ч. 1 ст. 11 КК, а саме: 

«Кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно 

небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб‟єктом кримінального 

правопорушення». 

У дефініції кримінального правопорушення, таким чином, виокремлюються 

такі його ознаки, як власне діяння (дія або бездіяльність), суспільна небезпечність, 

кримінальна протиправність (яка, на нашу думку, включає й караність), винність, 

вчинення суб‟єктом злочину. До недавнього часу в науці кримінального права 

домінуючим було уявлення про те, що ознака суспільної небезпеки є необхідною і 

сутнісною ознакою злочину [24, с. 59]. Однак, на початку 1990-х років відповідно до 
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ліберальних тенденцій в науці кримінального права дослідники стали висловлювати 

думку про те, що необхідно відмовитися від матеріальної ознаки злочину і залишити 

лише формальну. В якості аргументів прихильниками зазначеної позиції 

вказувалося, що суспільна небезпека не є величиною постійною; матеріальна ознака 

дозволяє законодавцю назвати злочинним будь-яке діяння, що вторгається в сферу 

державних інтересів [176, с. 44]. Відзначимо, що ідея відносно формального підходу 

до визначення злочину сама по собі не нова, оскільки подібні погляди 

висловлювалися раніше. Зокрема, юрист і соціолог П. А. Сорокін ще у 1914 році 

відзначав, що «який-небудь акт є злочином не за своєю одвічною природою, а тому, 

що він ображає і порушує чиїсь шаблони» [235, с. 209]. 

У зв‟язку з висловленими аргументами, дійсно, ознака суспільної небезпеки не 

завжди є постійною, оскільки змінюються соціальні умови, що лежать в основі 

кримінально-правової заборони. Це обумовлює динамізм кримінального закону, 

який реагує на появу нових відносин (наприклад, у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп‟ютерів), систем та комп‟ютерних мереж і мереж 

електрозв‟язку) або на їх якісну зміну (наприклад, у сфері господарської діяльності), 

а також на правову оцінку окремих видів поведінки. Таким чином, змінюється зміст 

суспільної небезпеки злочину, а за ним – його законодавчий (формальний) опис [8, 

c. 141]. Однак, криміналізувати діяння можна лише тоді, коли воно за своїми 

об‟єктивними властивостями є кримінальним правопорушенням (у нашому аналізі – 

злочином). Діяння, що має властивості злочину, як явище об‟єктивної реальності 

являє собою «конкретний акт людської поведінки, який в силу своєї реальності 

немислимий поза часом і простором, поза певної зовнішньої форми свого прояву. 

Тому такі об‟єктивні обставини, як спосіб, місце, час, обстановка, неодмінно 

супроводжують вчинення будь-якого злочину. Дані обставини злочину як явища 

дійсності для недопущення їх змішування з ознаками протиправності, суспільної 

небезпечності, винності і караності будуть іменуватися нами елементами злочину.  

В силу зазначених обставин ми приєднуємося до позиції тих дослідників, які 

вважають суспільну небезпеку обов‟язковою ознакою злочину, причому ознакою 

сутнісною, що розкриває його соціальну природу. 
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Варто зазначити, що суспільна небезпека насамперед залежить від 

формулювання суспільно небезпечних діянь у диспозиціях статей Особливої 

частини КК. Так, шкода земельним відносинам у сфері містобудування завдається, 

наприклад, самовільним зайняттям земельної ділянки (частини 1 та 2 ст. 197-1 КК), 

порушенням спеціальних правил, що спричинило забруднення або псування земель 

(ст. 239), заволодінням ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земельних 

ділянок або ґрунтовим покривом земель водного фонду в особливо великому розмірі 

(статті 239-1, 239-2 КК), безгосподарським використанням земель (ст. 254 КК). 

Зауважимо, що майже всі злочини, які досліджуються, спричиняють шкоду 

відповідному порядку суспільних відносин, що виявляється у формулюванні 

суспільно небезпечних наслідків як основної ознаки складів відповідних злочинів.  

Наступною складовою поняття злочинів є категорія кримінальної 

протиправності. Кримінальна протиправність – це юридичне вираження суспільної 

небезпеки злочину в тому сенсі, що законодавець вказує, що насамперед він визнає 

суспільно небезпечним і забороненим під загрозою кримінального покарання [29, 

c. 74]. Формальною ця ознака злочину називається тому, що законодавець 

формалізує властивості суспільної небезпеки злочину через певні елементи складу 

злочину (або ознаки самого поняття злочину). Ознака кримінальної протиправності 

злочину має важливе практичне значення, оскільки дозволяє відрізнити злочин від 

аналогічних правопорушень. 

У теорії кримінального права виокремлюється пряма (безпосередня) та 

змішана протиправність злочинів [245, c. 561]. Змішана протиправність має місце 

«коли діяння забороняється в кримінальному порядку в зв‟язку з тим, що воно 

визнане протиправним нормами іншої галузі права. Відзначимо, що змішаною 

протиправністю характеризуються й злочини земельно-правового характеру у сфері 

містобудування. Погоджуємось із Т. Б. Саркісовою, яка вказує, що «для земельних 

правопорушень характерна протиправність, що має подвійну правову природу, яка 

визначається як земельним законодавством, так і адміністративним, кримінальним, 

цивільним тощо» [227, с. 12]. Дійсно, для з‟ясування змісту ознак складів цих 

злочинів потрібно звертатися до цілої низки нормативно-правових актів 
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(ЗК України, Закони України «Про охорону земель», «Про відповідальність за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності», «Про регулювання 

містобудівної діяльності» та ін.). 

Проте, склад злочину описаний безпосередньо у КК в загальному вигляді, без 

деталізації конкретних його ознак. Це характерно для злочинів земельно-правового 

характеру у сфері містобудування. На нашу думку, відносячи злочини до 

відповідної групи, слід враховувати, що злочинами земельно-правового характеру у 

сфері містобудування доцільно визнавати лише ті, в яких правопорядок у сфері 

використання земель містобудування виступає основним безпосереднім об‟єктом. 

Водночас не можуть бути віднесені до вказаної групи ті посягання, в яких земельні 

відносини у сфері містобудування виступають додатковим безпосереднім об‟єктом 

(наприклад, злочини, передбачені у статтях 236–238, 240 та ін.).  

Наступна ознака злочину – винність. «У цій ознаці відображається 

найважливіший принцип кримінального права – суб‟єктивного ставлення, тобто 

відповідальності тільки за наявності вини, що випливає із ст. 62 Конституції 

України» [14, с. 75].  

Винність передбачає обов‟язкове встановлення в діянні суб‟єкта злочину 

умисної (прямий та непрямий умисел) або необережної форми вини. Так, 

законодавець підкреслює, що злочин – це завжди вольовий акт, через який винний 

проявляє свою свідомість і волю. Винність визначається психічним ставленням 

особи до протиправного діяння і його наслідків. 

Зауважимо, що злочини земельно-правового характеру у сфері містобудування 

характеризуються з суб‟єктивної сторони неоднаково. У диспозиціях відповідних 

статей немає вказівки на те, з якою формою вини можуть вчинятися злочини 

земельно-правового характеру у сфері містобудування.  

У свою чергу, забруднення або псування земель (ст. 239), незаконне 

заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239-1) та 

безгосподарське використання земель (ст. 254 КК) – зі складною формою вини 

(подвійною). Так, наприклад, специфіка конструкції складної форми вини 

характеризується розподілом психічного ставлення особи до суспільно 
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небезпечного діяння та до суспільно небезпечних наслідків, адже особа не завжди 

може однаково ставитися до діяння та до наслідків. Усвідомлення ж особою 

вчинення суспільно небезпечного діяння характеризує його лише як умисне. 

У зв‟язку з цим, психічне ставлення особи до порушення спеціальних правил та 

правових обов‟язків по підтриманню екологічної безпеки повинно визнаватися 

умисним, якщо суб‟єкт свідомо їх порушує, передбачає і бажає цього. А по 

відношенню до суспільно небезпечних наслідків особа діє необережно, тобто 

настання цих наслідків (наприклад, втрата родючості) не охоплюється умислом 

винного.  

Безгосподарське використання земель характеризується тим, що 

безпосереднім результатом цього діяння виступає погіршення нормального якісного 

стану ґрунтового покриву земель. З моменту порушення особою свого правового 

обов‟язку починається настання цих наслідків, прояв яких не залежить від волі 

особи, що створила умови суспільної небезпеки. З судової практики є приклад, коли 

службова особа, діючи всупереч ст. 168 Земельного кодексу України, користуючись 

земельною ділянкою площею 5 га на правах оренди, що була надана для ведення 

сінокосіння та пасовищ, не маючи на те законних підстав, за відсутності 

передбаченого законом дозволу на зняття поверхневого шару ґрунту, умисно 

порушила природний стан земель шляхом проведення земляних робіт (була вирита 

копанка, площею 0,9479 га на землях сільськогосподарського призначення) без 

обґрунтованих проектних рішень, погоджених та затверджених у встановленому 

законодавством порядку. Службова особа заявила, що ці дії були вчинені ним лише 

з метою поліпшення стану наданої в оренду земельної ділянки, для використання 

решти її за цільовим призначенням, цими діями не тільки не було порушено 

екологію місцевості, а навпаки, проведено осушення заболочених земель [179]. 

Шкода, що є наслідком всього злочину, – лише завершальний етап розвитку 

суспільно небезпечного діяння, крім цього, вона знаходить свій прояв не одразу, а 

згодом (через специфіку об‟єктивної сторони злочинного безгосподарського 

використання земель, особливості механізму заподіяння шкоди).  



113 

Зауважимо, що безгосподарське використання земель має матеріальний склад, 

що зобов‟язує під час кваліфікації встановлювати психічне ставлення винної особи 

не тільки до суспільно небезпечного діяння, а й до його наслідку – тривалого 

зниження або втрати родючості земель, виведення земель із сільськогосподарського 

обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту. Нечаста судова 

практика свідчить про загальний недолік, що присутній в інших обвинувальних 

вироках – неповне встановлення форми вини. Наприклад, у вироку Чортківського 

районного суду Тернопільської області за № 608/1873/14-к від 29 липня 2014 року 

суд зовсім не вказав на форму вини у вчиненому винним діяння, передбачене ст. 254 

КК України. У вироку лише зазначено, що ОСОБА_1 влаштував на земельній 

ділянці із земель сільськогосподарського призначення загальною площею 0,58 га, 

яку він використовує відповідно до виготовленого Державного акта, ставок, через 

що чого означена земельна ділянка ним використовується безгосподарно, що вивело 

вказану земельну ділянку з сільськогосподарського обороту [41]. В іншому прикладі 

вироком Теребовлянського районного суду Тернопільської області за 

№ 606/1954/14-к від 09 вересня 2014 року засуджено ОСОБА_3 за те, що 29 липня 

2008 року ОСОБА_2 на підставі Державного акту набула право власності на 

земельну ділянку площею 0,22 га, для ведення особистого селянського 

господарства. Після набуття права власності на зазначену земельну ділянку чоловік 

ОСОБИ_2 – ОСОБА_3, діючи умисно, вирішив використати цю земельну ділянку не 

за цільовим призначенням, а саме для будівництва ставка, при цьому не бажаючи 

виготовляти документацію із землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки та отримати спеціальний дозвіл на зняття, зберігання та 

використання ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки [40].  

У вироку суд визначив психічне ставлення щодо суспільно небезпечного 

діяння у формі умислу. Але при цьому він не встановив, як ставилася винна особа до 

настання суспільно небезпечних наслідків – умисно чи необережно. У переважній 

більшості суд кваліфікував вчинене за ст. 254 КК України, лише встановивши 

умисел щодо суспільно небезпечного діяння, залишивши поза увагою вивчення 

інтелектуального та вольового елементів вини у суспільно небезпечному наслідку. 
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Як ми вже зазначали, невизначення психічного ставлення до наслідку не дозволяє 

однозначно визначити форму вини всього злочину. Такий злочин може бути 

умисним, мати комбіновану, або навіть необережну форму вини. Остання можлива, 

коли суб‟єкт, вчиняючи діяння не передбачав настання наслідків у вигляді 

тривалого зниження або втрату родючості земель, виведення їх із 

сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури 

ґрунту, хоча в силу своїх професійних обов‟язків повинен був і міг їх передбачити, 

чи передбачав, але легковажно розраховував на їх ненастання. Судова практика все-

таки свідчить про наявний умисел як переважну форму вини у безгосподарському 

використанні земель [38; 39].  

Таким чином, треба зауважити, що в правозастосовній практиці з приводу 

злочинів земельно-правового характеру у сфері містобудування відсутнє чітке 

визначення форм і видів вини. Відповідно, вироки за цими злочинами не можна 

повною мірою назвати правосудними. Тому вирішенням цієї проблеми є чітке 

закріплення у вироку форми і виду вини вчиненого злочину.  

Таким чином, злочини земельно-правового характеру у сфері містобудування 

характеризуються наявністю умисної форми вини або складної вини. 

І, насамкінець, розглянемо таку ознаку злочину, як суб‟єкт його вчинення. 

Чинне вітчизняне кримінальне законодавство передбачає загальні умови 

кримінальної відповідальності фізичних осіб, які повинні володіти рядом важливих 

ознак, притаманних суб‟єкту злочину. В основі будь-якого вчинку людини присутні 

дві важливі ознаки (вік та осудність), які дозволяють визнавати отриманий результат 

від вчиненої дії усвідомленою і обдуманою. У найзагальнішому вигляді дані ознаки 

підтверджують наявність у особи здатності здійснювати дії, а також нести 

відповідальність за їх наслідки. Дані ознаки не можуть бути визнані самостійною 

підставою і враховуються в процесі кваліфікації злочину поряд з іншими 

елементами складу злочину [278].  

Зі змісту ст. 18 КК України слідує, що суб‟єктом злочину може бути тільки 

фізична особа. Український законодавець не передбачає відповідальності 

юридичних осіб, але, як показує практика, суспільна шкода від діяльності 
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юридичної особи у багато разів перевищує шкоду, завдану фізичною особою, а 

покарання останніх не відповідає принципу пропорційності, незважаючи на 

необхідність призначення покарання в залежності від предмета посягання, що 

вказує на ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння. У зарубіжному 

кримінальному законодавстві (Німеччина, Франція, Англія та ін.) подібна 

відповідальність юридичних осіб передбачена, а види покарання досить 

різноманітні: штраф, який кратно перевищує дане покарання, передбачений для 

фізичної особи; припинення діяльності або її заборона на певний час; заборона на 

отримання кредитів, примусове банкрутство і т. ін. [162, c. 193] У будь-якому 

випадку, наявність подібної відповідальності юридичних осіб дозволяє зробити 

висновок про те, що можливості кримінально-правового впливу на юридичних осіб 

за вчинення злочину можуть бути найрізноманітнішими і ефективними.  

На сьогодні у кримінальному законодавстві фактично усіх країн світу 

осудність є обов‟язковою умовою настання кримінальної відповідальності, так само, 

як і вік кримінальної відповідальності. У ч. 1 ст. 19 КК України зазначено, що 

осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої 

дії (бездіяльність) і керувати ними. Це поняття також характеризує стан інтелекту 

особи та її волі щодо вчиненого суспільно небезпечного діяння. Відсутність 

осудності особи виключає можливість визнання її суб‟єктом злочину, а вчинене нею 

суспільно небезпечне діяння – злочином. Характеристика осудності особи однакова 

для всіх злочинів і не залежать від особливостей конкретних складів. Відповідно до 

цієї статті повну осудність щодо злочинів земельно-правового характеру у сфері 

містобудування можна визначити як можливість фізичної особи під час вчинення 

умисного суспільно небезпечного діяння, що порушує відносини у сфері охорони, 

раціонального використання і відтворення земельних ресурсів, усвідомлювати свої 

дії та керувати ними. Здатність особи під час вчинення злочину земельно-правового 

характеру у сфері містобудування означає правильне розуміння фактичних 

об‟єктивних ознак злочину (об‟єкта, суспільно небезпечного діяння, обстановки, 

часу і місця, способу його вчинення, його суспільно небезпечних наслідків тощо). 

Здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) повинна бути пов‟язана зі здатністю 
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контролювати, керувати своїми вчинками. Тут свідомість і воля взаємозалежні і 

лише у сукупності визначають характер поведінки особи в конкретній ситуації. 

Питання про осудність особи виникає тільки у зв‟язку із вчиненням нею злочину. 

Саме щодо наявного суспільно небезпечного діяння необхідно з‟ясувати, чи здатна 

особа правильно оцінювати суспільно небезпечний характер скоєного, його 

суспільно небезпечні наслідки і керувати своїми діями (бездіяльністю). Це 

положення повністю відповідає існуючим у міжнародному кримінальному праві 

тенденціям визначення стану осудності суб‟єкта злочину. Згідно з домінуючою 

точкою зору, формула осудності визначається за двома критеріями: юридичний 

(іноді називається «психологічний») та медичний (іноді називається «біологічний»). 

Поняття осудності чітко окреслено межами закону, а закріплені ознаки є 

обов‟язковими як для судово-медичних експертів, так і для юристів [48, c. 127].  

Саме за цими критеріями здійснюється встановлення осудності або 

неосудності особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене КК 

України. Осудність як нормальний стан суб‟єкта злочинів земельно-правового 

характеру у сфері містобудування передбачає наявність двох здатностей у їх 

сукупності (а) усвідомлювати фактичний характер та суспільну небезпеку 

вчиненого злочину і (б) керувати своїми діями чи бездіяльністю. За відсутності хоча 

б однієї з означених здібностей особа, яка вчинила діяння, що за об‟єктивними та 

суб‟єктивними ознаками подібні до злочинів земельно-правового характеру у сфері 

містобудування, не підлягає кримінальній відповідальності. До неї за рішенням 

суду, залежно від тяжкості вчиненого, застосовуються примусові заходи медичного 

характеру (розділ XIV Загальної частини КК України). Юридичний критерій 

осудності проявляється в інтелектуальній та вольовій ознаці поведінки суб‟єкта. 

Перша відображає здатність особи розуміти фактичні обставини діяння, що 

вчиняється (усвідомлювати зовнішню сторону діяння і причинний зв‟язок між ним і 

наслідком) та його соціальну значущість, тобто суспільно небезпечний характер 

вчиненого; друга – відображає здатність особи керувати своїми вчинками. 

Медичний критерій характеризується станом психіки особи під час вчинення нею 
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будь-якого злочину, що входить до групи злочинів земельно-правового характеру у 

сфері містобудування.  

У чинному кримінальному законодавстві України передбачено декілька видів 

суб‟єктів злочину. По-перше, залежно від цивільно-правового статусу суб‟єкти 

поділяють на фізичних та службових осіб (ст. 18 КК України); по-друге, залежно від 

наявності додаткових ознак суб‟єкт – фізична особа – поділяється на загальний та 

спеціальний (частини 1 та 2 ст. 18 КК України). 

А розділ XIV-1 передбачає вжиття заходів кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб. Однак ці заходи застосовуються до обмеженого кола 

кримінальних правопорушень і на земельні правопорушення, що є предметом 

нашого аналізу, не поширюються.  

Залежно від обсягу прав та обов‟язків, суб‟єкт злочину поділяється на 

загального та спеціального. Спеціальні ознаки суб‟єкта, що визначають його як 

спеціального суб‟єкта або прямо зазначаються в диспозиції статті кримінально-

правової норми, або встановлюються при її тлумаченні. Зокрема, у диспозиціях 

певних статей характеристика спеціального суб‟єкта здійснюється, шляхом вказівки 

на спосіб вчинення злочину, місце його вчинення та інші об‟єктивні ознаки, які 

передбачають, що не будь-яка фізична, осудна особа може вчинити цей злочин, а 

лише певна, наприклад забруднення або псування земель (ст. 239 КК України) або ж 

безгосподарське використання земель (ст. 254 КК України). Це правило дозволяє 

стверджувати, що відсутність ознак спеціального суб‟єкта виключає кримінальну 

відповідальність особи за конкретний злочин.  

Злочини земельно-правового характеру у сфері містобудування можуть 

вчинятися різними видами суб‟єктів. Один і той же злочин може бути вчинений як 

загальним, так і спеціальним суб‟єктом (наприклад, службовою особою; пересічним 

працівником; особою, на яку покладено певні професійні обов‟язки тощо). Особливо 

треба виділити вчинення таких злочинів спеціальним суб‟єктом – службовою 

особою. Такий суб‟єкт прямо не зазначений ані в основних, ані у кваліфікованих 

складах аналізованих злочинів, це дещо ускладнює притягнення його до 

відповідальності за посягання на земельні ресурси у сфері містобудування. За 
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правилами кваліфікації у випадку вчинення злочину спеціальним суб‟єктом – 

службовою особою відповідальність настає за сукупністю злочинів: відповідна 

частина статті злочину проти земельних ресурсів та відповідна частина статті 

злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов‟язаної з 

наданням публічних послуг. Особливість службової особи як спеціального суб‟єкта 

полягає у тому, що лише наявність сфери службової або фахової діяльності 

розглядається як чинник, який або суттєво полегшує вчинення злочину саме 

службовою особою, або, у більшості випадків, взагалі робить можливим вчинення 

злочину. Враховуючи зазначене, варто передбачити як кваліфікуючу ознаку 

«вчинення злочинів земельно-правового характеру у сфері містобудування 

службовою особою з використанням службового становища», що потягне 

відповідні, співрозмірні юридично негативні наслідки для таких суб‟єктів. Будь-

який зі злочинів земельно-правового характеру у сфері містобудування може бути 

вчинений службовою особою, яка при цьому буде використовувати своє службове 

становище. Скажімо, самовільно зайняти земельну ділянку чи її частину може 

службова особа, використовуючи при цьому своє службове становище; забруднити 

або зіпсувати ґрунтовий покрив земельної ділянки може службова особа, 

використовуючи при цьому своє службове становище; незаконно заволодіти 

ґрунтовим покривом також може службова особа з використанням свого службового 

становища тощо. Лише безгосподарно використовувати землі 

сільськогосподарського призначення не може службова особа, використовуючи при 

цьому своє службове становище. Вона у цьому випадку може виступати лише 

співучасником (організатором, підбурювачем або співвиконавцем). Це пов‟язано з 

особливостями об‟єктивної сторони, а саме механізму здійснення суспільно 

небезпечного діяння.  

Прикладом кримінальної відповідальності за забруднення або псування земель 

службовою особою є вирок Індустріального районного суду міста Дніпра у справі за 

№ 202/27414/13-к. Так, ОСОБА_1, працюючи на посаді заступника директора з 

загальних питань ТДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259» 

виконуючи відповідні адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі 
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обов‟язки, будучи службовою особою, на яку покладено обов‟язок виконання 

спеціальних правил щодо запобігання забрудненню земель, діючи умисно, з метою 

забруднення земель, а саме території, прилеглої до ТДВ «ДАТП 11259», загальною 

площею 48 кв. м, розмістив будівельні відходи шляхом зсипання їх на поверхневий 

умовно родючий шар ґрунту, що призвело до заподіяння збитків у розмірі 

301 065 грн 60 коп. [37]. Таким чином, злочин, передбачений ст. 239 КК України, 

був учинений саме службовою особою. Це підтверджується п. 2.4 Посадової 

інструкції заступника директора з загальних питань ТДВ «ДАТП 11259» від 

01 квітня 2008 року, де зазначено, що на нього як директора з загальних питань 

покладено обов‟язок виконання спеціальних правил щодо запобігання забрудненню 

земель. Суд, як і у попередніх випадках, помилково не застосовує уточнюючу норму 

щодо визначення виду суб‟єкта – службової особи, що є порушенням правил 

кваліфікації злочинів. 

Також спеціальним суб‟єктом у злочинах земельно-правового характеру у 

сфері містобудування треба визнавати особу, яка наділена обов‟язками дбайливо 

ставитися до земельних ресурсів, а також особу, яка зобов‟язана дотримуватись 

спеціальних правил поводження з речовинами, відходами чи іншими матеріалами, 

шкідливими для життя, здоров‟я людей або довкілля.  

В результаті аналізу диспозицій статей, що передбачають відповідальність за 

злочини земельно-правового характеру у сфері містобудування, можна зробити 

висновок, що відповідні злочини вчиняє спеціальний суб‟єкт. Так, суб‟єктом 

злочинів, передбачених у статтями 197-1, 239-1 та 239-1 КК є особа, якій земельна 

ділянка не належить на праві власності, або яка не є землекористувачем. Така 

негативна ознака характеризує спеціальний статус суб‟єкта злочину. При цьому 

суб‟єктом указаних вище злочинів може бути як приватна, так і службова особа 

(юридичних осіб приватного чи публічного права). Суб‟єктом злочину, 

передбаченого у ст. 239 КК, може бути особа, на яку нормативно-правовими актами 

покладено обов‟язок дотримуватися спеціальних правил поводження з речовинами, 

відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров‟я людей або 

довкілля. А суб‟єктом безгосподарського використання земель (ст. 254 КК) – особа, 



120 

яка є власником або користувачем земельних ділянок, на яку покладено обов‟язок 

дотримуватися правил дбайливого та раціонального використання земель. Таким 

чином, суб‟єкт злочинів, передбачених у статтях 239 та 254 КК, також є 

спеціальним.  

Переходячи до класифікації злочинів земельно-правового характеру у сфері 

містобудування, зазначимо, що науковцями розроблені різні підходи та критерії 

класифікації таких злочинів.  

У працях правників-екологів проводиться класифікація екологічних злочинів 

на спеціальні, суміжні та додаткові. Враховуючи належність землі до об‟єктів 

навколишнього природного середовища, маємо зважати і на цей поділ. Основний 

критерій, покладений в його основу, – це функції, які виконуються такими 

злочинами, що мають відношення до природокористування й охорони 

навколишнього природного середовища. Так, до спеціальних Н. Д. Красіліч 

відносить злочини, склади яких вміщені в Розділі VIII «Кримінальні 

правопорушення проти довкілля» Кримінального кодексу України, суміжними 

називає ті, що виконують екологічні функції за певних обставин об‟єктивного 

порядку (наприклад, статті 270, 274, 292, 326 Кримінального кодексу України), 

додатковими – ті, які за своєю природою не є екологічними, але за певних обставин 

можуть бути використані разом з екологічними складами (наприклад, статті 367, 

364, 365 Кримінального кодексу України) [121, с. 350]. 

Злочини, пов‟язані із земельними відносинами, теж були предметом окремої 

класифікації. Наприклад, Б. В. Єрофеєв ділить їх на спеціальні, об‟єктом яких 

безпосередньо є земельні відносини, та загальні, об‟єктом яких поряд з іншими 

суспільними відносинами можуть бути й земельні відносини. Цей же вчений 

проводить додатковий поділ вказаних злочинів на: 1) злочини, яким притаманний 

екологічний характер (має місце посягання на землю як об‟єкт екосистеми); 

2) злочини економічного характеру (посягання на землю як господарський, 

майновий об‟єкт); 3) злочини, які посягають на землю як на об‟єкт державного 

управління; 4) злочини, пов‟язані із землею (які мають безпосереднє відношення до 

того, що вирощується на землі) [70, с. 438–439]. 
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У свою чергу, ми пропонуємо залежно від родового об‟єкта, виділити декілька 

груп злочинів земельно-правового характеру у сфері містобудування.  

1. Злочини проти власності. У сфері земельних відносин під час проведення 

містобудівної діяльності найчастіше вчиняють злочин, передбачений ст. 197-1 

КК України. У спеціальній літературі вчені зазначають, що доповнення КК України 

ст. 197-1 потрібно визнати позитивним кроком, яким фактично усунуто прогалину 

щодо кримінально-правової оцінки фактів заволодіння земельними ділянками без 

оформлення права власності на них [67]. 

Проте, варто підкреслити, що ст. 197-1 КК України «Самовільне зайняття 

земельної ділянки та самовільне будівництво» не можна назвати новелою у 

вітчизняному кримінальному праві, тому що КК України 1960 року містив 

аналогічну норму, яка відносилася до злочинів проти порядку управління й була 

розміщена в главі ІХ «Злочини проти порядку управління». Самовільне заволодіння 

нерухомістю не можна розглядати як викрадення. Так, перспектива повернення при 

викраденні нижча, ніж під час самовільного заняття земельних ділянок. Зазначені 

особливості неможливості викрадення нерухомого майна були враховані ще в 

Уложенні про покарання кримінальні та виправні, а в подальшому в кримінальних 

кодексах егалітарного періоду. 

Зазначені висновки були покладені в основу законодавчих змін щодо 

незаконного заволодіння земельними ділянками. Так, ст. 197-1 КК України 

передбачає відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне 

будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці. Законодавець вніс зміни до 

Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель». 

Так, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного 

законодавства» від 15 квітня 2008 року № 271-VI, «самовільне зайняття земельної 

ділянки – це будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки 

за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого 

самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) 

або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком 
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дій, які відповідно до закону є правомірними» [193]. Аналіз спеціальної літератури 

вказує на наявність численних пропозиції щодо конкретизації змісту поняття 

«самовільне зайняття земельної ділянки». Так, одні вчені визначають самовільне 

зайняття земельних ділянок як використання її особою поза волею її власника, а 

також використання земельної ділянки до моменту виникнення права на неї [136, 

c. 109]. Проте, інші вчені слушно наголошують, що таке розуміння не враховує, що 

особа може користуватися земельною ділянкою й на підставі певних 

правочинів [230, c. 103]. Надто широким є тлумачення самовільного зайняття як 

будь-яких дій особи (групи осіб), які порушують встановлений законодавством 

порядок функціонування земельної ділянки. На підставі аналізу наукових праць 

можна дійти висновку, що самовільним зайняттям земельної ділянки доцільно 

вважати: а) будь-які дії, які свідчать про фактичне використання не наданої 

земельної ділянки, тобто без будь-яких дозволів органів виконавчої влади або 

органів місцевого самоврядування; б) інші дії, які свідчать про бажання 

використовувати земельну ділянку, що унеможливлюють її використання власником 

чи законним володільцем (обгородження, встановлення перешкод для доступу до 

земельної ділянки тощо). 

2. Злочини, об‟єктом яких виступає довкілля та (або) екологічна безпека. До 

цієї групи можна віднести всі злочини, розміщені в розділі VIII «Кримінальні 

правопорушення проти довкілля», де земля виступає як основний (статті 239, 239-1, 

254 КК України) чи додатковий об‟єкт (статті 236 та 237 КК України тощо), якому 

заподіюється або може бути заподіяно шкоду. 

3. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об‟єднань громадян (передбачені статтями 356 та 358 КК України). 

Існують ситуації коли для здійснення незаконного заволодіння чужою земельною 

ділянкою чи її частиною використовується обман або зловживання довірою. 

Перший в основному зводиться до підроблення правовстановлюючих документів та 

використання їх для заволодіння земельною ділянкою або її частиною. У цьому 

випадку, відповідно до правил кваліфікації, потрібно використовувати інститут 

множинності злочинів, а конкретно – сукупність злочинів. Кваліфікація має 
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здійснюватися за частинами 1 або ж 2 ст. 197-1 КК України та відповідною 

частиною ст. 358 КК України. Саме таку кваліфікацію надав Галицький районний 

суд міста Львова діям громадянина, який використав підроблений 

правовстановлюючий документ для незаконного будівництва [35].  

4. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов‟язаної 

з наданням публічних послуг (передбачені статтями 364, 364-1, 368, 369 

КК України). Наведемо приклад із судової практики. Згідно із Вироком 

Голопристанського районного суду Херсонської області від 27 червня 2019 року 

ОСОБА_3 будучи головним спеціалістом сектору регіонального розвитку, 

архітектури та містобудування відділу житлово-комунального господарства, 

надзвичайних ситуацій, архітектури та містобудування Голопристанської районної 

державної адміністрації Херсонської області, діючи умисно, з корисливих мотивів 

та метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з іншою особою, 

виказала 11 березня 2019 року близько 10 год., через останню, 13 березня 2019 року 

близько 14.25 год. та 18 березня 2019 року близько 13.10 год. громадянину 

ОСОБА_4 пропозицію надати їм неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в 

сумі 8000 (вісім тисяч) гривень за здійснення ОСОБА_5 впливу на прийняття 

рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. ОСОБА_1, 

продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел одержала неправомірну вигоду 

матеріального характеру у вигляді грошових коштів в розмірі 8000 (вісім тисяч) 

гривень від ОСОБА_4, за здійснення впливу на прийняття рішення особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави, в особі т. в. о. начальника відділу 

житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій, архітектури та 

містобудування Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської 

області головного архітектора району ОСОБА_7 щодо погодження паспорту 

прив‟язки земельної ділянки № НОМЕР_1, розташованої за адресою: АДРЕСА_3, 

АДРЕСА_4\н. Під час досудового розслідування 31 травня 2019 року сторонами 

було укладено угоду про визнання винуватості, яку затверджено судом [192]. 

Таким чином, злочини земельно-правового характеру у сфері 

містобудування – це система суспільно небезпечних, винних, протиправних, 
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кримінально караних діянь, що посягають на земельні відносини у сфері 

містобудування, заподіюють або можуть заподіяти шкоду земельним ресурсам під 

час проведення містобудівної діяльності та вчиняються спеціальним суб‟єктом.  

Зазначимо, що в КК України відсутній не тільки розділ, а навіть окрема стаття, 

присвячена кримінальній відповідальності за злочини кримінальні правопорушення, 

що посягають на земельні ділянки під час провадження містобудівної діяльності. 

Дані діяння є групою взаємопов‟язаних злочинів, які розміщені в різних розділах 

КК України. Тому видові і родові об‟єкти злочину об‟єднує предмет злочинного 

посягання, яким є земля, земельні ділянки, земельні ресурси, право власності та інші 

речові права на землю. 

Особливістю кримінально-правової охорони земельних ресурсів (земля, землі, 

земельні ділянки, ґрунтовий покрив земельних ділянок, ґрунтова маса) в Україні є 

поділ її в залежності від об‟єкта кримінально-правової охорони. Так, всі склади 

злочинів земельно-правового характеру у сфері містобудування розташовані в 

різних розділах Особливої частини КК України. Так, норма про самовільне зайняття 

чужої земельної ділянки закріплена в розділі VI «Кримінальні правопорушення 

проти власності». Таке розташування норми обумовлено тим, що її зміст свідчить 

про прагнення законодавця забезпечити захист власності права власності на землю. 

Право земельної власності – це право володіти, користуватися і розпоряджатися 

конкретною земельною ділянкою або ділянками. Право власності на землю 

гарантується Конституцією України. Право власності на землю набувається і 

здійснюється відповідно до закону. Це право поширюється на поверхневий 

(ґрунтовий) покрив в межах цієї ділянки, на водні об‟єкти, ліси, багаторічні 

насадження, які на ній знаходяться, а також на простір, що знаходиться над і під 

поверхнею ділянки, висотою та глибиною, які необхідні для зведення житлових, 

виробничих та інших будівель і споруд. Власник земельної ділянки має право 

використовувати її на свій розсуд відповідно до її цільового призначення. Власник 

земельної ділянки може використовувати на свій розсуд все, що знаходиться над і 

під поверхнею цієї ділянки, якщо інше не встановлено законом і якщо це не 

порушує прав інших осіб [260]. 



125 

Решта злочинів земельно-правового характеру у сфері містобудування 

віднесені законодавцем до розділу VIII «Кримінальні правопорушення проти 

довкілля». Тим самим визначається важливість землі як об‟єкта навколишнього 

природного середовища. Це пов‟язано перш за все з тим, що земельні ресурси в 

останній час розглядаються в основному з екологічної точки зору. Земля і її складові 

– ґрунти, визнаються головним елементом навколишнього природного середовища, 

який підлягає особливій охороні. 

Встановлення кримінальної відповідальності за посягання на земельні ресурси 

зумовлено винятковою цінністю землі як соціоприродного екологічного феномену. 

Земельні ресурси використовуються для задоволення матеріальних, духовних, 

естетичних, пізнавальних, історико-культурних, оздоровчо-лікувальних, 

рекреаційних та інших потреб. Земля виступає основою формування природних і 

природно-антропогенних ландшафтів, базою розвитку національної економіки. 

Земля, виступаючи основним засобом виробництва в сільському і лісовому 

господарстві, територіальною основою розміщення всіх продуктивних сил і місцем 

життєдіяльності людини, водночас є самостійним природним об‟єктом. 

З огляду на перераховані вище характеристики землі, законодавець 

сформулював кримінально-правові норми, що охороняють її як об‟єкт природи, 

об‟єкт господарювання і об‟єкт права власності. Саме це визначає наявність деяких 

складнощів при встановленні кримінальної відповідальності за земельні злочини.  

Існуючі кримінально-правові норми, що передбачають відповідальність за 

злочини земельно-правового характеру у сфері містобудування, в цілому 

забезпечують їх правовий захист. Однак, зміст і місце розташування даних норм, як 

здається, є не зовсім зрозумілим і логічним для правозастосувача.  

Решта норм земельних злочинів розташовані в розділі VIII «Кримінальні 

правопорушення проти довкілля». Не викликає питань розташування лише норм, що 

передбачають відповідальність за забруднення або псування земель (ст. 239 

КК України). Даний склад передбачає кримінальну відповідальність за порушення 

якісного природного стану ґрунтового покриву земельної ділянки. На землю як 

елемент навколишнього природного середовища постійно посилюється негативний 
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антропогенний вплив. Саме ці обставини зумовили потребу у встановленні 

кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні посягання на земельні 

ресурси. Псування і забруднення земель хоча і близькі за своїм характером, але все-

таки є самостійними правопорушеннями. Об‟єднує ці два правопорушення те, що 

вони тягнуть за собою настання серйозних негативних наслідків у вигляді 

погіршення якісного стану землі. З урахуванням тієї ролі, яку відіграє земля в 

життєдіяльності людини, зміна якісного стану обумовлює негативні наслідки для 

самої людини, створюючи загрозу для її життя і здоров‟я. 

Інший склад злочину, об‟єктивна сторона якого полягає у незаконному 

заволодінні ґрунтовим покривом земельної ділянки, передбачає його зняття і 

привласнення як матеріального предмета, а не об‟єкта природи. В. Дагель відзначав: 

«заволодіти означає захопити, взяти хитрістю або силою» [60, с. 561]. Слова 

«заволодівати», «заволодіти» означають: 1) брати в своє володіння, привласнювати; 

2) опановувати, охоплювати кого-, що-небудь [34, с. 287]. Заволодіти – означає 

«брати щось або когось в своє розпорядження; захоплювати» [155, с. 689]. Таким 

чином, можна сказати, що ці злочини умовно можна назвати екологічними. 

Вважаємо, що доцільним було б розмістити їх в розділі VI «Кримінальні 

правопорушення проти власності» КК України.  

Особливим у злочинах проти навколишнього природного середовища є склад 

безгосподарського використання земель (ст. 254 КК України). Даний земельний 

злочин по суті посягає на сферу сільськогосподарської діяльності. Про це свідчить 

насамперед характер суспільно небезпечного діяння – безгосподарне використання 

земель, що спричинило тривале зниження або втрату родючості, виведення земель з 

сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури 

ґрунту. Всі ці дії і наслідки в цілому порушують процес сільськогосподарської 

діяльності, так як в цьому випадку земля використовується в якості основного 

засобу виробництва. Відповідно, логічно було б розмістити даний злочин в 

розділі VII «Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності». 

Однак, всі розглянуті склади, в якому б вони розділі не розташовувалися, 

об‟єднує предмет злочину – земля, а також ґрунтовий покрив. Необхідно звернути 
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увагу на терміни «земля» або «землі», «ґрунт», які визначав ще Л. Б. Шейнін [275, 

с. 162]. На його думку, термін «земля» означає тверду поверхню, як покриту 

ґрунтовим покривом, так і без нього. Ґрунт же, на його думку, є особливим 

природним і господарським об‟єктом, що має відображатися в праві. Також 

розмежовує терміни «земля» і «ґрунт» Н. С. Гавриш [47, с. 7]. Вона висловлює 

думку про те, що виробничою силою землі служить її поверхневий шар – ґрунт – 

природне утворення, що складається з генетично пов‟язаних горизонтів, що виникли 

внаслідок перетворення поверхневих шарів літосфери під впливом води, повітря і 

живих організмів. В свою чергу, О. С. Малохліб під «земельною ділянкою для 

житлового будівництва» пропонує розуміти частину земної поверхні і простору над 

ділянкою й під нею на висоту і глибину, необхідні для її правомірного 

використання, з установленими межами, певним місцем розташування, визначеними 

щодо неї правами, яка належить до земель житлової забудови і призначена для 

розташування, будівництва, експлуатації й обслуговування житлових будинків, а 

також належних до них будівель і споруд згідно з вимогами містобудівної 

документації [139, c. 10–11]. 

Крім предмета даних злочинів, об‟єднуючим елементом є безпосередній 

об‟єкт злочину. У всіх розглянутих випадках таким об‟єктом виступають суспільні 

відносини у сфері правової охорони, раціонального використання, відтворення і 

захисту від природних і антропогенних впливів. При цьому кожен із представлених 

складів мають особливості в об‟єкті, залежні від тієї функції, яку виконує земля в 

конкретних умовах. Наприклад, при самовільному зайнятті земель (ч. 1 ст. 197-1 

КК України) земля виступає і як елемент навколишнього природного середовища, і 

як елемент відносин земельної власності. При забрудненні або псуванні земель 

(ст. 239 КК України) земля розглядається як елемент навколишнього природного 

середовища, а також елемент відносин у сфері сільськогосподарської діяльності. 

При незаконному заволодінні ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) (ст. 239-1 

КК України), а також поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду 

(ст. 239-2 КК України) первинно ґрунт землі є самостійним елементом природи, а 

потім елементом відносин земельної власності і сільськогосподарських відносин. 
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Нарешті, при безгосподарному використанні земель (ст. 254 КК України) земля є 

елементом природи і елементом сільськогосподарських відносин. Ключовою є 

екологічна (природна) функція землі. Тому дану групу злочинних посягань 

необхідно розміщувати в розділі VIII «Кримінальні правопорушення проти 

довкілля». При цьому доцільним є об‟єднання аналізованих складів в окремий 

підрозділ за видовою ознакою. Така систематизація, на нашу думку, значно 

полегшила б застосування зазначених норм на практиці та посилила б дієвість 

кримінального законодавства. 

Існуючі проблеми правозастосовної практики у сфері злочинів земельно-

правового характеру у сфері містобудування необхідно вирішувати шляхом 

гармонізації існуючих кримінально-правових норм у зазначеній сфері, а також 

створення і внесення до чинного КК України норм, які б закріплювали підстави для 

відповідальності за найбільш поширені діяння, що посягають на земельні 

правовідносини у сфері містобудування. Варто відзначити, що розташування норм 

щодо кримінальної відповідальності за злочини земельно-правового характеру у 

сфері містобудування в різних розділах підвищує колізійність кримінального 

законодавства та ускладнює правозастосовчу діяльність. У зв‟язку з цим, 

пропонуємо в рамках розділу VIII «Кримінальні правопорушення проти довкілля» 

виділити окремо групи злочинів, предметом яких виступають різні природні об‟єкти 

(наприклад, земля, надра, атмосферне повітря, водні об‟єкти, рослинний і тваринний 

світ і т. ін.). Така систематизація, на нашу думку, значно полегшить застосування 

зазначених норм на практиці, що сприятиме більш ефективному їх 

правозастосуванню [265].  

 

2.3 Земельне правопорушення у сфері містобудування як підстава 

дисциплінарної та пов’язаної з нею матеріальної відповідальності 

 

Відмінною рисою дисциплінарної відповідальності є те, що підставою для її 

настання є вчинення дисциплінарного правопорушення (тобто невиконання або 

неналежне виконання працівником з його вини покладених на нього обов‟язків), яке 
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не може кваліфікуватися як адміністративне правопорушення або як злочин. До того 

ж суб‟єкт, що підлягає відповідальності, має буде спеціальним, а саме працівники 

організацій, підприємств, установ всіх форм власності, які порушили трудову 

дисципліну. Спеціальним буде і орган, який приймає рішення про застосування 

дисциплінарної відповідальності – роботодавець суб‟єкта, що порушив трудову 

дисципліну.  

Дисциплінарна відповідальність за правопорушення в галузі земельного 

законодавства не передбачена нормами ЗК України. До того ж, дисциплінарна 

відповідальність за земельне правопорушення у сфері містобудування не 

передбачена ані нормами ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ані 

нормами ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної 

діяльності». Поряд з цим, в законодавстві деяких зарубіжних країн дисциплінарна 

відповідальність за земельне правопорушення передбачена безпосередньо в 

земельному законодавстві. Наприклад, в ст. 75 Земельного кодексу Російської 

Федерації (далі – ЗК РФ) встановлено, що «посадові особи та працівники організації, 

винні у вчиненні земельних правопорушень, несуть дисциплінарну відповідальність 

у випадках, якщо в результаті неналежного виконання ними своїх посадових або 

трудових обов‟язків організація зазнала адміністративної відповідальності за 

проектування, розміщення та введення в експлуатацію об‟єктів, що негативно 

впливають на землі, їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, 

виробничими відходами і стічними водами» [87]. Аналогічне за змістом положення 

встановлено в Законі про землю Ірландії [287].  

На нашу думку, подібна законодавча конструкція спотворює зміст 

дисциплінарної відповідальності, частково звужує її. Так, згідно із трудовим 

законодавством, дисциплінарна відповідальність настає у випадках, коли працівник 

не виконує або неналежним чином виконує покладені на нього трудові обов‟язки в 

галузі земельних відносин, а не тільки коли організація понесла адміністративну 

відповідальність. Подібні норми уособлюють порушення принципу 

неприпустимості подвійної відповідальності за одне правопорушення. Ми поділяємо 
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точку зору М. Ю. Тихомирова, який наводить переконливі доводи, що ст. 75 ЗК РФ 

в чинній редакції не доречна [249, с. 69]. 

Перш за все, ЗК України як фундаментальний нормативний акт в системі 

земельного законодавства регулює земельні відносини. Відносини, пов‟язані із 

застосуванням заходів дисциплінарної відповідальності, безперечно, ніяк не можна 

віднести до земельних відносин. Тому подібні положення знаходяться за межами 

нормативно-правового регулювання, визначених самим земельним законодавством. 

Крім того, дисциплінарна відповідальність – це категорія трудового права і 

передбачає відповідальність працівників за вчинені ними дисциплінарні проступки.  

На практиці під час притягнення до дисциплінарної відповідальності слід 

керуватися нормами трудового законодавства, в якому передбачено застосування 

певних дисциплінарних стягнень. 

В дослідженнях, присвячених питанням земельного права, відсутня єдина 

позиція щодо існування дисциплінарної відповідальності за земельні 

правопорушення [44, c. 135]. Разом з цим, на практиці дисциплінарні проступки у 

сфері використання земель здійснюються, а винні в їх вчиненні особи притягаються 

до дисциплінарної відповідальності. Мова йде, передусім, про такі земельні 

правопорушення як: порушення правил використання меліоративних систем, 

порушення агротехнічних правил, правил зберігання та використання хімічних 

добрив, стимуляторів росту рослин, отрутохімікатів, що призводить до погіршення 

родючості ґрунтів, невиконання обов‟язкових заходів по боротьбі з бур‟янами, 

водною та вітровою ерозією тощо. Ці порушення, однак, не поширюються на сферу 

містобудування. 

Правовідносини, які складаються в процесі трудової діяльності людини та 

відображають взаємозв‟язки працівників з предметами та знаряддями праці, в якості 

яких в даному випадку виступає земельна ділянка, визначають як природо-

технологічні правовідносини [284, c. 30]. Земельна ділянка, перебуваючи в таких 

правовідносинах як їх предмет, виконує крім екологічної, передусім функцію засобу 

виробництва, який належить роботодавцю на праві власності або праві 

користування.  
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Дисциплінарні земельні проступки у сфері містобудування можна 

класифікувати залежно від стадії трудового процесу: а) пов‟язані з плануванням 

територій; б) пов‟язані з порушенням порядку забудови територій; в) пов‟язані із 

здійсненням контролю у сфері містобудування [264]. 

Зважаючи на це, підставою дисциплінарної відповідальності за земельні 

правопорушення є особливий вид дисциплінарного проступку, який має подвійний 

об‟єкт посягання: трудова дисципліна та правовий режим земельної ділянки або її 

частини, тому такий вид земельних правопорушень отримав назву дисциплінарний 

проступок у сфері земельних відносин [9, c. 195]. Дисциплінарні стягнення можуть 

застосовуватися за порушення земельного законодавства лише до тих працівників, в 

чиї трудові функції входить дотримання земельно-правових норм. Об‟єкт 

правопорушення є подвійним: правила внутрішнього розпорядку і правила 

використання земель. Щоб покласти на винного дисциплінарну відповідальність за 

порушення земельного законодавства, необхідний ідеальний збіг дисциплінарного 

проступку і земельного правопорушення, тобто невиконання працівником трудових 

обов‟язків одночасно має бути порушенням ним земельного правопорядку в сфері 

містобудування (невиконання земельного обов‟язку, покладеного законом на 

власника земельної ділянки, землевласника, землекористувача і орендаря). 

Подвійність об‟єкту посягання суттєво обумовлює специфічність об‟єктивної 

сторони даного виду земельних правопорушень. Так, для притягнення винної особи 

до дисциплінарної відповідальності за порушення земельного законодавства 

обов‟язково, щоб протиправність дій особи була передбачена як нормами 

земельного законодавства (насамперед, ЗК України), так і нормами трудового 

законодавства (Кодекс законів про працю України далі – КЗпП України), локальні 

нормативно-правові акти як джерела трудового законодавства (правила 

внутрішнього трудового розпорядку, трудовий договір, трудовий контракт і т. ін.), 

статути сільськогосподарських підприємств, законодавчі акти, які регулюють 

діяльність конкретного виду сільськогосподарського підприємства. 

Таким чином, для притягнення до дисциплінарної відповідальності за 

порушення земельного законодавства у сфері містобудування необхідне співпадіння 
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дисциплінарного проступку і земельного правопорушення. Однак таке співпадіння 

не завжди має місце [227, с. 173].  

Варто відзначити, що дисциплінарна відповідальність визначається також 

через призму таких ознак: 

1) виникає лише за земельні правопорушення, вчинені працівниками у процесі 

виконання ними своїх трудових обов‟язків у сфері містобудування, тобто за 

дисциплінарні проступки; 

2) застосовується адміністрацією підприємства, де працює правопорушник; 

3) характеризується спрощеною процедурою накладення дисциплінарних 

стягнень. 

Поряд з тим, ці ознаки повною мірою відображають специфіку дисциплінарної 

відповідальності в цілому, притаманні вони і дисциплінарній відповідальності за 

земельні правопорушення у сфері містобудування, але вони є недостатніми для того, 

щоб визначити особливості і відмінності цього різновиду відповідальності. 

На нашу думку, дисциплінарну відповідальність у сфері містобудування за 

земельні правопорушення характеризує низка суттєвих особливостей, як-от:  

1. Власна підстава – законодавчо визначене коло діянь, які є 

дисциплінарними проступками. Чинний КЗпП України [103] щодо підстави 

притягнення до дисциплінарної відповідальності обмежується загальними 

приписами, зокрема: а) працівники зобов‟язані працювати чесно й сумлінно, 

своєчасно й точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним 

органу, додержуватися трудової й технологічної дисципліни, вимог нормативних 

актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено 

трудовий договір (ст. 139); б) у трудових колективах створюється обстановка 

нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості 

до працівників, які несумлінно виконують свої трудові обов‟язки. Щодо окремих 

несумлінних працівників у необхідних випадках вживаються заходи 

дисциплінарного і громадського впливу (ч. 2 ст. 140). У чинному законодавстві не 

розкривається поняття дисциплінарного проступку. Частина 2 ст. 348 проекту ТК 

нарешті дає визначення дисциплінарного проступку: «Дисциплінарним проступком 
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є невиконання або неналежне виконання працівником трудових обов‟язків, 

покладених на нього згідно з цим Кодексом, трудовим законодавством, колективним 

договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, нормативним актом 

роботодавця і трудовим договором» [217]. Закріплення визначення дисциплінарного 

проступку – важлива новела для правозастосування, зокрема для вирішення 

трудових спорів у судовому порядку, оскільки дана норма конкретизує порушення 

яких саме обов‟язків вважається дисциплінарним проступком, до того ж 

деталізується, де саме ці обов‟язки прописані, що зменшує можливості для 

зловживання прогалинами в законодавстві. Водночас у визначенні дисциплінарного 

проступку фрагментарно відображені ознаки останнього, адже законодавець звертає 

увагу лише на протиправність. Тому нам імпонує точка зору Н. М. Хуторян: для 

порушення трудової дисципліни (дисциплінарного проступку) як підстави 

дисциплінарної відповідальності характерними є й інші ознаки чи елементи, такі як: 

суспільна шкода, вина, причинний зв‟язок [259, с. 52]. Стаття 349 проекту ТК 

визначає підстави та умови притягнення працівника до дисциплінарної 

відповідальності. У ч. 1 цієї статті говориться, що порушення працівником трудової 

дисципліни є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності. 

Частина 2 ст. 349 закріплює важливе положення, яке до цього часу випливало лише 

зі змісту правових норм та судової практики, передбачаючи відповідальність лише 

за наявності вини: «Працівник вважається невинним, якщо під час виконання 

трудових обов‟язків він виявив такий рівень сумлінності, який вимагався від нього 

відповідно до трудового законодавства, колективного і трудового договорів, а також 

якщо він діяв за наявності обставин необхідної оборони або крайньої необхідності». 

Звичним є визначення вини через психічні ознаки (психічне ставлення до 

протиправної дії або бездіяльності). У законодавстві про працю не розкривається 

зміст категорії «вина», не визначаються її форми. Остання теза стосується також 

цивільного й адміністративного права. Пряме визначення поняття вини та її форм 

закріплено лише у ст. 23 Кримінального кодексу України.  

Враховуючи приписи ст. 31 КЗпП України, власник або уповноважений ним 

орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої 
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трудовим договором. Отже, працівник має бути ознайомлений з тими правами та 

обов‟язками, які на нього покладено. Ознайомлення, відповідно до приписів ст. 29 

КЗпП України, має бути письмовим. Відсутність письмових доказів покладання на 

працівника конкретних трудових прав та обов‟язків унеможливлює притягнення 

його до дисциплінарної відповідальності. Разом із тим, доведення факту 

невиконання або неналежного виконання працівником трудових обов‟язків 

покладається на власника або уповноважений ним орган. Принципово важливим є й 

той факт, що невиконання або неналежного виконання трудових обов‟язків 

працівника має місце виключно в межах його трудової функції та правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Наприклад, дотримання встановленої 

тривалості робочого часу та часу відпочинку. Всі ці умови певною мірою враховані 

у Проекті Трудового кодексу України [216], у якому визначено, що підставою для 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є порушення ним 

трудової дисципліни, тобто своїх обов‟язків (дисциплінарний проступок), що 

випливають із нормативно-правових та інших актів у сфері праці, угод, 

колективного і трудового договору, іншої угоди між роботодавцем та працівником.  

Підтвердженням цього є такі тези: протиправним слід розглядати порушення 

будь-яких трудових обов‟язків, визначених трудовим договором, актами, що 

регулюють процес спільної праці та іншими нормами трудового права [98, с. 55]. Де 

є правопорушення, там є (повинна бути) відповідальність; без правопорушення 

немає відповідальності [46, с. 130]. Отже, невиконання або неналежне виконання 

працівником його трудових обов‟язків має бути протиправним. Протиправність – це 

обставина, що є необхідною для встановлення факту вчинення дисциплінарного 

проступку.  

2. Спеціальним суб’єктом дисциплінарного проступку є працівник 

підприємства, установи, організації, що займається містобудівною діяльністю. 

Суб‟єктом загальної дисциплінарної відповідальності є працівник – фізична особа, 

яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації 

чи у фізичної особи, яка використовує найману працю. Відповідно до ст. 3 КЗпП 

України, законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх 
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підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і 

галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з 

фізичними особами. Особливості праці членів кооперативів та їх об‟єднань, 

колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, 

працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством 

та їх статутами. Заслуговує на підтримку позиція В. В. Жернакова, який наголошує, 

що із внесенням 05 липня 1995 року [74, с. 179] до ст. 3 цього Кодексу змін, 

з‟явилася можливість зробити певні висновки: у законодавстві знайшла закріплення 

широка сфера, хоча у проблемі щодо царини дії норм трудового права не тільки 

неможливо поставити крапку, а й настав час поставити багато знаків запитань [186, 

с. 180]. Зазначимо, що до містобудівних роботодавців, дії працівників яких можуть 

спричинити порушення містобудівного законодавства відносяться суб‟єкти, які на 

професійній або підприємницької основі здійснюють безпосередньо конкретні види 

містобудівної діяльності – підготовку та затвердження містобудівної документації, 

проведення інженерних вишукувань, будівництво і т. ін. Такими є як органи 

державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють конкретні 

повноваження у сфері містобудівної діяльності, створені ними юридичні особи, так і 

приватні особи у вигляді індивідуальних підприємців та юридичних осіб, які мають 

право на здійснення конкретних видів містобудівної діяльності. Зазначені суб'єкти 

містобудівної діяльності можуть виступати в містобудівних відносинах в якості 

забудовників і технічних замовників. 

3. Спеціальний орган, який застосовує дисциплінарні стягнення. Відповідно до 

ст. 147-1 КЗпП України, дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому 

надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) 

працівника. Як вважає, І. Розпутняк, це означає, що «…керівник підприємства 

завжди має право застосовувати дисциплінарні стягнення, оскільки його право 

приймати на роботу закріплено в нормативно-правових актах та установчих 

документах підприємства. Керівник може делегувати це право своїм заступникам. 

До керівників підприємств дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства і 

установчих документів підприємства можуть застосувати загальні збори учасників 
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(акціонерів), спостережна рада, міністерство чи відомство, яке здійснює управління 

державним або комунальним майном» [223, с. 14]. Застосування дисциплінарного 

стягнення до працівника особою, яка не має повноважень видавати наказ про 

прийняття такого працівника на роботу, є неправомірним. 

4. Особливий порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності – це 

дисциплінарне провадження. Одна з головних ознак дисциплінарної 

відповідальності полягає в тому, що її застосування передбачає наявність 

регламентованого законом обов‟язкового до виконання порядку. Згідно зі ст. 149 

КЗпП України, до застосування дисциплінарного стягнення власник або 

уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни 

письмового пояснення. При обранні виду стягнення власник або уповноважений 

ним орган має враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку й заподіяну ним 

шкоду, обставини, за яких його скоєно, й попередню роботу працівника. 

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) й повідомляється 

порушникові під розписку. Стаття 150 КЗпП передбачає можливість оскарження 

працівником накладеного на нього стягнення. В. С. Ковригін до основних стадій 

притягнення працівника до загальної дисциплінарної відповідальності відносить: 

(а) перевірку даних про наявність підстав для притягнення працівника до 

дисциплінарної відповідальності й порушення дисциплінарного провадження; 

(б) розгляд дисциплінарної справи; (в) установлення дисциплінарної 

відповідальності; (г) реалізація дисциплінарної відповідальності; (д) оскарження 

дисциплінарної відповідальності [101, с. 147].  

5. Специфічні правові наслідки притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. За загальним правилом строк дії дисциплінарного стягнення 

становить один рік. У цей час працівник перебуває у стані, так би мовити, 

«покараності». Якщо протягом року з дня накладення такого стягнення він не зазнає 

нового стягнення, працівник вважається таким, який його не мав. Якщо нове 

стягнення мало місце, старе зберігає свою силу. «Протягом строку дії 

дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються», – 

встановлюється ч. 3 ст. 151 КЗпП України, а ст. 143 цього Кодексу зазначається, що 
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відповідні заходи заохочення визначаються правилами внутрішнього трудового 

розпорядку або встановлюються у колективному договорі, іншому локальному 

нормативному акті роботодавця. 

Зазначене не стосується премій, передбачених системою оплати праці, 

оскільки відповідно до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» [207], премія є 

додатковою заробітною платою й пов‟язана з виконанням виробничих завдань і 

функцій. «В даному випадку премія, передбачена системою оплати праці, не є 

заходом заохочення і повинна виплачуватись працівникові на загальних 

підставах», – говориться в листі Міністерства праці та соціальної політики України 

«Щодо преміювання працівників, на яких накладено дисциплінарне стягнення» від 

21 вересня 2009 року № 10712/0/14-09/13 [228]. 

Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення у сфері 

містобудування як необхідну умову її виникнення передбачає наявність 

дисциплінарного проступку. Для того, щоб визначити поняття і види 

дисциплінарних проступків у даній сфері, слід проаналізувати галузеве 

законодавство щодо дисципліни праці. Згідно ст. 140 КЗпП України трудова 

дисципліна на підприємствах, установах, організаціях забезпечується створенням 

необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 

високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, 

виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.  

Таким чином, дисципліна праці у сфері містобудування охоплює собою 

сукупність обов‟язків працівників даного виду діяльності. Звичайно, в цьому 

аспекті, для нас важливими є лише ті обов‟язки працівників, які пов‟язані з 

дотриманням вимог земельного законодавства у процесі містобудування.  

З інститутом дисциплінарної відповідальності в цілому пов‟язаний інститут 

матеріальної відповідальності. Деякі вчені ототожнюють матеріальну 

відповідальність з цивільно-правовою [138, с. 13], інші ж вважають, що це різні 

правові категорії, не пов‟язані між собою, з різними сферами застосування [218, 

с. 151]. Прихильники другої концепції не заперечують взаємозв‟язку матеріальної 

відповідальності з дисциплінарною. Так, як стверджує М. В. Кравчук, матеріальна 
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відповідальність дещо пов‟язана з дисциплінарною, адже ці види виникають у сфері 

трудових правовідносин [120, с. 193]. Але не слід ототожнювати матеріальну і 

дисциплінарну відповідальність, оскільки перша має обопільний двосторонній 

характер, тому її сторонами можуть бути і працівники і роботодавці, стороною ж 

дисциплінарної відповідальності є працівник як суб‟єкт, який зазнає негативних 

наслідків свого проступку, так і роботодавець, який накладає стягнення, тобто 

сторонами є обоє, а от суб‟єктом проступку є лише працівник.  

Відмінність матеріальної відповідальності від цивільно-правової в тому, що 

цивільна відповідальність настає у процесі відшкодування шкоди, заподіяної 

порушенням майнових та особистих немайнових прав особи, а матеріальна наступає 

за майнову шкоду, заподіяну підприємствам, установам, організаціям внаслідок 

порушення трудових обов‟язків. Є. Н. Жевлаков визначає зміст матеріальної 

відповідальності через покладення на особу, яка спричинила шкоду, обов‟язку 

відшкодувати її підприємству, установі, організації чи іншому господарюючому 

суб‟єкту, з яким ця винна особа перебуває у трудових відносинах [218, с. 22]. Тобто, 

матеріальна відповідальність за аналогією з дисциплінарною повинна випливати з 

трудової функції працівника і пов‟язуватись із заподіянням майнової шкоди у 

процесі реалізації даної функції. 

Порядок накладення матеріальної відповідальності визначається статями 132, 

133, 134 КЗпП України. Відповідні положення, визначені у сучасному трудовому 

законодавстві щодо матеріальної відповідальності, потребують доопрацювання і 

вдосконалення у Проекті Трудового кодексу України з огляду на розвиток ринкових 

відносин в Україні [258, с. 6]. 

В умовах сьогодення багато аспектів матеріальної відповідальності 

законодавчо ще не врегульовані, наприклад: впорядкування норм матеріальної 

відповідальності в окремому розділі КЗпП України; питання матеріальної 

відповідальності працівника, зокрема визначення розміру відшкодування шкоди; – 

питання матеріальної відповідальності роботодавця: а) при порушенні права 

працівника на працю, за незабезпечення роботодавцем здорових і безпечних умов 

праці (в разі пошкодження здоров‟я працівника під час виконання трудових 
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обов‟язків, каліцтва, у разі смерті працівника); б) за затримку розрахунку при 

звільненні; в) при порушенні обов‟язків з видачі документів про працю і заробітну 

плату працівника. Варто зауважити, що вказані проблеми, є реальними та такими, 

що потребують якомога швидшого вирішення задля ефективного регулювання 

трудових правовідносин у цій частині. Визначаючи проблеми матеріальної 

відповідальності, зауважимо, що вельми важливим у зв‟язку з цим є законодавче 

визначення прямого дійсного збитку, під яким слід розуміти реальне зменшення 

наявного майна роботодавця або погіршення стану вказаного майна (зокрема майна 

третіх осіб, що знаходяться у роботодавця, якщо роботодавець несе відповідальність 

за збереження цього майна), а також необхідність для роботодавця провести витрати 

або зайві виплати на придбання або відновлення майна.  

При цьому працівник несе матеріальну відповідальність як за прямий дійсний 

збиток, безпосередньо заподіяний ним роботодавцю, так і за збиток, що виник у 

роботодавця в результаті відшкодування ним збитку іншим особам. Таке положення 

додатково гарантує майнові права роботодавця та третіх осіб, але такий підхід несе 

у собі певну загрозу інтересам працівника. Поряд з цим, серйозних зауважень 

заслуговують положення ч. 1 ст. 404 проекту Трудового кодексу України. Правова 

норма, закріплена в цій статті, встановлює загальне правило про розміри 

матеріальної відповідальності працівників: «За пряму дійсну майнову шкоду, 

заподіяну роботодавцеві, працівник несе матеріальну відповідальність у розмірі 

середньої місячної заробітної плати». Натомість ст. 132 чинного Кодексу законів 

про працю України містить інше правило: «За шкоду, заподіяну підприємству, 

установі, організації при виконанні трудових обов‟язків, працівники, з вини яких 

заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної 

шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку». Отже, хоча порядок 

реалізації матеріальної відповідальності і побудований таким чином, щоб 

щонайкраще виконувати свою відшкодувальну функцію й водночас мати 

найбільший превентивний і виховний вплив, все ж таки в умовах сьогодення в 

регламентації цього інституту є значні прогалини, що й зумовлює ряд проблем, які, 

нашу думку, слід вирішувати якнайшвидше. 
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2.4 Цивільно-правова відповідальність за земельні правопорушення у 

сфері містобудування 

 

Цивільно-правова відповідальність за земельні правопорушення у сфері 

містобудування є одним з найбільш дієвих правових засобів досягнення розумного 

балансу майнових інтересів власників, землевласників, землекористувачів та 

орендарів і публічних інтересів, що складаються при забезпеченні раціонального, 

ефективного і безпечного використання земель у сфері містобудування. 

Необхідно підкреслити, що в той час як цивільне право є повністю 

диспозитивним, у земельному праві переважають імперативні норми. Це, зокрема, 

відображено у ст. 152 ЗК України, яка закріплює перелік способів захисту прав на 

землю. На відміну від ст. 16 ЦК України, способи захисту у ній закріплені вичерпно. 

Встановлено, що власники земельних ділянок (землекористувачі) можуть 

застосовувати лише ті способи захисту, які передбачені законом (ч. 3 ст. 152 ЗК). 

Відповідно, власники земельних ділянок та землекористувачі не можуть 

застосовувати для захисту своїх прав на земельні ділянки способи захисту, 

встановлені у договірному порядку, як це зазначено у ч. 3 ст. 16 ЦК. 

Підставою для захисту прав є правопорушення, невизнання або оспорювання 

права особи. Застосування певного способу захисту є наслідком посягання на права, 

втручання у звичне для потерпілого майнове чи немайнове становище [269]. 

Загалом норми ЦК України, які можуть застосовуватися для відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам, варто розділити на дві групи: 1) 

норми загального характеру, які стосуються більш широкого кола регульованих 

відносин, а не лише використання земельних ділянок (статті 9, 22, 611, 614, 623, 624, 

1166, 1171, 1187, ч. 1 ст. 1192, частини 1, 2 та 4 ст. 1193 ЦК України); 2) норми, які 

регулюють виключно використання земельних ділянок та певною мірою 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (ст. 373, частини 4, 5, 

6, абз. 2 ч. 7 ст. 376, ст. 394 ЦК України). Зокрема, ст. 22 глави 3 ЦК України, яка 

визначає структуру збитків, має особливе значення для регулювання земельних 
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відносин, оскільки земельним законодавством такої спеціальної норми не 

передбачено. У постанові Кабінету Міністрів України № 284 від 19 квітня 1993 року 

«Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам» [177] передбачені лише окремі елементи складу збитків. 

Позиція щодо співвідношення цивільного і земельного законодавства, яким 

врегульовано питання відшкодування збитків, відображена у практиці Вищого 

господарського суду України, який у постанові від 17 травня 2011 року «Про деякі 

питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин» 

наголошує на тому, що вирішуючи спори про стягнення з особи шкоди у вигляді 

упущеної вигоди (зокрема у розмірі неодержаної плати за оренду земельної 

ділянки), господарські суди, крім спеціальних норм, повинні брати до уваги загальні 

положення ст. 22, ч. 2  ст. 224 ГК України [198]. 

Важливою гарантією прав власників землі та землекористувачів є 

відшкодування заподіяних їм збитків в порядку і на умовах, які передбачені 

главою 24 Земельного кодексу. В юридичному розумінні збитки є розповсюдженою 

цивільно-правовою категорією, визначення якої надано у ч. 2 ст. 22 чинного 

Цивільного кодексу України. У земельному ж законодавстві відсутнє таке 

визначення, у зв‟язку з чим доводиться користуватися цивільно-правовим поняттям 

збитків. Проте у земельному законодавстві визначені підстави відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам (ст. 156 ЗК України). Згідно з ч. 3 

ст. 22 Цивільного кодексу, збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо 

договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому 

розмірі. В наведеній цивільно-правовій нормі йдеться про відшкодування будь-якої 

шкоди без її розмежування на шкоду, заподіяну винними протиправними діями, та 

на шкоду, завдану безвинними правомірними діями. На наш погляд, відмежування 

правомірної шкоди від протиправної має суттєве значення для гарантування 

суб‟єктивних прав і законних інтересів землевласників і землекористувачів. Шкода, 

заподіяна правомірними діями, підлягає відшкодуванню лише у випадках, 

передбачених законом. Більшість таких випадків передбачена у ст. 156 Земельного 

кодексу. Проте окремі з перелічених підстав відшкодування збитків можна віднести 
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як до правомірних, так і до протиправних дій або бездіяльності. Наприклад, викуп 

земельної ділянки приватної власності або вилучення земельної ділянки із 

постійного користування можуть бути правомірними діями, а погіршення якості 

ґрунтового покриву та інших корисних властивостей сільськогосподарських угідь 

чи лісових земель або приведення їх у непридатний для використання стан можуть 

вчинятись протиправними діями. Тим не менше, вони тягнуть за собою 

відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам. Відшкодування 

правомірно завданої шкоди передбачається саме земельним законодавством. У свою 

чергу, перелік підстав відшкодування збитків, передбачений у ст. 156 Земельного 

кодексу, не є вичерпним. Такий висновок підтверджується прикладом 

відшкодування екологічної шкоди, заподіяної землевласникам і землекористувачам.  

Таким чином, вважаємо, що доцільно комплексно застосовувати ЦК України 

та ЗК України при притягненні до майнової відповідальності за правопорушення у 

сфері містобудування. В свою чергу, матеріальна шкода в цій сфері часто має 

характер такої, яку дуже важко, або навіть неможливо повністю порахувати, у 

зв‟язку з тим, що завдається комплексна економічна та екологічна шкода, наслідки, 

якої можуть проявитися лише в майбутньому. 

Проведення містобудівної діяльності може тягнути найбільш значну й різну за 

характером економічну та екологічну шкоду порівняно з іншими видами діяльності, 

оскільки недоліки перспективного планування і безсистемність розташування нових 

споруд, невдале розміщення нових поселень у великих міських агломераціях, що 

створює в майбутньому можливість їх злиття між собою, пріоритет економічних 

інтересів над вимогами екології, відсутність радикальних та ефективних рішень 

щодо санітарної охорони повітря, водойм і ґрунту негативно позначаються на стані 

навколишнього природного середовища у межах населених пунктів. 

М. В. Краснова під екологічною шкодою розуміє матеріальну шкоду, завдану 

державі, юридичним чи фізичним особам у результаті навмисного чи необережного 

порушення правових екологічних вимог. Така матеріальна шкода виражається в 

позбавленні життя чи здоров‟я людини, втраті чи пошкодженні природних об‟єктів, 
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дегенерації навколишнього середовища [122, с. 51]. Далі вона зауважує, що в 

сутності екологічної шкоди наявний і нематеріальний складник [124, с. 10]. 

Шкода, завдана навколишньому природному середовищу, підкреслює 

О. М. Ткаченко, полягає в кількісних і якісних утратах з боку природних ресурсів і 

систем. Ці показники виявляються в забрудненні навколишнього природного 

середовища, тобто фізико-хімічних змінах складу повітря, води, ґрунту, що 

створюють загрозу для здоров‟я і життя людей, тваринного світу, в псуванні, 

пошкодженні, виснаженні, знищенні та руйнуванні природних об‟єктів та 

екологічних систем [251, с. 275]. Усе це справедливо щодо земельних відносин у 

сфері містобудування. 

Шкоду, що заподіяна внаслідок порушення законодавства про використання й 

охорону земель під час містобудівної діяльності, варто визначити як негативні 

наслідки протиправних діянь, які виявляються у знищенні, пошкодженні, 

забрудненні, погіршенні якості земель або їх ресурсів, порушенні екологічного 

балансу, зниженні рівня екологічної безпеки. Питання відшкодування заподіяної 

земельно-правовими правопорушеннями й деліктами шкоди є проблемним, цікавим 

теоретичним і практичним питанням. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

встановлює, що шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі. 

Питання компенсації шкоди в найбільш повному обсязі розроблено цивільним 

законодавством. Однак законодавство про цивільно-правову відповідальність не 

враховує й повною мірою не оцінює всі наслідки спричинення збитку, який щодо 

природи має всепроникні властивості, вражає всю екологічну систему. 

С. М. Кравченко відзначала, що норми цивільного законодавства застосовуються 

при відшкодуванні шкоди, спричиненої неправомірним використанням ґрунтів, вод, 

надр, тільки як відправні положення. На її думку, визначення розміру збитків на 

підставі норм цивільного права надзвичайно утруднено через специфіку його 

компонентів, зумовлену особливостями економічної ролі і правового статусу 

природних об‟єктів [119, с. 6]. Саме із цієї причини говорити про відшкодування 
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екологічних збитків можна лише умовно. Лише умовно можливо визначити й 

структуру екологічних збитків. 

В. В. Петров запропонував розглядати шкоду довкіллю як сукупність шкоди 

економічної і шкоди екологічної. Економічна шкода виявляється в загибелі, 

пошкодженні, знищенні матеріальних цінностей, а також спричиненні збитків, 

викликаних нездобуттям доходів від використання природних ресурсів, які природо 

користувач мав можливість отримати за нормальних умов виробництва. Екологічна 

шкода порушує екологічні інтереси суспільства в забезпеченні здорового, 

сприятливого для життя, продуктивного довкілля [172, с. 147]. 

На нашу думку, така структура екологічної шкоди надто спрощена: не 

отримані прибутки від нормальної експлуатації природних об‟єктів; не використані 

витрати матеріальних коштів і праці, які були вкладені в природні об‟єкти (що 

відповідає втраті майна); витрати на відновлення природних об‟єктів. Зазначимо, що 

така структура збитків може застосовуватися відносно шкоди, заподіяної природним 

ресурсам. Однак, значна частина природних об‟єктів і ресурсів є 

невідновлювальною. Неможливо говорити про поновлення надр, мінеральних 

ресурсів, порушеного екологічного балансу. Неможливо відновити в первісному 

вигляді й екологічні системи, тому грошові суми відшкодування не можуть бути 

еквівалентними дійсним збиткам, які зазнало навколишнє середовище і які 

неможливо визначити в повному обсязі. Екологічні збитки відрізняються 

довготривалим характером [241, с. 382]. Частина їх виявляється відразу після події, 

яка визнається підставою відповідальності, частина – через деякий період, який 

може розтягуватися на десятиріччя. Це значною мірою зумовлює труднощі 

визначення причинного зв‟язку між певними подіями та їх шкідливими наслідками. 

Ще одним фактором, який зумовлює труднощі визначення екологічних збитків, є 

недостатнє пізнання природних законів та особливостей впливу на стан довкілля 

антропогенної діяльності, тому дуже складно спрогнозувати напрями розвитку 

подій, визначити всі можливі компоненти екологічних збитків.  

Стаття 69 Закону України про охорону навколишнього природного 

середовища проголошує, що шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства 
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про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в 

повному обсязі. Положення Цивільного кодексу України, відповідно до ст. 9 

застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання 

природних ресурсів та охорони довкілля. 

Отже, як показує проведений аналіз, серед видів юридичної відповідальності 

за земельні правопорушення, у тому числі й ті, що пов‟язані із містобудівною 

діяльністю, окремо виділяється майнова (цивільно-правова) відповідальність. 

В юридичній літературі існують різні погляди стосовно цивільно-правової 

відповідальності в природоохоронній сфері. Одні вчені вважають, що цивільно-

правова відповідальність за екологічні правопорушення (делікти) передбачає 

виконання фізичними і юридичними особами обов‟язку щодо компенсації шкоди, 

заподіяної власникам чи користувачам природних ресурсів порушенням 

екологічного законодавства [138, с. 13]. Інші ототожнюють її із формою державного 

примусу, що полягає у стягненні майнових санкцій і накладенні на правопорушника 

невигідних майнових наслідків [94, с. 430]. На думку М. М. Бринчука, під цивільно-

правовою відповідальністю треба розуміти, головним чином, позадоговірні 

відносини з відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу [31, с. 494–

495]. Проте, на нашу думку, цивільно-правова відповідальність за земельні 

правопорушення у сфері містобудування може випливати також із договірних 

відносин, наприклад, із договору оренди земельної ділянки. Так, відповідно до ст. 29 

Закону України «Про оренду землі» [208], у випадку погіршення орендарем 

корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов‟язаних із зміною її 

стану, орендодавець має право на відшкодування збитків. 

Таким чином, цивільно-правова відповідальність за земельні правопорушення 

у сфері містобудування за своєю суттю, на нашу думку, має розглядатися як 

опосередковане державним примусом виконання обов‟язку по відшкодуванню 

шкоди, завданої землі внаслідок її забруднення або псування під час здійснення 

містобудівної діяльності. Це пояснюється тим, що у разі відмови від добровільного 

відшкодування шкоди, завданої землі внаслідок її забруднення або псування під час 
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здійснення містобудівної діяльності, потерпіла особа має право звернутися за 

захистом своїх прав до уповноваженого державою органу.  

Тому більш правильною видається наукова точка зору, відповідно до якої 

підставою відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам є вчинення 

особою правопорушення, ключову роль в якому відіграє саме завдання шкоди 

протиправним діянням.  

Отже, земельним правопорушенням у сфері містобудування, яке є підставою 

відшкодування шкоди власникам землі та землекористувачам (настання цивільно-

правової відповідальності), необхідно вважати протиправне, винне діяння 

деліктоздатного суб‟єкта, яке полягає у незаконному використанні чи 

розпорядженні земельною ділянкою, недотриманні природоохоронного 

законодавства, що спричинило псування, забруднення земельної ділянки, втрату її 

родючих властивостей або заподіяння інших негативних наслідків, чим завдано 

майнової або еколого-майнової шкоди власнику земельної ділянки та 

землекористувачу. 

Як стверджує П. Ф. Кулинич, всі земельні правопорушення можна об‟єднати у 

дві групи: земельні правопорушення, скоєння яких пов‟язане із заподіянням шкоди 

землі та які, водночас, є екологічними правопорушеннями і земельно-правові 

порушення, позбавлені екологічного забарвлення і не пов‟язані із заподіянням 

шкоди землі як складовій навколишнього природного середовища [130, c. 43]. 

Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду визначає 

ст. 1166 ЦК України. Хоча ст. 181 ЦК України і відносить земельні ділянки до 

нерухомого майна, на нашу думку, з цим складно погодитись, виходячи із 

особливостей землі як складової природи. Ще на спеціальній сесії ООН у 1976 році 

відзначалось, що земля внаслідок своєї унікальної природи і незамінності в житті 

людини, не може використовуватися як звичайне майно, бути об‟єктом, не 

захищеним від ринку [285, с. 12–13]. Відтак, відшкодування збитків, що сталися 

внаслідок забруднення або псування земель, має певні особливості, пов‟язані 

насамперед з тим, що земля насамперед є специфічною природною складовою. 

Вважаємо, що підставою відповідальності у випадку забруднення або псування 
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земель є не порушення права конкретної особи, а заподіяння майнової шкоди землі. 

А отже, забруднення земель хімічними та радіоактивними речовинами, 

виробничими та побутовими відходами, стічними водами, засмічення земель, 

погіршення якості ґрунтового покриву тощо, як земельні правопорушення, мають 

специфічний характер, який обумовлює те, що підставою відповідальності в даних 

випадках здебільшого є земельні правопорушення. 

Крім цього, враховуючи положення ст. 1166 ЦК України, ст. 156 ЗК України, 

роз‟яснення п. 16 постанови Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 

2004 року № 7 «Про практику застосування судами земельного законодавства при 

розгляді цивільних справ» [212], констатуємо, що заподіяна власникам землі і 

землекористувачам шкода через забруднення чи псування земель відшкодовується у 

повному обсязі, включаючи неодержані доходи за час тимчасового невикористання 

земельної ділянки. 

Особливість майнової відповідальності у сфері охорони земель від 

забруднення та псування простежується у можливості її існування без встановлення 

вини суб‟єкта відповідальності. Так, шкода, заподіяна шляхом забруднення земель 

внаслідок аварії, що сталася на об‟єкті підвищеної небезпеки, відшкодовується 

суб‟єктом господарської діяльності, незалежно від його вини (ст. 16 Закону України 

«Про об‟єкти підвищеної небезпеки» [206]). Отже, особи, що володіють джерелами 

підвищеної екологічної небезпеки, зобов‟язані компенсувати заподіяну шкоду 

громадянам та юридичним особам, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок 

стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих. Також відшкодування 

збитків, заподіяних шляхом забруднення або псування земель, можливо без 

наявності вини заподіювача шкоди і в тому випадку, коли шкода завдана особою, 

що перебувала у стані крайньої необхідності (ст. 1171 ЦК України). 

Таким чином, враховуючи зазначену обставину, пропонуємо ч. 3 ст. 56 Закону 

України «Про охорону земель» доповнити положенням, згідно з яким, у випадках 

передбачених законодавством України, шкода, заподіяна землі, підлягає 

відшкодуванню в повному обсязі незалежно від встановлення вини заподіювача 

шкоди.  
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Особливість майнової відповідальності у сфері охорони земель під час 

здійснення містобудівної діяльності простежується в обов‟язку особи відшкодувати 

заподіяну шкоду якісному стану землі незалежно від притягнення до інших видів 

відповідальності. Крім цього, в окремих випадках може мати місце відшкодування 

заподіяної шкоди землі в натуральній формі. Це може проявлятися у відновлені 

попереднього якісного стану земельної ділянки (наприклад, у випадку засмічення 

земель несанкціонованими сміттєзвалищами, захаращення уламками будівельних 

матеріалів тощо). 

У разі забруднення землі обов‟язковим визнано застосування Методики 

визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням землі через 

порушення природоохоронного законодавства, затвердженої наказом 

Мінекобезпеки України від 27 жовтня 1997 року № 171 [200]. Методика 

застосовується під час установлення розмірів шкоди від забруднення всіх земель 

України будь-якого цільового призначення, що сталося внаслідок непередбачених 

проектами та дозволами скидів (викидів) речовин, сполук і матеріалів, а також в 

аварійних ситуаціях унаслідок порушення норм екологічної безпеки в процесі 

зберігання, транспортування, використання токсичних речовин, промислових 

відходів, однак не поширюється на визначення розмірів шкоди, яка завдана землі 

унаслідок радіоактивного забруднення. 

Землі вважаються забрудненими, якщо в їх складі виявлені кількісні або якісні 

зміни, що сталися в результаті антропогенних навантажень. Ці зміни можуть бути 

зумовлені не тільки появою в зоні аерації нових речовин, а й збільшенням умісту 

речовин, що характерні для складу незабрудненого ґрунту, або в порівнянні з 

даними агрохімічного паспорта для земель сільськогосподарського призначення. 

Під час розрахунку шкоди від забруднення за основу береться грошова оцінка 

земель, застосовуються зіставні індекси експертної оцінки економічного значення 

різних видів земельних ресурсів з урахуванням екологічної цінності. Розмір шкоди 

обчислюється відповідними підрозділами державної екологічної інспекції на основі 

протоколу та інших матеріалів, що підтверджують факт забруднення земель, у 10-

денний строк із дня виявлення забруднення. 
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Відповідно до п. 3.6. Методики, відповідальність за порушення законодавства 

про охорону землі не настає, якщо шкода була зумовлена стихійними природними 

явищами (землетруси, повені, бурі, зсуви, карсти). Проте вважаємо, що необхідно 

встановлювати й ураховувати дійсні причини заподіяння шкоди в разі дії джерела 

підвищеної екологічної небезпеки – сумісної дії чинників природного й 

антропогенного походження. У разі встановлення наявності екологічного 

прорахунку або упущення, доцільним є покладення на винних осіб обов‟язку з 

відшкодування збитків, однак не в повному обсязі, а частини реальних збитків 

залежно від ступеня вини. 

Згідно з п. 4.2 Методики, здійснення природоохоронних заходів доцільне за 

умови, коли витрати не перевищують половини грошової оцінки земельних 

ресурсів; у протилежних випадках їх доцільно консервувати. Уважаємо, що, крім 

суми витрат на природоохоронні заходи, варто мати на увазі екологічне значення 

забруднених земель, можливі негативні наслідки забруднення, що визначаються 

ризиком забруднення водних ресурсів, загрозою рекреаційним зонам. 

Необхідно наголосити, що застосування норм ЦК України щодо визначення 

складу збитків, як і в інших випадках врегулювання земельних відносин, має лише 

додатковий (субсидіарний) характер. Земельне законодавство не встановлює 

подібного до цивільно-правового поділу збитків.  

Елементи збитків, що підлягають відшкодуванню внаслідок, наприклад, 

забруднення земельних ділянок у п. 3 Постанови не відображені. В цьому випадку 

потрібно відшкодовувати передусім витрати, які необхідно здійснити для 

відновлення земельних ресурсів в межах земельної ділянки. 

В загальному, варто зазначити, що всі перелічені елементи збитків у п. 3 

Постанови, найкраще відповідають складу збитків, що відшкодовуються в разі 

примусового відчуження, викупу та вилучення земельної ділянки. Визначення в 

Постанові такого підходу до складу збитків обумовлено, очевидно, закріпленням у 

земельному законодавстві майже протягом всього радянського періоду однієї 

підстави відшкодування збитків – вилучення земельних ділянок для державних і 
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суспільних потреб. Однак, до такого формулювання переліку збитків можна 

ставитися швидше як до недоліку та неактуального відбитку історії. 

Як зазначає Х. А. Джавадов, збитки, необхідні для відновлення погіршеної 

якості земель, включають витрати на проведення ґрунтових, агрохімічних та інших 

спеціальних обстежень, дослідів, а також заходів, які забезпечують відновлення 

якості земель, і встановлюються проектною документацією. Обмеження прав 

власників землі, якими було завдано збитки, включають витрати на виконання 

будівельних, меліоративних та інших робіт, придбання матеріалів і обладнання, 

потрібних для відновлення скороченого обсягу виробництва [63, с. 243]. Перелічені 

види можливих витрат безперечно входять до складу реальних збитків. 

Цивільно-правова категорія «упущеної вигоди» у згаданому Порядку 

визначається як «неодержані доходи». 

Довгий час в радянській цивілістиці точились дискусії щодо прийнятності 

такого виду збитків як «неотримані прибутки». Цей вид майнової шкоди оцінювався 

деякими науковцями як «типовий буржуазний інститут» [33, c. 114]. В умовах 

розвитку ринкових відносин та включення земель до цивільного обігу подібні 

дискусії втратили свою актуальність. Поділ збитків на упущену вигоду та реальні 

збитки здійснюється в залежності від зменшення існуючого блага чи майбутнього 

майнового блага, яке з‟явилося б, за умови відсутності порушення нормального 

розвитку земельних відносин. 

Досить спірною видається думка про необхідність включення до упущеної 

вигоди «неотриманих прибутків внаслідок додаткових витрат». Видається, що 

додаткові витрати та неотримані прибутки відносяться до різних елементів збитків 

та підлягають чіткому розмежуванню. Витрачені кошти охоплюються поняттям 

реальні збитки, закріпленим у ст. 22 ЦК України. Адже витрати, які особа зробила 

або повинна зробити для відновлення свого порушеного права реально існують не 

залежно від того, які доходи вона могла одержати від використання земельної 

ділянки за звичайних обставин. 

Ознайомлення із матеріалами судової практики дає можливість визначити, що 

поширеним прикладом упущеної вигоди є доходи, неодержані власником земельної 
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ділянки чи землекористувачем внаслідок дострокового розірвання договору оренди 

земельної ділянки або неможливість отримання орендної плати внаслідок 

самовільного зайняття земельних ділянок іншими особами тощо. Зокрема, у справі 

№ 1/315-26/80 за позовом Автогаражного кооперативу «Авто» до ТЗОВ «Галком» 

позивач пред‟явив вимогу компенсувати йому шкоду, пропорційну розміру орендної 

плати, яку він сплачував орендодавцеві за використання земельної ділянки, 

самовільно зайнятої відповідачем [221].  

Вказане свідчить про те, що правопорушення, яке є підставою настання 

майнової відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування, 

завжди передбачає наслідок – заподіяння шкоди. Однак, ця шкода не обов‟язково 

має у своєму складі екологічну частку (як це відбувається внаслідок забруднення 

земельної ділянки, погіршення якості ґрунту тощо).У процесі землекористування 

ймовірним є спричинення шкоди життю, здоров‟ю та майну людей. Можливе також 

руйнування споруд і будівель, що, у свою чергу, призводить до людських жертв або 

спричинення шкоди здоров‟ю людей. Такі самі наслідки має порушення вимог 

ліквідації або консервації об‟єктів або порушення вимог щодо експлуатації об‟єктів 

містобудування. 

Необхідно звернути особливу увагу на те, що визначення в кожному окремому 

випадку складу збитків, які були заподіяні власникам землі та землекористувачам, 

залежить від виду спричиненої шкоди.  

З метою більш детального з‟ясування правомірності чи неправомірності дій, 

передбачених ст. 156 ЗК України, та розмежування підстав відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам як способу захисту та як гарантії прав, 

потрібно перейти до безпосереднього аналізу кожної з закріплених у ній підстав. 

Положення ст. 156 ЗК України передбачають наступні підстави 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам:  

а) вилучення (викуп) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників 

для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським 

виробництвом 
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Необхідно звернути увагу на те, що у статтях попередніх земельних кодексів 

УРСР та України, які передбачали загальний перелік підстав відшкодування, не 

було зроблено акценту на відшкодуванні збитків стосовно тільки цих двох категорій 

земель у разі вилучення (викупу). 

Таке формулювання підстави відшкодування збитків у п. «а» ст. 156 ЗК 

зумовлене пріоритетністю земель сільськогосподарського призначення, визнанням 

цього принципу на законодавчому рівні, а також урахуванням важливості 

відновлення і відтворення лісів з метою забезпечення ними природоохоронних 

функцій. Проте ця норма вимагає внесення змін: відшкодування збитків власнику 

земельної ділянки та землекористувачу здійснюється також у випадках вилучення 

(викупу) земельних ділянок інших категорій земель, а не лише земель 

сільськогосподарського та лісогосподарського призначення.  

Такий висновок прямо випливає із положень статей 146, 147, 149–151 

ЗК України, що визначають умови та порядок вилучення (викупу) земельних 

ділянок, а також 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 листопада 2009 року [190]. Наведені норми цих нормативно-правових актів не 

передбачають жодної диференціації земельних ділянок за цільовим призначенням як 

визначальний критерій для можливості їх вилучення, викупу чи примусового 

відчуження. Вилученню, викупу, відчуженню підлягають не тільки земельні ділянки 

сільськогосподарського та лісогосподарського призначення у разі виникнення такої 

потреби. Вилучатися (викуповуватися) можуть також земельні ділянки для 

містобудівних потреб.  

Однак, стосовно особливо цінних земель, перелік яких закріплений у ст. 150 

ЗК України, передбачено ускладнений порядок погодження та здійснення їх 

вилучення (викупи). Це знову ж таки обумовлено принципом пріоритетності земель 

сільськогосподарського призначення та особливою цінністю земель 

лісогосподарського призначення, природно-заповідного фонду, іншого 

природоохоронного призначення, історико-культурного призначення. 
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Відтак, п. «а» ст. 156 чинного ЗК України потребує внесення змін щодо 

визначення підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 

шляхом зняття з формулювання обмежувального уточнення можливості вилучення 

(викупу) земельних ділянок лише сільськогосподарського та лісогосподарського 

призначення; 

б) тимчасове зайняття сільськогосподарських угідь, лісових земель та 

чагарників для інших видів використання. У науковій літературі існують різні думки 

з приводу того, чи тимчасове зайняття земельної ділянки для інших видів 

використання потрібно розглядати як правомірне діяння, чи це діяння відповідно до 

п. «б» ст. 156 ЗК можна розуміти також як правопорушення залежно від конкретної 

ситуації заподіяння шкоди і наявності вини її заподіювача. 

Зокрема, М. В. Шульга включає дану підставу до правомірних дій, що 

передбачають виникнення обов‟язку відшкодування збитків [78, c. 147]. У літературі 

наводиться наукова думка про охоплення нормою п. «б» ст. 156 ЗК України та 

включення до випадків правомірного зайняття земельних ділянок для інших видів 

використання передання земельної ділянки на підставі угоди з власником землі або 

за погодженням із землекористувачем підприємствам, установам та організаціям, які 

здійснюють геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи 

(п. 1 ст. 97 ЗК) [79, c. 483], хоч не виключена можливість тимчасового зайняття 

земельних ділянок і для інших видів використання, які повинні розглядатися за 

п. «б» ст. 156 ЗК України. Тимчасове зайняття земельних ділянок можливе також 

для проведення обов‟язкових планових робіт з будівництва, технічного 

обслуговування і ремонту лінійної частини магістральних трубопроводів, що 

проходять в одному технічному коридорі [177]. Зокрема, Законом України «Про 

правовий режим земель охоронних зон об‟єктів магістральних трубопроводів» від 

17 лютого 2011 року передбачено право власників та користувачів земельних 

ділянок на відшкодування шкоди, завданої їм під час проведення підприємствами 

магістральних трубопроводів аварійних, аварійно-відновлювальних, планових та 

інших робіт. Відшкодування збитків з цієї підстави здійснюється відповідно до 
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ст. 24 вищезгаданого закону у порядку визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам. 

Відповідно до п. 4 ст. 97 ЗК України такі підприємства після завершення 

зазначених робіт зобов‟язані відшкодувати власникам землі та землекористувачам 

усі збитки, у тому числі неодержані доходи, а також за свій рахунок приводити 

займані земельні ділянки у попередній стан. 

Існує також наукова точка зору про те, що до випадків тимчасового зайняття 

с/г угідь, лісових земель та чагарників для інших видів використання можна 

включати також і самовільне зайняття зазначених угідь [79, c. 483]. Така позиція 

передбачає можливість розглядати за п. «б» ст. 156 ЗК України не тільки правомірні 

діяння, що мають наслідком заподіяння шкоди, але й правопорушення у виді 

самовільного зайняття земельної ділянки. Проте потрібно зауважити, що тимчасове 

зайняття земельних ділянок для інших видів використання та самовільне їх зайняття 

як підстави відшкодування збитків мають суттєві відмінності. Найвагомішою з них є 

та, що самовільне зайняття є протиправним діянням. Це безпосередньо випливає із 

ст. 212 ЗК України і ст. 197-1 КК України.  

Щодо інших характеристик, за якими відрізняються самовільне зайняття 

земельної ділянки та тимчасове зайняття земельної ділянки для інших потреб варто 

назвати наступні. По-перше, самовільне зайняття ділянки не завжди означає її 

використання, а може виражатися в огородженні земельної ділянки, здійснення 

іншої діяльності, що виражається у володінні нею. «Володіти» річчю означає мати її 

у своєму безпосередньому фактичному віданні та мати можливість будь-яким чином 

фізично впливати на неї. Водночас, користування визначається у літературі як 

можливість особи вилучати корисні властивості з майна [153, c. 533]. Натомість 

підстава, передбачена п. «б» ст. 156 ЗК, у будь – якому випадку передбачає реальне 

використання земельної ділянки для певних конкретних цілей. 

По-друге, самовільне зайняття земельної ділянки може здійснюватися 

порушником з метою її використання для тих самих потреб, для яких її 

використовував власник земельної ділянки (землекористувач). А тимчасове 

зайняття, згідно з п. «б» ст. 156 ЗК, передбачає обов‟язкову експлуатацію земельної 



155 

ділянки для інших видів використання, які не пов‟язані із видом діяльності власника 

земельної ділянки (землекористувача). 

По-третє, самовільне зайняття земельних ділянок за жодних обставин не може 

бути передбачено в договірному порядку, тому що воно включає у себе склад 

земельного правопорушення, а тимчасове зайняття земельних ділянок для інших 

видів використання може здійснюватися за угодою, що прямо вказано у ст. 97 

ЗК України та п. 6 Порядку про визначення та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам.  

Зважаючи на наведені аргументи, виникають сумніви щодо обґрунтованості 

позиції тих науковців, які припускають можливість розглядати самовільне зайняття 

земельних ділянок як тимчасове їх зайняття для інших видів використання за п. «б» 

ст. 156 ЗК України навіть в тому випадку, коли воно мало тимчасовий характер. Це 

дві самостійні підстави, які одержали правове регулювання за різними статтями ЗК. 

Відповідно, тимчасове зайняття земельної ділянки для інших видів використання 

можна відносити виключно до правомірних діянь, які є підставою відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам; 

в) встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок 

До внесення змін до ЗК України 2011 року обтяження прав на земельну 

ділянку не було чітко відмежовано від обмеження, і лише в науковій літературі 

розглядалося як різновид обмеження прав на земельну ділянку. В тексті глави 18 

нероздільно вживалися терміни «обмеження (обтяження)». Натоміть, чинна редакція 

глави 18 «Обмеження прав на землю» об‟єднує два відмінних один від одного види 

обмежень прав на землю: обтяження прав на земельну ділянку та обмеження у 

використанні земельних ділянок. Зокрема, у ст. 110 ЗК України зазначається, що на 

використання власником земельної ділянки або її частини може бути встановлено 

обмеження. Право власності на земельну ділянку може бути обтяжено правами 

інших осіб.  

Відсутність вичерпного переліку обтяжень та співпадіння змісту окремих 

визначених ст. 111 ЗК обмежень із змістом земельного сервітуту створює на 

практиці спірні ситуації щодо розмежування обмежень та обтяжень. Крім того, не 
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виключена можливість прийняття закону, яким встановлюватимуться нові види 

обтяження прав на земельну ділянку. Це важливий аргумент для того, щоб внести 

зміни до ЗК України та визначити, що обтяження прав на земельну ділянку 

(зокрема, у формі сервітуту) теж є підставою для відшкодування збитків, передусім 

у випадку заподіяння шкоди власнику землі та землекористувачу обтяженням. 

Встановлення обтяження на підставі договору з власником землі та 

землекористувачем не може бути підставою для відшкодування їм збитків; 

г) погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 

сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників 

Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам здійснюється у 

випадках недодержання вимог законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища, а саме: забруднення земель радіоактивними і хімічними 

речовинами, побутовими відходами, стічними водами тощо. 

Чинний ЗК не розмежовує підстав відшкодування збитків за критерієм 

правомірності. Вітчизняні науковці погіршення якості ґрунтового покриву та інших 

корисних властивостей земель відносять до правопорушень, якими заподіяно шкоду. 

Вбачається, що погіршення якості ґрунтового покриву у будь-якому випадку є 

наслідком певної діяльності особи, тому складно визначити щодо цієї підстави 

відшкодування збитків її правомірність чи неправомірність.  

Зважаючи на неоднозначність формулювання досліджуваного пункту ст. 156 

ЗК України та неможливість об‟єктивного визначення його правомірності чи 

неправомірності, видається необхідним виключити п. «г» ч. 1 ст. 156 ЗК України. Це 

не означає, що збитки не повинні відшкодовуватися власникам землі та 

землекористувачам у випадку псування, забруднення земель або інших дій, що 

спричиняють погіршення якості ґрунтового покриву або інших корисних 

властивостей земель. Обов‟язок понести відповідальність за подібні земельні 

правопорушення можна включити до ст. 211 ЗК України. Однак, варто пам‟ятати, 

що всі правопорушення, які потенційно можуть бути вчинені, не можна передбачити 

в одній статті. Крім того, обґрунтовуючи свої позовні вимоги, власники земельних 



157 

ділянок та землекористувачі мають право вимагати відшкодування заподіяних їм 

збитків, здійснюючи посилання на ч. 2 та п. «ґ» ч. 3 ст. 152 ЗК України; 

ґ) приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників у 

непридатний для використання стан 

Приведення земель у непридатний для використання стан є наслідком певного 

діяння, яке передувало такому непридатному для використання стану. Проте, 

законодавець не називає цього діяння в п. «ґ» ст. 156 ЗК. Відповідно, неможливо 

чітко встановити «правомірність» чи «неправомірність» зазначеної підстави 

відшкодування збитків із формулювання чинної редакції п. «ґ» ст. 156 ЗК. В даному 

випадку цікавим є питання про те, що можна розуміти під поняттям «стан земельної 

ділянки»: чи мається на увазі будь-яке фізичне створення перешкод у використанні 

земельної ділянки (тобто по суті самовільне її зайняття), чи заподіяння шкоди 

корисним властивостям землі, зокрема, родючості. 

У контексті цієї підстави теоретично можна розглядати випадки самовільного 

зайняття земельних ділянок; невиконання юридичними особами, які тимчасово 

використовували земельні ділянки для проведення містобудівних та інших 

розвідувальних робіт, покладеного на них обов‟язку привести займану ділянку у 

визначений строк до стану, придатного для її використання за цільовим 

призначенням. У другому з названих варіантів приведення до стану придатного для 

використання за цільовим призначенням передбачає в основному відновлення 

якісних властивостей землі, зокрема шляхом її рекультивації. Проте, ситуації, 

пов‟язані із вищенаведеними випадками, одержали правове регулювання за 

окремими спеціальними статтями, а тому виникають сумніви стосовно доцільності 

аналізу таких випадків за п. «ґ» ст. 156 ЗК. 

Якщо самовільне зайняття земельної ділянки, тобто створення саме фізичних 

перешкод у її використанні і тим самим приведення у непридатний для 

використання стан, розглядати за ст. 212 ЗК України, то виникає питання – для чого 

законодавець передбачив окремим пунктом таку підставу як приведення у 

непридатний для використання стан у ст. 156 ЗК? Для уникнення двозначних 

трактувань п. «ґ» ст. 156 ЗК видається необхідним вилучити з цієї статті ЗК України; 
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д) неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки 

Особливістю такої підстави є те, що вона може мати місце поряд з іншими 

випадками заподіяння шкоди як супутня до них. Видається неможливим тимчасове 

невикористання земельної ділянки за відсутності будь – якої іншої із розглянутих 

вище підстав відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Для 

виникнення питання про компенсацію неодержаних доходів необхідна певна 

причина тимчасового невикористання власником своєї ділянки, що не відображала 

його дійсну волю і спрямовувалася на задоволення інтересів інших осіб. Відповідно 

закріплення такої підстави окремим пунктом ст. 156 ЗК України видається 

недоцільним. 

Вважаємо, що недосконало викладені редакції статей 154 та 155 ЗК, які 

регулюють особливості відшкодування збитків (шкоди), заподіяної органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Так, як правильно 

зазначає В. В. Носік, при цьому в ЗК відшкодування збитків за рахунок цих органів 

звужується до відшкодування шкоди, заподіяної незаконним втручанням у 

здійснення власником повноважень щодо володіння, користування і розпорядження 

земельною ділянкою, а також компенсації у повному обсязі збитків власникам землі 

через видання актів, визнаних недійсними, за рахунок органу, який видав такий акт. 

В інших випадках незаконної діяльності органів державної влади чи місцевого 

самоврядування, пов‟язаної із забезпеченням здійснення громадянами і юридичними 

особами права власності на землю, цей закон не передбачає можливості 

відшкодування збитків. Саме цим автор пояснює значні порушення прав громадян 

України органами державної влади і місцевого самоврядування у випадках 

звернення громадян із заявами про приватизацію земельних ділянок, придбання 

земель для підприємницької діяльності, вирішення земельних спорів тощо [157, 

с. 455–456]. 

Редакції статей 154 та 155, як і редакція ст. 156 ЗК, не мають правоохоронного 

значення. Доцільності окремого врегулювання викладених у них казуїстичних 

випадків відшкодування шкоди (збитків) не існує.  
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Існують також суттєві недоліки у визначенні розмірів збитків, передбачених 

цими актами, про що зазначається у науці земельного права [148, с. 118]. Вбачається 

необхідність перегляду правил обчислення шкоди, заподіяної земельними 

правопорушеннями, з урахуванням напрацювань вітчизняної еколого-правової 

доктрини, зокрема, праць М. В. Краснової, якою було ґрунтовно досліджено 

витратний, таксовий, розрахунковий та нормативний способи (методи) розрахунку 

екологічної шкоди [123, с. 337–419]. 

Однією із особливостей матеріальної відповідальності за земельні 

правопорушення у сфері містобудування є те, що підставою її виникнення                            

є заподіяна шкода земельним ресурсам, що сталася внаслідок протиправної дії або 

бездіяльності [266]. 

Таким чином, цивільно-правова відповідальність за земельні правопорушення 

у сфері містобудування передбачає наявність механізму відшкодування шкоди, що 

здійснюється у відповідності зі спеціальними правилами, зміст яких зумовлений 

специфікою об'єкту, що охороняється і особливими формами прояву шкоди, 

спричиненої земельним правопорушенням. Існуюча правова модель даних відносин 

заснована на визнанні та застосуванні загальних цивільно-правових засад в 

регулюванні цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди земельним 

правопорушенням в поєднанні зі спеціальними правилами, зміст яких зумовлений 

специфікою об‟єкту, що охороняється і особливими формами прояву шкоди, 

спричиненої земельним правопорушенням. Однак, одним з суттєвих недоліків 

чинного законодавства є відсутність єдиного підходу в трактуванні загальних і 

спеціальних рис цивільно-правової відповідальності за порушення земельного 

законодавства та невизначеність меж спеціального регулювання даних відносин у 

сфері містобудування. Звісно ж, що узгодженість норм цивільного і земельного 

законодавства може бути досягнута тільки на основі чітко вираженого в цивільному 

законодавстві визначення меж спеціального регулювання цивільно-правової 

відповідальності. 
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Висновки до Розділу 2 

 

Розроблено класифікацію адміністративних земельних правопорушень у сфері 

містобудування, відповідно до поділу за сферою їх діяльності передбачає: 1) право 

власності на землю; 2) державне управління земельним фондом; 3) охорону земель; 

4) використання та розпорядження землями. 

Запропоновано доповнити диспозицію ст. 53-1 КУпАП положенням щодо 

заборони використання земельної ділянки без оформлених в установленому порядку 

документів, що встановлюють право власності на землю. 

З метою мінімізації самочинного будівництва під час розробки проєкту 

Містобудівного кодексу України запропоновано передбачити механізм 

адміністративного примусу щодо знесення самочинного будівництва, надавши 

постанові органу державного архітектурно-будівельного контролю статусу 

виконавчого документу. 

Комплексний захист прав, свобод і законних інтересів особи, прав юридичної 

особи в публічно-правових відносинах має забезпечуватися шляхом оскарження в 

порядку адміністративного судочинства діянь посадової особи, які є об‟єктивною 

стороною адміністративного земельного проступку у сфері містобудування. 

Статті 53
1
 та

 
53

5 
КУпАП «Самовільне зайняття земельної ділянки» мають бути 

включені до глави 6 КУпАП «Адміністративні правопорушення, що посягають на 

власність». Окрім того, необхідно доповнити ст. 53
1 

КУпАП положенням про 

заборону використання земельної ділянки без документів, що встановлюють право 

власності на землю.  

Узагальнено напрями вдосконалення чинного вітчизняного законодавства в 

галузі притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності за земельні 

правопорушення: підвищити розміри та диференціювати штрафні санкції; 

перерозподілити статті КУпАП за відповідними главами залежно від того, чи є 

земля об‟єктом: а) права власності; б) охорони; в) управління; г) використання та 

розпорядження; розширити перелік підстав притягнення до адміністративної 

відповідальності. 
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Підтримано позицію щодо посилення відповідальності у сфері 

землекористування, що має відбуватися одночасно із санкціями за адміністративні 

правопорушення в інших сферах природокористування, передбачених главою 7 

КупАП; встановлення менш суворої відповідальності за скоєння земельного 

правопорушення у сфері містобудування ніж кримінальної відповідальності за 

скоєння відповідних злочинів, тобто розмір штрафу за земельне правопорушення 

необхідно встановлювати нижче визначеного максимуму у ст. 53 КК України – до 

тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлення нижчих 

штрафних санкцій за земельне правопорушення у сфері містобудування.  

Для формулювання дефініції юридичної конструкції «злочини земельно-

правового характеру» використано законодавчо закріплене загальне тлумачення 

терміну «кримінальне правопорушення», що передбачає поділ на кримінальні 

проступки і злочини. При цьому встановлено, що всі земельні правопорушення у 

сфері містобудування підпадають під категорію «злочини». Злочинами земельно-

правового характеру слід визнавати суспільно небезпечні винні діяння (дії або 

бездіяльність), передбачені відповідними статтями розділів VI і VIII Особливої 

частини КК. Вони вчиняються певним суб‟єктом і посягають на відносини у сфері 

земельної власності, охорони, раціонального використання й відтворення земельних 

ресурсів, а також на відносини містобудування. Суттєвими ознаками досліджуваних 

злочинів треба визнавати суспільну небезпеку діяння, його протиправність, 

винність, наявність суб‟єкта злочину і специфічний об‟єкт кримінально-правової 

охорони.  

Недоцільно виділяти караність як самостійну ознаку цих злочинів, оскільки 

вона логічно випливає з ознаки «протиправність». Існує невідповідність 

законодавчої термінології у вирішенні питання кримінально-правової охорони 

земельних ресурсів України. Так, чинне земельне й землеохоронне законодавство 

оперують термінами «земля», «землі», «земельна ділянка», «ґрунтовий покрив», 

«поверхневий шар земель» та ін. Усі вони є явищами матеріального, природного 

походження, функціонують незалежно від людини й об‟єднані одним – насамперед 

об‟єктом довкілля, яким є навколишнє природне середовище. Необхідно усунути цю 
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термінологічну невідповідність шляхом законодавчого закріплення поняття 

«земельні ресурси» як визначальної землеохоронної категорії.  

Запропоновано злочини земельно-правового характеру у сфері містобудування 

розуміти як систему суспільно небезпечних, винних, протиправних, кримінально 

караних діянь, що посягають на земельні відносини у сфері містобудування, 

заподіюють або можуть заподіяти шкоду земельним ресурсам під час проведення 

містобудівної діяльності та вчиняються спеціальним суб‟єктом.  

Встановлено, що в КК України відсутній розділ або окрема стаття, присвячені 

кримінальній відповідальності за злочини, що посягають на земельні ділянки під час 

провадження містобудівної діяльності. Дані діяння є групою взаємопов‟язаних 

злочинів, розміщених в різних розділах КК України. Тому видові і родові об‟єкти 

злочину об‟єднує предмет злочинного посягання, яким є земля, земельні ділянки, 

земельні ресурси, право власності та інші речові права на землю. 

Запропоновано проблеми правозастосовної практики у сфері злочинів 

земельно-правового характеру у сфері містобудування вирішувати шляхом 

гармонізації існуючих кримінально-правових норм у зазначеній сфері, а також 

створення і внесення до чинного КК України норм, які б закріплювали підстави 

відповідальності за найбільш поширені діяння, що посягають на земельні 

правовідносини у сфері містобудування. Варто відзначити, що розташування 

кримінально-правових норм щодо кримінальної відповідальності за злочини 

земельно-правового характеру у сфері містобудування в різних розділах підвищує 

колізійність кримінального законодавства та ускладнює правозастосовну практику. 

У зв‟язку з цим запропоновано в рамках розділу VIII «Кримінальні правопорушення 

проти довкілля» виділити окремо групи злочинів, предметом яких виступають різні 

природні об‟єкти (наприклад, земля, надра, атмосферне повітря, водні об‟єкти, 

рослинний і тваринний світ і т. ін.). Така систематизація, на нашу думку, значно 

полегшить застосування зазначених норм на практиці, сприятиме більш 

ефективному їх правозастосуванню.  

Визначено, що багато аспектів матеріальної відповідальності, пов‟язаної з 

дисциплінарним проступком за земельне правопорушення у сфері містобудування 
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законодавчо ще не врегульовані: норми щодо матеріальної відповідальності не 

виділені в окремому розділі КЗпП України; принципи визначення розміру 

відшкодування шкоди не передбачені; матеріальна відповідальність роботодавця не 

врегульована. Визначаючи проблеми матеріальної відповідальності в трудових 

правовідносинах, зауважимо, що вельми важливим у зв‟язку з цим є законодавче 

визначення прямого дійсного збитку, під яким слід розуміти реальне зменшення 

наявного майна роботодавця або погіршення стану вказаного майна (включно з 

майном третіх осіб, що знаходиться у віданні роботодавця, якщо роботодавець несе 

відповідальність за збереження цього майна), а також необхідність для роботодавця 

провести витрати або зайві виплати на придбання або відновлення майна. 

Встановлено, що чинний ЗК не розмежовує підстав відшкодування збитків за 

критерієм правомірності. Вітчизняні науковці погіршення якості ґрунтового 

покриву та інших корисних властивостей земель відносять до правопорушень, 

якими заподіяно шкоду. Вбачається, що погіршення якості ґрунтового покриву у 

будь-якому випадку є наслідком певної діяльності особи, тому складно визначити 

щодо цієї підстави відшкодування збитків її правомірність чи неправомірність.  

Зважаючи на неоднозначність формулювання досліджуваного пункту ст. 156 

ЗК України та неможливість об‟єктивного визначення його правомірності чи 

неправомірності, видається необхідним виключити п. «г» із ст. 156 ЗК України. Це 

не означає, що збитки не повинні відшкодовуватися власникам землі та 

землекористувачам у випадку псування, забруднення земель або інших дій, що 

спричиняють погіршення якості ґрунтового покриву або інших корисних 

властивостей земель. Обов‟язок понести відповідальність за подібні земельні 

правопорушення можна включити до ст. 211 ЗК України. Однак, варто пам‟ятати, 

що всі правопорушення, які потенційно можуть бути вчинені, не можна передбачити 

в одній статті. Крім того, обґрунтовуючи свої позовні вимоги, власники земельних 

ділянок та землекористувачі мають право вимагати відшкодування заподіяних їм 

збитків, здійснюючи посилання на ч. 2 та п. «ґ» ч. 3 ст. 152 ЗК України.  
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РОЗДІЛ 3 

ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ 

 

3.1 Органи, що мають юрисдикційні повноваження щодо розгляду справ 

про земельні правопорушення в сфері містобудування 

 

В останні роки у судах спостерігається безперервне зростання кількості 

земельних спорів у сфері містобудування. Дана категорія справ відрізняється від 

інших своєю трудомісткістю, індивідуальністю, а також необхідністю залучення 

сторонніх фахівців з архітектурних, землевпорядних, житлово-комунальних служб 

органів місцевого управління, призначення судово-землевпорядної експертизи 

тощо. 

Відповідно до ч. 1 ст. 158 Земельного кодексу, «земельні спори вирішуються 

судами, органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин» [80]. При цьому 

у наведеній нормі певною мірою передбачається розмежування компетенції 

вказаних органів стосовно вирішення земельних спорів. Так, згідно з положеннями 

ст. 158 Земельного кодексу, «виключно судом вирішуються земельні спори з 

приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що 

перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо 

розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей. Органи місцевого 

самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж 

земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та 

додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування 

меж районів у містах. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин, вирішує земельні спори щодо меж земельних 

ділянок за межами населених пунктів, обмежень у використанні земель та 

земельних сервітутів» [80]. 
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Зауважимо, що до внесення змін до ч. 4 ст. 158 Земельного кодексу останній 

вид земельних спорів вирішувався «органами виконавчої влади з питань земельних 

ресурсів» [191]. Передача їх вирішення центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері земельних відносин, важко піддається 

поясненню реальним станом поширеності таких спорів і не спирається на об‟єктивні 

причини. Наведене положення на законодавчому рівні усуває місцеві органи 

виконавчої влади в особі державних адміністрацій від розгляду і вирішення 

земельних спорів щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, 

обмежень у використанні земель та земельних сервітутів. Крім цього, передача 

повноважень стосовно вирішення зазначених земельних спорів лише центральному 

органу виконавчої влади справляє враження про певну недовіру місцевим органам 

виконавчої влади щодо їх вирішення.  

У правовій літературі розглядають різні правові способи вирішення тих чи 

інших спорів. Виділяють судовий і позасудовий порядок їх вирішення. Останній, в 

свою чергу, включає адміністративний і позаадміністративний порядок. 

Позаадміністративні способи вирішення земельних спорів представлені численними 

формами: переговори сторін, претензійне провадження, передача спору на 

вирішення третейським органам, медіація та ін. [52, c. 39]. 

Так, ч. 2 ст. 158 ЗК України передбачає види спорів, які розглядаються 

виключно в судовому порядку. Це спори з приводу володіння, користування і 

розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і 

юридичних осіб у сфері містобудування. Відповідно до узагальнення судової 

практики, проведеної ВСУ, в процесі якого проаналізовано 13 782 земельних справ, 

більшість спорів стосується надання земельних ділянок у користування, у тому 

числі в оренду (4440 справ), самовільного зайняття земельних ділянок (3469 справ). 

Значна частина спорів стосується припинення прав і вилучення земельних ділянок 

(990 справ), набуття та реалізації права власності на земельні ділянки (867 справ), 

встановлення земельного сервітуту (125 справ), забудови земельної ділянки 

державної власності (66 справ), використання земель охоронних зон (54 справи) та 

інші. Загалом, згідно із статистичними відомостями, наданими судами першої 
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інстанції, починаючи з 2016 року, щорічно зростає кількість розглянутих 

господарськими судами України справ, що виникають при вирішенні спорів у сфері 

земельних правовідносин [254].  

Наявність міжгалузевого характеру земельних відносин зумовлює різну 

правову природу земельних спорів, які, виходячи із суб‟єктного складу його 

учасників, підстав та змісту позовних вимог, вирішуються в судах різної 

юрисдикції – загальних, адміністративних, господарських. 

Відзначимо, що процедура вирішення земельних спорів в судовому порядку 

характеризується певними особливостями, які не врегульовані діючим 

процесуальним законодавством та потребують закріплення в спеціальних 

процесуальних земельних юрисдикційних нормах. Зокрема, це: 1) процедура 

відшкодування вартості земельної ділянки у справах про вилученням (викуп), 

тимчасове зайняття земельних ділянок, обмеження прав власників землі, погіршення 

якості; 2) обов‟язкове залучення судом територіальних органів Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів, Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру та його територіальних підрозділів для визначення розміру 

шкоди у справах про стягнення шкоди, завданої самовільним зайняттям земельної 

ділянки; 3) проведення дій по з‟ясуванню у відповідача можливості провести 

відновлювані роботи у справах про відшкодування шкоди, заподіяної псуванням чи 

забрудненням землі; 4) особливі вимоги до резолютивної частини судового рішення 

у справах про встановлення порядку користування земельною ділянкою та інших 

справах; 5) визначення переліку спеціальної документації окремо для кожної 

категорії земельних спорів; 6) процедура передачі земельних ділянок у власність із 

земель запасу у справах про визнання прав на земельну частку (пай); 7) особливості 

виконавчого провадження та інше. 

З урахуванням того, що земельне законодавство, яке регулює правовідносини, 

що породжують земельні спори у сфері містобудування, носить міжгалузевий 

характер, можна виокремити дві категорії земельних спорів – публічно-правові та 

приватно-правові. В основу перших покладено необхідність захисту публічних 

інтересів – держави, громади, конкретної соціальної групи людей; других – приватні 
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інтереси фізичної (юридичної) особи. Таким чином, здавалося б, питання судової 

юрисдикції земельних спорів є вирішеним: якщо з позовом до суду звертається 

фізична чи юридична особа з метою захисту своїх приватних земельних інтересів у 

спорі з іншою фізичною (юридичною) особою – наявний приватно-правовий 

земельний спір; якщо з позовом до суду звертається фізична чи юридична особа з 

метою захисту своїх приватних земельних інтересів (як частини загального 

публічного інтересу) у спорі зі суб‟єктом владних повноважень – наявний публічно-

правовий земельний спір. Однак суб‟єктний склад учасників судочинства та 

наявність публічного чи приватного інтересу у спорі, хоча і є основними критеріями 

відмежування судової юрисдикції земельних спорів між адміністративними та 

господарськими, але не є вичерпним і остаточним, адже визначення юрисдикції 

подекуди залежить також від особливостей формування підстав, предмету, сутності 

земельного спору та чітко сформульованих позовних вимог. 

Необхідно звертати увагу на специфіку земельних спорів у сфері 

містобудування та розрізняти органи державної влади та місцевого самоврядування 

як суб‟єктів владних повноважень, чи суб‟єктів господарювання. Саме від статусу, в 

якому вони виступають, і залежить юрисдикція, якій буде підпорядковано певний 

земельний спір у сфері містобудування. Лише поєднання двох основних критеріїв – 

суб‟єктного та предметного – забезпечить чітке розмежування компетенції судових 

органів. 

Науковцями пропонуються й досить кардинальні способи законодавчого 

урегулювання визначення підсудності земельних спорів, незалежно від суб‟єктного 

складу їх учасників та підстав спору, запропоновані фахівцями в галузі земельного 

права. Зокрема, висловлюються пропозиції щодо прийняття Земельного 

процесуального кодексу України, в якому у главі «Вирішення земельних спорів» 

пропонується врегулювати позасудову процедуру та судовий процес вирішення 

земельних спорів, створивши окрему спеціалізовану систему судочинства – земельні 

суди [17, с. 70; 226, c. 11.]. Так, А. О. Арсенюк, досліджуючи процесуальні аспекти 

судового розгляду земельних спорів в Україні, приходить до висновку про 

доцільність прийняття та закріплення у проєкті Земельного процесуального кодексу 
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України визначення поняття земельного спору, формулювання його відмінності від 

інших спорів, здійснення класифікації земельних спорів та розмежування 

юрисдикції щодо їх розгляду [10, с. 10]. Він наполягає на тому, що під час 

визначення судової підвідомчості земельних спорів необхідно виходити не тільки зі 

складу сторін спору і його предмета, який повинен оцінюватися в кожному 

конкретному випадку, але й враховувати підставу позову, що визначається суттю 

правовідносин, з яких виник спір, а також правовим становищем сторін спору 

відносно один до одного, та зазначає, що при віднесенні земельного спору, який 

виникає за участю суб‟єкта владних повноважень до юрисдикції адміністративних 

судів, важливим є не лише суб‟єктний склад учасників спору, а й об‟єкт захисту, 

яким може бути як публічний, так і приватний інтерес [11, с. 13]. 

Представляє інтерес зарубіжний досвід у відповідній сфері. Спеціалізовані 

суди по вирішенню земельних спорів довели свою ефективність в таких країнах, як 

Велика Британія, Німеччина, Данія, Кіпр, Швейцарія, Туреччина, США. Наприклад, 

в США найбільшу частину земельних спорів розглядають суди загальної юрисдикції 

(районні, окружні, апеляційні). І, водночас в деяких штатах функціонують 

спеціальні судові органи, покликані вирішувати земельні спори. Наприклад, в 

Бостоні (штат Массачусетс) у 1898 році був заснований спеціалізований суд по 

вирішенню земельних спорів. Його особливістю є те, що крім суддів в даному органі 

працюють також інженери, геодезисти, фахівці з нерухомості та ін., які допомагають 

суду більш якісно і кваліфіковано відправляти судочинство [161]. 

Підтримуючи загалом висловлену ідею прийняття єдиного кодифікованого 

акту, який би визначав зокрема процесуальні засади судового розгляду земельних 

спорів в Україні, вважаємо недоцільним створення системи спеціалізованих 

земельних судів, Це не є виправданим і призведе до величезних фінансових витрат. 

Більш прийнятним та таким, що відповідатиме загальним засадам судочинства 

України, вважаємо виокремлення спеціалізації в судах загальної юрисдикції щодо 

розгляду земельних спорів, крім спорів між двома чи більше учасниками 

правовідносин, в яких хоча б однією зі сторін є суб‟єкт владних повноважень (орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова 
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особа, інший суб‟єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, зокрема на виконання делегованих повноважень), предметом якого 

виступає рішення (дія) суб‟єкта владних повноважень, спрямовані на передачу або 

бездіяльність (пасивне перешкоджання передачі) права володіння, користування та 

розпорядження земельними ділянками державної або комунальної власності у 

приватну власність, або рішення (дії) суб‟єкта владних повноважень, спрямовані на 

повернення в державну або комунальну власність раніше переданої у власність або 

користування земельної ділянки, які підлягають розгляду адміністративними 

судами. 

О. В. Козоріз зазначає, що «спір про підсудність земельних спорів закладений 

у самому галузевому законодавстві, адже, жодний з процесуальних кодексів – 

КАСУ, ЦПКУ, ГПКУ, прямо не передбачає підвідомчості господарським 

(загальним) та адміністративним судам справ, що виникають із земельних 

правовідносин, що є неприпустимим, оскільки воно породжує правові спори щодо 

розмежування повноважень між загальними, господарськими та адміністративними 

судами з розгляду справ, що виникають із земельних правовідносин (та й не тільки 

щодо цих справ)» [111, с. 58–59]. Справді, аналіз відповідних статей цих 

законодавчих актів дає можливість зробити висновок, що жодний з них не наводить 

вичерпного переліку спорів, підсудних галузевому суду, використовуючи або 

відсильні норми: «за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних 

судів» – при визначенні підвідомчі господарським судам справ у спорах, що 

виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб‟єкти господарської 

діяльності (п. 6 ч. 1 ст. 12 ГПК України); «крім випадків, коли розгляд таких справ 

проводиться за правилами іншого судочинства» при визначенні підвідомчості 

загальних судів з розгляду цивільних справ (ч. 1 ст. 15 ЦПК України); або 

визначаючи загальну судову юрисдикцію з виокремленням окремих її складових, 

зокрема, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 19 КАСУ, юрисдикція адміністративних судів 

поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори фізичних чи юридичних 

осіб із суб‟єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-

правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. 
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У такий спосіб, ми засвідчуємо, що дискусія про підсудність земельних спорів 

досі триває і чітких критеріїв їх відмежування правовою наукою не вироблено. 

Вирішити її, на нашу думку, можна визначенням чітких критеріїв підсудності 

земельних справ в постанові Пленуму Верховного Суду. 

Слід вказати, що вирішення земельних спорів є особливою формою 

управлінської діяльності державних органів не лише судової, а й а виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування (ст. 158 ЗКУ). Однак, центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, також 

фактично не вирішує земельні спори, оскільки відповідно до Положення про 

Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру [196] 

зазначений орган державної влади такого повноваження не має. Згідно з нормами 

ЗКУ вирішення земельних спорів належить до повноважень сільських, селищних, 

міських рад (п. «л» ст. 9 та п. «й» ст. 12) та обласних, районних рад (п. «з» ст. 8 та 

п. «е» ст. 10). Частина 3 ст. 158 ЗКУ передбачає вирішення органами місцевого 

самоврядування земельних спорів «у межах населених пунктів щодо меж земельних 

ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання 

громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж 

районів у містах», а тому обласні та районні ради фактично не можуть здійснювати 

зазначену функцію. Таким чином, фактична реалізація функції управління з 

вирішення земельних спорів можлива лише сільськими, селищними, міськими 

радами. Однак у сторін земельного спору, у разі незгоди з прийнятим органом 

управління рішенням, завжди є можливість звернутися до суду, що фактично 

зводить нанівець діяльність органів управління з вирішення земельних спорів. 

Відтак, існування повноважень щодо вирішення спорів у структурі органів 

державного управління є позитивним моментом, але прописана форма є 

недосконалою та суперечливою, що робить її застосування неефективним.  

Взагалі, можливість вирішення земельних спорів органами виконавчої влади з 

питань земельних ресурсів сприймається неоднозначно в наукових колах. Так, одні 

наголошують на необхідності активної участі цих органів, поряд з органами судової 

влади, у процесі захисту земельних прав громадян і юридичних осіб, що робить 
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процедуру вирішення земельних спорів швидкою, доступною й спрощеною, 

незатратною й неформалізованою [32, с. 12]. Інші підкреслюють декларативність 

положень п. 4 ст. 158 Земельного кодексу України, що не мають практичного 

застосування і характеризуються низкою техніко-юридичних недоліків, оскільки 

практично всі спори, вирішення яких віднесено до компетенції органів виконавчої 

влади з питань земельних ресурсів підпадають під категорію спорів, вирішення яких 

ч. 2 тієї ж статті віднесено до виключної компетенції суду – спорів з приводу 

володіння, користування та розпорядження земельними ділянками [146, с. 245]. 

В наукових працях зазначається, що фактично розгляд земельних спорів 

органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів в Україні не здійснюється 

внаслідок недостатнього розвитку законодавчої бази, обмежених організаційних 

можливостей розгляду та вирішення земельних спорів, через монополію власності 

держави на землю у радянські часи та відсутність необхідності у зверненні до 

органів Державного комітету України із земельних ресурсів [51, с. 80] (нині – до 

Держнеокадастру). 

Не можемо погодитись з цим твердженням, оскільки зі змісту ч. 4 ст. 158 

ЗК України випливає, що органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів 

мають право вирішувати всі земельні спори щодо меж земельних ділянок, 

розташованих за межами населених пунктів. Отже, юрисдикція органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів щодо 

земельних спорів розмежовується лише за територіальною ознакою, зокрема за 

місцем розташування земельної ділянки. Проте здається незрозумілим, які земельні 

спори підвідомчі обласним та районним радам. Чинне законодавство України 

прямої відповіді на це запитання не дає. Вважаємо, що земельну юрисдикцію по 

спорах щодо розмежування меж земельних ділянок за межами населених пунктів 

мають органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів, як органи, які наділені 

повноваженнями щодо розпорядження землями за межами населених пунктів.  

До того ж, ч. 4 ст. 158 ЗК України до компетенції органів виконавчої влади з 

питань земельних ресурсів відносить вирішення земельних спорів щодо 

розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів. Висловимо 
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зауваження щодо можливості виникнення колізій із нормами частин 2 та 3 ст. 158 

Земельного кодексу України та ототожнення спорів з приводу розташування 

обмежень у використанні земельних ділянок зі спорами з приводу користування 

ними, підвідомчих судам.  

В юридичній літературі уточнюється, що спори щодо встановлення 

земельного сервітуту підвідомчі виключно суду, а будь-які спори, що виникають з 

приводу вже встановленого сервітуту, розглядаються органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Що ж стосується 

обмеження прав на землю, то воно може бути встановлене законом чи договором, 

при цьому, імперативне обмеження не підлягає оспорюванню, якщо воно здійснене 

відповідно до вимог законодавства. Тобто, оспорюватися може неправомірність 

застосування обмеження. Водночас договірне обмеження може бути оспорене у 

будь-якому випадку [16, с. 610–611]. 

Отже, на нашу думку, норму ч. 4 ст. 158 Земельного кодексу України доцільно 

викласти таким чином: «Органи виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сфері земельних відносин, вирішують земельні спори щодо 

розмежування меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні 

фізичних та юридичних осіб за межами населених пунктів та земельні спори щодо 

додержання ними правил добросусідства», а спори щодо неправомірного 

розташування обмежень у використанні земель та встановлених земельних 

сервітутів за своєю природою не мають належати до компетенції органів виконавчої 

влади. При вирішенні цього виду спору необхідно використовувати інші 

альтернативні способи вирішення спорів [52, с. 37; 61, с. 277].  

Хотілося б також окремо зупинитись на найбільш оптимальному, на наш 

погляд, варіанті вирішення земельних спорів, яким може стати медіація. Медіація як 

альтернативний спосіб вирішення земельних спорів на сучасному етапі розвитку 

надає більш широкі можливості для досягнення обопільно прийнятного результату, 

конфіденційність, шанси зберегти ділові відносини з партнером, з яким виник 

земельний спір, економію коштів.  
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Німецький професор К. Грефін фон Шліффена вважає, що медіатор 

супроводжує сторони на шляху усунення конфлікту, але не веде їх по ньому, тобто 

має бути присутня спільна робота всіх учасників земельного спору для уникнення 

конфлікту в майбутньому. Останнім часом примирні процедури, у тому числі 

медіація, набули широкого поширення в багатьох країнах Європи, Азії, Північної та 

Південної Америки [183, c. 54]. Альтернативні способи вирішення земельних 

спорів, на наш погляд, можуть скласти гідну конкуренцію судовим способам 

вирішення спорів, оскільки земельні спори є досить складною правовою 

конструкцією, яка виражається в наступному: величезна різноманітність земельних 

спорів; велика кількість нормативних правових актів, що регулюють земельні 

відносини, які часто суперечать один одному; недостатня сформованість судової 

практики щодо земельних спорів; об‟єкт земельних спорів – земельна ділянка, що 

регулюється як земельним, так і цивільним законодавством.  

У зв‟язку з відсутністю в Україні спеціалізованого закону про медіацію 

нормативні засади застосування медіації як способу вирішення земельних спорів, з 

урахуванням ієрархічності, доцільно розділити на чотири тематичні блоки: 

1) загальні; 2) дискреція; 3) партнерські відносини; 4) адміністративний компроміс. 

Потрібно зазначити, що спроби прийняти закон про медіацію мають тривалу 

історію, яка бере свій початок з 2004 року [150, c. 49], пізніше у ВР України було 

зареєстровано ще дев‟ять законопроектів про медіацію. 

Надією на появу спеціалізованого закону про медіацію в Україні став 

законопроєкт № 3665 від 17 грудня 2015 року [214], який був прийнятий 

03 листопада 2016 року за основу в першому читанні; однак комітету ВР України з 

питань правової політики та правосуддя доручено доопрацювати його з 

урахуванням слушних положень альтернативного законопроекту «Про медіацію» 

№ 3665-1 від 29 грудня 2015 року та зауважень і пропозицій суб‟єктів права 

законодавчої ініціативи і внести його на розгляд ВР України у другому читанні. 

Відсутність в законопроєктах про медіацію положень про особливості медіації в 

земельних спорах свідчить про загальний характер положень закону та про 

нерозвиненість в Україні медіації у сфері земельно-правових відносин. Тож під час 
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вирішення земельно-правових спорів за допомогою медіації закон про медіацію 

відіграватиме роль загальних положень, основоположних принципів, на яких будуть 

побудовані спеціальні нормативно-правові акти, що закріплюватимуть особливості 

здійснення процедури медіації саме як способу вирішення земельно-правових 

спорів.  

Про це зазначено у ст. 1 законопроєкту № 3665 від 17 грудня 2015 року. 

Прийняття закону про медіацію остаточно зніме сумніви в доцільності використання 

медіації як способу вирішення земельно-правових спорів та започаткує законність її 

правових наслідків. На думку Г. О. Огренчук, завданням цього рамкового закону є 

імплементація директиви ЄС про медіацію, яка, своєю чергою, сприятиме 

«інтеграції цього інституту в правову систему України, а також сприятиме її 

популяризації». Першочерговим завданням науковець називає внесення змін до 

чинного законодавства з метою «усунення перешкод для практичного застосування 

медіації» [167, c. 79].  

До моменту прийняття чинних ЦПК та ГПК України домінували дві концепції 

запровадження медіації в національний механізм захисту прав. Концепція судової 

медіації, відповідно до якої остання повинна бути складовою національного 

судочинства та елементом процесуальної процедури. Слід зазначити, що 

вищезгадана Програма впроваджувала в життя саме цю концепцію. Представники 

другої концепції, з позицією яких ми погоджуємося, стверджували, що медіація 

повинна бути автономним способом врегулювання правових спорів та передувати 

судовому процесу. Сьогодні, з прийняттям нових редакцій ЦПК та ГПК України 

вбачається, що наша держава обрала шлях запровадження судової медіації 

(Врегулювання спору за участю судді) – глава 4 ЦПК та глава 4 ГПК України. 

Аналіз правових положень ЦПК та ГПК України щодо правової регламентації 

інституту судового врегулювання спору за участю судді та дослідження правової 

природи медіації як самостійного способу врегулювання спору заставляє поставити 

запитання – чи це медіація? На нашу думку, зі сторони законодавця імперативне 

закріплення правових норм щодо «ніби то медіації» у процесуальному законодавстві 

України є необґрунтованим, а окремі правові норми є незрозумілими для 
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застосування. Так, медіація сьогодні не може бути складовою національного 

цивільного чи господарського процесу, оскільки принципи її організації та 

проведення не відповідають принципам процесуального права загалом.  

Наприклад, медіація здійснюється на засадах абсолютної добровільності, 

вільному виборі медіатора, який буде врегульовувати спір. Відповідно до Резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН А/RES/57/18 – сторони медіації самостійно визначають 

порядок здійснення медіації, медіатор тільки тоді може встановлювати процедуру 

медіації, коли відсутня домовленість між сторонами спору з цього приводу. Дане 

положення 68 Резолюції абсолютно не імплементовано до частинy 4 та 5 ст. 203 

ЦПК та частин 4 та 5 ст. 188 ГПК України. Відповідно до Директиви Європейського 

парламенту та Ради ЄС 2008/52/ЄС та Рекомендації Rec (2002) 10 – медіація 

здійснюється конфіденційно, а її хід документально не фіксується. Не до кінця 

зрозумілим залишається правове положення частин 4 та 5 ст. 203 ЦПК та частин 4 та 

5 ст. 188 ГПК – «Під час проведення спільних нарад суддя може запропонувати 

сторонам можливий шлях мирного врегулювання спору»; «Під час закритих нарад 

суддя має право пропонувати стороні та (або) її представнику можливі шляхи 

мирного врегулювання спору». 

Виникає запитання – про які «можливі шляхи» йдеться? Тобто, суддя може 

запропонувати медіацію та інший АВС? Чи мова йде про медіаційну угоду? 

Частина 2 ст. 201 ЦПК – «Проведення врегулювання спору за участю судді не 

допускається у разі, якщо у справу вступила третя особа, яка заявляє самостійні 

вимоги щодо предмета спору». Проте, відповідно до зазначеної вище Директиви 

медіація може застосовуватися сторонами для врегулювання будь-якого спору. 

Якщо послідовно дослідити положення ЦПК та ГПК України, то стане очевидним, 

що у ньому містяться норми, що допускають несудові способи врегулювання 

правових спорів. До таких норм належить, зокрема, положення статей 207, 208 ЦПК, 

статей 192, 193 ГПК. Так, наприклад, згідно з п. 2 ч. 2 ст. 197 ЦПК – у підготовчому 

засіданні суд з‟ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, що згідно з ч. 4 

ст. 207 ЦПК сприяє у закритті провадження у справі судом. Згідно з ч. 2 ст. 207 
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ЦПК – сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши 

спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.  

Навіть кримінальне законодавство України містить норми, які надають змогу 

стверджувати про можливість застосування інституту примирення в кримінальному 

судочинстві. При застосуванні судової медіації виникає питання й з приводу того, 

ким повинен бути медіатор, який проводить медіацію – акредитованим фахівцем, 

суддею-медіатором, чи якоюсь іншою особою. Згідно з запропонованих 

законодавцем глави 4 ЦПК та глави 4 ГПК медіатор – це суддя, який може 

врегульовувати спір, при цьому не маючи права в майбутньому розглядати дану 

справу по суті. Але ж, відповідно до загальних процесуальних правових норм, а 

також норм національного законодавства, які визначають судоустрій та правовий 

статус суддів в Україні суддя – це уповноважена особа судового органу, який 

працює в межах компетенції, визначеної для нього чинним законодавством.  

Тому спосіб примирення, який мають право застосовувати судді згідно з 

чинними правових положень не буде розцінюватися як медіація. Враховуючи вище 

наведене, вважаємо, що запровадження судової медіації сьогодні в Україні не 

гармонізує положення чинного процесуального законодавства України, створює 

плутанину у правильності його застосування, не сприяє розвантаженню 

національної судової системи, а навпаки, створює перешкоди до здійснення її 

повноважень, а підпорядкування медіації вимогам процесуальної форми знищить 

весь позитивний потенціал даного самостійного, неюрисдикційного способу 

врегулювання правових спорів. Окрім того, ми не можемо сліпо «копіювати» 

зарубіжне законодавство, незважаючи на те, що європейське співтовариство ставить 

вимоги для України – гармонізації національного законодавства до європейського 

права. Наша національна правова система має свою історію та особливості, які не є 

тотожними правовим системам та національним правовим традиціям тієї чи іншої 

держави. Таким чином, пропонуємо застосування в Україні лише приватної 

(позасудової) медіації. Даний спосіб врегулювання спорів використовувати до 

моменту звернення сторін чи однієї зі сторін до суду. Позитивним моментом для 
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України щодо медіації та її застосування буде прийняття Закону України «Про 

медіацію», положення якого мають відповідати міжнародним правовим нормам. 

Європейські акти, які встановлюють та закріплюють стандарти використання 

земель, у тому числі для провадження містобудівної діяльності, необхідно 

враховувати з метою уникнення порушень земельного законодавства, а також 

намагатись імплементувати вказані норми у національне законодавство. Вважаємо, 

що одним із засобів прискорення впровадження у національне законодавство 

європейських норм, вимог та стандартів провадження містобудівної діяльності  та 

раціонального використання при цьому земельних ресурсів є розроблення та 

прийняття відповідних змін до земельного законодавства з метою його адаптації до 

європейського права [267]. 

Так, у межах процедури розгляду в справах щодо земельних правопорушень у 

сфері містобудування реалізуються окремі процедури: порушення справи про 

земельне правопорушення у сфері містобудування; розгляд справи про земельне 

правопорушення у сфері містобудування; прийняття рішення по справі; оскарження 

та опротестування тощо. 

На підтвердження зазначеного О. І. Миколенко визначає ознаки, властиві 

процедурі: 1) послідовність дій, які відбуваються безпосередньо один за одним чи 

кількома етапами та структуровані доцільними суспільними відносинами; 

2) послідовність дій, яка відбувається за наявними (встановленими) правилами 

поведінки; 3) послідовність дій, об‟єднаних спільною метою; 4) ієрархічність 

процедури; 5) постійно знаходиться в динаміці, розвитку; 6) має обслуговуючий 

характер [143, с. 232–238]. Визначений перелік ознак процедур по-різному 

реалізується в межах реалізації послідовного циклу дій, закладених в основу 

правової, юридичної чи адміністративної процедури. У межах реалізації процедур 

галузевої відповідальності може бути одночасно реалізована певна сукупність 

правових процедур, до яких автор відносить юридичні, адміністративні чи 

адміністративно-правові процедури. Наприклад, адміністративне судочинство 

можна характеризувати як правову процедуру судового розгляду адміністративних 

публічних справ, провадження у справах про адміністративні правопорушення як 
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правову процедуру виявлення адміністративних проступків та притягнення винних 

осіб до адміністративної відповідальності. 

Поряд з аналізом адміністративних процедур, через визначені ознаки, які їм 

притаманні, О. В. Кузьменко деталізує їх залежно від виду адміністративного 

процесу. Розглядаючи окремі складові адміністративного процесу, він виокремлює 

адміністративно-деліктний вид адміністративного процесу, який почав свій 

розвиток завдяки широкому застосуванню інституту адміністративної 

відповідальності [129, с. 28–30]. Цей процесуальний інститут зумовив 

започаткування і розвиток процедур адміністративної відповідальності, становлення 

та розуміння яких сьогодні має неоднозначне значення. У зв‟язку з цим сучасна 

правова доктрина вимагає теоретичного обґрунтування процедурної форми 

реалізації матеріальних та процесуальних норм. Саме природа зазначеної форми 

становить основу інституту адміністративних процедур. 

Разом із тим А. М. Школик, розглядаючи класифікацію процедур, вказує на 

різнобічне тлумачення цього поняття, яке залежить від критерію їх поділу. Так, 

наприклад поділ адміністративних процедур за формами діяльності публічної 

адміністрації він визначає як закріплений нормами адміністративного права порядок 

вчинення дій органів публічної адміністрації. Однак зазначене визначення не дає 

комплексного уявлення про різноманітність адміністративних процедур. Науковець 

їх умовно поділяє їх на внутрішні та зовнішні; останні, у свою чергу, базуються на 

взаємовідносинах суб‟єктів владних повноважень та приватних осіб [276, с. 123]. 

У нашому дослідженні зовнішні процедури, залежно від наявності спору, 

автор поділяє на безспірні та спірні. В правовій доктрині ця класифікація умовно 

відповідає поділу проваджень на неюрисдикційні та юрисдикційні. 

Розвиваючи зазначену позицію, О. І. Миколенко, В. В. Щепоткіна наводять 

класифікацію процедур залежно від того, пов‟язані чи ні процедури із 

застосуванням заходів примусу. Залежно від цього науковець поділяє їх на 

організаційні процедури та юрисдикційні процедури. До останніх він відносить: 

а) процедури оскарження; б) процедури розгляду спорів в судах; в) дисциплінарні 

процедури; г) процедури розгляду правопорушень; д) процедури виконавчого 
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провадження; е) процедури застосування заходів припинення [143, с. 263; 280, 

с. 662–671]. Тобто кожна з визначених процедур відповідає виду юрисдиційного 

провадження.  

У межах предмета дослідження С. С. Шоптенко підкреслює, що стадією 

провадження є визначена в законодавстві відносно відокремлена в часі система 

взаємопов‟язаних дій, що відзначається єдністю цілей і завдань, реалізація яких 

спрямована на досягнення загальної мети провадження. Вони характеризуються 

такими ознаками: реалізуються в межах провадження та відповідають його меті; 

сукупність процесуальних дій, пов‟язаних між собою спільним завданням або 

цілями; є відносно відокремленими від інших процесуальних стадій і водночас 

пов‟язаними з ними; мають визначені матеріально-правові результати [277, с. 75]. 

Отже, у спеціальної літературі чітко не визначений перелік стадій реалізації 

процедури розгляду справ щодо земельних правопорушень у сфері містобудування. 

Так, окремі автори виокремлюють чотири стадії: 1) порушення справи про 

адміністративне правопорушення; 2) розгляд справи про адміністративне 

правопорушення та прийняття рішення; 3) оскарження та опротестування постанови 

по справі про адміністративне правопорушення; 4) виконання рішення, застосування 

адміністративного стягнення [19, с. 143]. 

Серед науковців існують розбіжності в розумінні змісту, а відповідно й назви 

тієї чи іншої стадії. Н. В. Марфіна виокремлює стадію порушення справи і 

попереднього адміністративного розслідування [140, с. 121]; С. С. Гнатюк визначає 

першу стадію як порушення та розслідування по справі [50, с. 81]. Б. М. Семенко, 

аналізуючи стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення в 

галузі будівництва, виокремлює як самостійну стадію адміністративне 

розслідування, оскільки при розгляді справ зазначеної категорії саме під час 

адміністративного розслідування відбувається з‟ясування обставин скоєного 

правопорушення, їх фіксація та кваліфікація [232, c. 146–147]. Окремі науковці в 

межах реалізації стадії адміністративного розслідування виокремлюють такі 

процесуальні етапи: порушення справи, встановлення фактичних обставин справи, 

процесуальне оформлення результатів розслідування; направлення матеріалів для 
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розгляду за підвідомчістю [110, с. 544]. Таким чином, стадія адміністративного 

розслідування поглинає в себе, як окремий процесуальний етап, стадію порушення 

справи. Ці розбіжності в поглядах авторів не є принциповими і тому не можуть мати 

визначального впливу на розуміння змісту та суті цього виду провадження. 

Поряд із визначеною стадійністю в межах наукової літератури розгляд справ 

про земельні правопорушення у сфері містобудування визначений на рівні законів 

та підзаконних нормативно-правових актах. 

У розділі ІV Кодексу України про адміністративні правопорушення наведені 

загальні положення розгляду справ про адміністративні земельні правопорушення у 

сфері містобудування. Попри численні зміни до змісту зазначеного кодифікованого 

акта, які вказують на його застарілі положення та суттєві прорахунки, окремі 

положення його деталізуються в спеціалізованому законодавстві. Так, Закон 

України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудування» від 

14 жовтня 1994 року № 208/94-ВР [189] визначає окремі процесуальні положення 

розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності; регулює 

діяльність органів, уповноважених розглядати справи про правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності; визначає порядок накладення штрафів; деталізує 

процедуру оскарження постанови про адміністративне правопорушення. 

Крім того, зазначеними законодавчими актами окремі положення 

провадження у справах щодо земельних правопорушень у сфері містобудування 

деталізуються Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 

06 травня 1995 року № 244 [178]. Аналіз її дає підстави виокремити такі стадії 

реалізації процедури розгляду справ про адміністративні правопорушення: 

порушення справи про правопорушення в будівельній галузі; розгляд справи про 

правопорушення в будівельній галузі; оскарження постанови про накладення 

штрафу та постанови про закриття справи; виконання постанови. 

І стадія – порушення справи про земельне правопорушення у сфері 

містобудування. У цій стадії можна виокремити такі процесуальне етапі: 

а) попереднє розслідування, під час проведення якого відбувається виявлення та 
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припинення правопорушення, фіксація слідів на місці події, опитування очевидців; 

б) розслідування: складання протоколу, відбирання пояснень, вилучення речей та 

документів (збір доказів), фіксація результатів розслідування в процесуальних 

документах; в) передача справи за підвідомчістю для розгляду. 

Будь-які процесуальні дії на етапі попереднього розслідування починаються з 

виявлення та припинення правопорушення у сфері містобудування.  

Так, суб‟єкт містобудування, вчиняючи правопорушення, передбачене 

одночасно КУпАП та Законом України «Про відповідальність за правопорушення у 

сфері містобудівної діяльності» від 14 жовтня 1994 року № 208/94-ВР, буде нести 

подвійну відповідальність за одне й те саме протиправне діяння, оскільки відносно 

нього одночасно буде складено протокол про адміністративне правопорушення та 

протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. 

Положення зазначеної норми викликають і низку питань, які можуть мати 

двозначну відповідь: 1) яка правова природа протоколу про правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності? (це протокол про адміністративний проступок або якийсь 

інший протокол); 2) яке співвідношення мають одночасно оформлені протокол про 

адміністративне правопорушення та протокол про правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності? 3) державний інспектор накладає адміністративне 

стягнення у зв‟язку з порушенням, що було зафіксоване в першому протоколі чи 

другому процесуальному документі? 

Законодавець з метою узгодження відповіді на ці запитання вказує, що в разі 

вчинення одним суб‟єктом містобудування двох або більше правопорушень у сфері 

містобудівної діяльності протокол складають стосовно кожного правопорушення 

окремо, керуючись одночасно складами правопорушень, визначених у КУпАП та 

Законі України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної 

діяльності» від 14 жовтня 1994 року № 208/94-ВР. 

Поряд із цим КУпАП містить низку вимог, які є обов‟язковими при складанні 

будь-якого протоколу про адміністративні правопорушення, у тому числі й 

протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Недотримання цих 

вимог призводить до того, що протокол не набуває юридичної сили і не тягне за 
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собою очікуваних юридичних наслідків [240, с. 117]. Аналіз судової практики 

розгляду справ про правопорушення у сфері містобудування вказує на суттєві 

порушення процедури складання протоколу про адміністративне правопорушення. 

Зазначені помилки в процесуальному оформленні протоколу про адміністративне 

правопорушення стають підставою для скасування та визнання незаконними дій 

суб‟єкта владних повноважень. 

До основних порушень процедури складання протоколу належать: складання 

протоколу про адміністративне правопорушення «заочно» – без присутності 

суб‟єкта містобудування; відсутність або не повний перелік відомостей про суб‟єкта 

містобудування; у протоколі не зазначено конкретної частини диспозиції тієї чи 

іншої частини статті кодексу (недотримання державних стандартів або норм чи 

правил під час проектування або розміщення, або будівництва чи реконструкції); 

незабезпечення особі можливості надати пояснення та зауваження до протоколу; 

невручення особі копії протоколу; нез‟ясування обставин, що пом‟якшують або 

обтяжують відповідальність; нероз‟яснення правопорушнику прав та обов‟язків, 

передбачених ст. 286 КпАп [233]. Усе зазначене в комплексі свідчить про 

підвищення вимог до організації та проведення навчання, підвищення кваліфікації 

та перепідготовки фахівців для здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю в частині дотримання офіційних вимог, які пред‟являються до змісту 

процесуальних документів у будівельній галузі. 

ІІ стадія – розгляд справи щодо земельних правопорушень у сфері 

містобудування. На цій стадії здійснюється підготовка справи до розгляду, під час 

якого посадова особа уповноваженого органу: вивчає матеріали справи; 

визначається з компетентністю розгляду цієї справи; з‟ясовує правильність 

складення протоколу; організовує повідомлення суб‟єкту, який притягається до 

відповідальності, та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи, про час і 

місце розгляду справи; ознайомлюється з доказами, здійснює витребування 

необхідних додаткових матеріалів; з‟ясовує, чи підлягають задоволенню клопотання 

(за наявності) суб‟єкта містобудування, який притягається до відповідальності, або 

інших осіб, що беруть участь у справі. 
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Так, наприклад, справа про правопорушення у сфері містобудівної діяльності 

розглядається протягом 15 днів із дня одержання зазначеною особою протоколу про 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності та інших матеріалів справи. 

У випадках виявлення порушення, яке має міжгалузевий характер 

(використання земельних ресурсів, використання інших природних ресурсів, 

благоустрій), посадові особи мають право залучати представників інших органів 

влади, які здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-

гігієнічних, протипожежних вимог, вимог у сфері охорони праці, енергозбереження 

та інших вимог, передбачених законом. 

Так, під час будівництва об‟єктів підвищеної складності суттєва увага 

відводиться дотриманню не тільки будівельних норм, державних стандартів і 

правил, а й санітарно-гігієнічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм, 

правил благоустрою, вимог пожежної безпеки, державних норм та технічних 

регламентів енергозбереження тощо. Зазначені вимоги поширюються не тільки на 

будівельний об‟єкт, а й на прилеглу до нього територію, яка може бути засмічена чи 

пошкоджена діями суб‟єкта містобудування. У зв‟язку з цим суб‟єкт містобудування 

під час виконання будівельних робіт може одночасно вчиняти два чи більше 

правопорушень, які нами віднесено до будівельної галузі. Наприклад, це порушення 

будівельних норм, знищення ґрунтового покрову, забруднення будівельними 

матеріалами земельних ділянок тощо. 

Наступним етапом стадії розгляду справ та прийняття постанови (рішення) по 

справі є прийняття постанови (рішення). Розглянувши справу про виявлені 

порушення, відповідний орган юрисдикції, керуючись статтями відповідного 

галузевого законодавства, виносить рішення. Так, у разі розгляду справи про 

притягнення до адміністративної відповідальності за земельне правопорушення у 

сфері містобудування може прийняти одну з постанов: 1) постанову про накладення 

штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі – постанова про 

накладення штрафу); 2) постанову про закриття справи щодо накладення штрафу за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі – постанова про закриття 

справи). 
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Названі процесуальні документи мають чітко визначені реквізити, у яких 

відображається відповідна інформація про суб‟єкта порушення; обставини, 

установлені під час розгляду справи; нормативно-правовий акт у будівельній галузі, 

положення якого порушені; положення закону, яким передбачено відповідальність 

за відповідне правопорушення; прийняте у справі рішення; порядок і строки 

оскарження. 

Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках, кожен з 

яких адресується зацікавленим особам у справі (суб‟єкту містобудування, органу 

державно архітектурно-будівельного контролю) та посадовій особі, яка у випадку 

несплати штрафу забезпечує примусове виконання винесеного по справі рішення. 

Поряд із цим, з метою врегулювання процедури оскарження постанов у сфері 

містобудування, у межах ст. 5 Закону України «Про відповідальність за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності» має бути визначений перелік 

відповідних процесуальних документів, які підлягають оскарженню в 15-денний 

термін. Утім у зазначеному законі йде мова лише про порядок оскарження 

постанови про накладення штрафу, а про оскарження постанови про закриття 

справи взагалі не згадується. Хоча в межах постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності» чітко йдеться про оскарження постанови про накладення 

штрафу та постанови про закриття справи з посиланням на ст. 5 згаданого 

законодавчого акта. Неузгодженість цих положень може вплинути на порушення 

процедури оскарження постанови про закриття справи. 

Для усунення вищеокреслених розбіжностей у законі має бути чітко виписана 

процедура оскарження постанови про накладення штрафу та постанови про закриття 

справи. 

ІV стадія – виконання рішення. Завершальною стадією провадження у справах 

щодо земельних правопорушень у сфері містобудування є виконання прийнятих 

рішень. Справа вважається закінченою після виконання в повному обсязі рішення. 

Таким чином, розмитість і непевність положень зазначеного законодавства в 

містобудівній галузі вказує на необхідність подальшого узгодження окреслених 



185 

питань через систематизацію земельних правопорушень у сфері містобудування, 

визначення узгодженої процедури притягнення до відповідальності за земельні 

правопорушення.  
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3.2 Докази та доказування в справах про земельні правопорушення у 

сфері містобудування 

 

Специфічні властивості кваліфікації земельних правопорушень у сфері 

містобудування виявляються в існуванні особливого механізму їх кваліфікації, який 

полягає у врахуванні загальних положень такого механізму, а також специфіки, 

пов‟язаної із суб‟єктивно-об‟єктивними характеристиками складу цих 

правопорушень, функціями та повноваженнями юрисдикційних органів, які 

уповноважені розглядати справи у цій сфері. В свою чергу механізм кваліфікації 

земельних правопорушень у сфері містобудування пов‟язаний із механізмом 

застосування норм права. Варто підкреслити, що кваліфікація земельних 

правопорушень у сфері містобудування безпосередньо включена в процес 

застосування норм права та є його невід‟ємною частиною, вплітається в усі його 

стадії. 

Докази у справі про земельні правопорушення у сфері містобудування повинні 

бути достовірними, інакше здійснена кваліфікація може бути помилковою.  

Доказування потрібне при встановленні уповноваженими органами фактичних 

обставин у відносинах, що потребують застосування права [174, c. 18]. За своєю 

суттю вони не відрізняються від судового доведення. В обох випадках ми маємо 

справу з цілеспрямованою діяльністю окремого кола осіб по встановленню обставин 

об‟єктивної дійсності, завчасно визначеними силами, для вирішення питань про 

вплив на суспільні відносини.  

Можна визначити об‟єктивні передумови для можливого правового 

регулювання процесу доказування, у тому числі і у справах про земельні 

правопорушення у сфері містобудування. Такою підставою для початку здійснення. 

кваліфікації уповноваженими органами та посадовими особами по збиранню, 

дослідженню та оцінці доказів є склад земельних правопорушень у сфері 

містобудування, або отримання посадовою особою (уповноваженим органом) 

протоколу про адміністративне правопорушення для розгляду справи, позову, 

обвинувального акту.  
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Стаття 251 КУпАП визнає доказами у справі про адміністративні 

правопорушення «будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом 

порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність 

адміністративного правопорушення, винність даної особи у його вчиненні та інші 

обставини, що мають значення для правильного вирішення справи» [109]. Особа, 

яка розслідує правопорушення, не може безпосередньо сприймати усі обставини 

події, яка вже відбулася. Отримання інформації по справі здійснюється з джерел, які 

закріплені законодавчо, і за допомогою яких повноважні державні органи (посадові 

особи) встановлюють по справі об‟єктивну істину. Згідно зі ст.  51 КУпАП до них 

відносяться: а) протоколи про адміністративні правопорушення; б) пояснення осіб, 

які притягаються до адміністративної відповідальності; в) пояснення потерпілих; 

г) пояснення свідків; д) висновки експертів; е) речові докази; ж) показання 

технічних приладів; з) протоколи вилучення речей та документів, а також інші 

документи. 

Поняття «докази» закріплено і в усіх чинних процесуальних кодифікованих 

актах України: у ч. 1 ст.  76 ЦПК України, у ч. 1 ст. 73 Господарського 

процесуального кодексу України, у ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного 

судочинства України, у ч. 1 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України. 

Аналіз змісту зазначених положень засвідчує, що лише кримінальний 

процесуальний закон містить поняття доказів, відмінне від інших процесуальних 

законів. У цивільному процесуальному, адміністративному процесуальному та 

господарському процесуальному законодавчих актах закріплено абсолютно тотожні 

положення: доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 

відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників 

справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Згідно ж з ч. 1 

ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному 

провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на 

підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи 

відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження 

та підлягають доказуванню. 
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Визначення змісту предмету доказування в справах щодо земельних 

правопорушень у сфері містобудування залежить від розгляду справи в порядку 

цивільного, кримінального судочинства, дисциплінарного провадження або 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. Як правило, у справах 

позовного провадження, що випливають із земельних відносин у сфері 

містобудування, наявні декілька матеріально-правових вимог, пов‟язаних між 

собою. Отже, в цьому випадку необхідно констатувати, що кожна вимога має свій 

предмет доказування.  

Справи про земельні правопорушення у сфері містобудування розглядаються 

судами за правилами позовного провадження. Якщо аналізувати визначення змісту 

предмету доказування у вказаній категорії справ, які вирішуються у позовному 

провадженні, то в першу чергу необхідно вести мову про правові та фактичні 

підстави цивільної відповідальності. В цьому випадку необхідно підкреслити, що 

земельні відносини також регламентуються нормами цивільного права. Під 

фактичними підставами цивільно-правової відповідальності прийнято розуміти 

наявність цивільного правопорушення. Правовою підставою є примус норми права, 

який визначає протиправність і караність цього правопорушення.  

Попри те, що в науці немає єдності щодо віднесення інших фактів (фактів 

нематеріально-правового характеру) до предмета доказування, видається, що факти 

процесуально-правового та іншого характеру входять до предмету доказування, 

якщо в цьому виникає необхідність. До фактів, що мають процесуальне значення, в 

юридичній науці прийнято відносити факти, які обґрунтовують виникнення права на 

позов, відкриття, зупинення, закриття провадження або відмову у відкритті 

провадження у справі, забезпечення доказів, позову тощо [65, с. 42]. Так, у справах 

щодо земельних правопорушень у сфері містобудування важливе значення мають 

факти, якими обґрунтовують право на позов. Звісно, що кожна особа має право 

звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних 

прав, свобод чи інтересів (ч. 1 ст. 3 ЦПК України). Однак відповідно до ст. 119 

цього кодексу, позовна заява має відповідати визначеній законом формі і 

відповідати певним критеріям щодо змісту, зокрема, має бути вказано ім‟я 
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відповідача, його місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий 

індекс, визначення доказів, що підтверджують кожну обставину і т. ін. 

Недотримання цієї вимоги має призвести до залишення позовної заяви без руху, 

повернення заяви. Отже, звертаючись за судовим захистом, особа до розгляду 

справи по суті зобов‟язана виконати не лише вимоги щодо форми та змісту позовної 

заяви, але й на цій стадії вказати обставини, докази, якими позивач обґрунтовує свої 

вимоги. Ймовірно, що на цій стадії вказані обставини необхідно розглядати як 

факти, що мають виключно процесуальне значення. Звісно, при розгляді справи по 

суті вони розглядаються як доказові факти або основні матеріально-правові факти. 

У цьому сенсі необхідно підкреслити, що жодних трансформацій фактів, про які 

вище йдеться, не відбувається, а здійснюється зміна процесуальних стадій в 

конкретному провадженні цивільної справи. 

Межі доказування становлять не тільки предмет доказування, але також 

доказові процесуально-правові факти. В цілому, можна підтримати точку зору, 

відповідно до якої виділення предмета доказування як сукупності матеріально-

правових фактів не применшує значення інших фактів, що входять в межі 

доказування, оскільки правильне вирішення справи залежить не тільки від 

безпомилкового визначення предмета доказування, але і від правильності 

встановлення інших фактів, що входять в межі доказування і в межі судового 

пізнання в цілому. 

Земельно-правове регулювання суспільних відносин, володіючи певною 

специфікою, впливає на формування предмета доказування у справі, належність та 

допустимість доказів, розподіл тягаря доказування, регулювання презумпції і 

преюдиції щодо земельних спорів [12, с. 650]. 

Особливості доказування по земельних спорах випливають з аналізу гіпотез 

конкретних норм земельного права, які одержують процесуальне значення в ході 

розгляду і вирішення справи. 

Предмет доказування земельних спорів остаточно формується на підставі 

однієї або сукупності норм земельного законодавства, застосовуваних судом під час 

розгляду справи. Зміст зазначених норм і їх специфіка впливають на особливості 
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предмета доказування у справі, що складається із сукупності обставин, які 

обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, а також інших обставин, які мають 

значення для правильного вирішення справи. 

Таким чином, предмет доказування у земельних спорах є особливим 

процесуальним інститутом, до якого входять лише ті факти, які мають матеріально-

правове значення, факти, без з'ясування яких неможливо правильно вирішити 

справу по суті. Обсяг предмета доказування в земельних спорах під час судового 

процесу може зазнавати змін. Зміни предмета доказування пов'язані з 

правомочністю сторін на зміну підстави чи предмета позову, збільшення чи 

зменшення розміру позовних вимог. Реалізація цих диспозитивних прав впливає на 

зміни обсягу доказів, що досліджує суд. 

Аналіз норм земельного законодавства, на підставі яких суд вирішує своєрідні 

і специфічні земельні спори, показує поширеність всіх різновидів абсолютно- і 

відносно-визначених правових норм. Абсолютно-визначеними нормами 

передбачений перелік земель, які не можуть передаватись у приватну власність 

громадян та організацій (ст. 84 ЗК України), встановлений порядок надання 

земельних ділянок державної або комунальної власності у користування (статті 123–

126 ЗК України), підстави та порядок відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам (статті 156 та 157 ЗК України). 

Разом з тим, поширеність в земельному законодавстві поряд з абсолютно-

визначеними відносно-визначених норм обумовлена складністю і різноманітністю 

земельних правовідносин, необхідністю індивідуального підходу до обставин 

конкретного земельного спору. Це значною мірою ускладнює доказову діяльність 

сторін і суду, але водночас створює умови для прийняття рішення, враховуючи 

конкретні обставини земельного спору. 

В числі відносно-визначених норм земельного законодавства, які впливають 

на формування предмета доказування, найбільшого поширення набули ситуаційні і 

альтернативні норми. Наприклад, за типом ситуаційної сформульована норма, яка 

міститься в ч. 1 ст. 100 ЗК України, виходячи з якої сервітут може бути 

встановлений за рішенням суду. 
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В законі не конкретизується, яким чином вирішується питання про визначення 

можливості проходу, проїзду, а також реалізації інших потреб позивача. Відсутність 

в земельному законодавстві конкретизації з даного питання пояснюється тим, що 

насправді тільки суд за наявності відповідного спору сторін може визначити 

необхідність встановлення сервітуту, виходячи з конкретних обставин справи. 

Тому вирішення питання про дотримання балансу інтересів титульного 

власника земельної ділянки (який не повинен втрачати інтерес до самостійного 

використання свого майна, оскільки саме він несе основний тягар його змісту), та 

інтересів третіх осіб, здійснюється на розсуд суду. 

Аналізуючи основні різновиди земельно-правових норм, що впливають на 

формування предмета доказування по земельним спорам, слід зазначити, що 

звуження меж судового розгляду відбувається при вирішенні справ на основі 

альтернативних норм, які передбачають можливість прийняття рішення на підставі 

одного з декількох, визначених в законі. 

Для задоволення позову про примусове припинення прав на земельну ділянку 

досить підтвердження в суді хоча б одного з перерахованих фактів. Якщо ж у 

позовній заяві буде вказано не один, а декілька з вищеназваних фактів, то всі вони 

підлягають дослідженню і оцінці в судовому засіданні, а в основу судового рішення 

будуть покладені лише ті з них, які суд визнає встановленими. 

Разом з тим слід зазначити, що на формування предмета доказування по 

земельним спорам значно впливає включення в правові норми (зокрема, в 

положення ЗК України) різноманітних оціночних понять, таких як «добросовісне», 

«відкрите» і «безперервне» користування земельною ділянкою, відчуження 

земельної ділянки «з мотивів суспільної необхідності» та ін. [12, с. 109]. 

Особливості доказування цих неясних суджень можуть сприяти позбавленню 

власника (землекористувача) належних йому прав на земельну ділянку. Оскільки 

широке використання в земельному законодавстві оціночних категорій створює 

передумови для суттєвого розширення меж судового розсуду, оцінка конкретних 

обставин справи повинна проводитися з урахуванням цілей і завдань земельно-

правового регулювання. 
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Параметри оціночних понять в земельному законодавстві можуть бути 

визначені лише різноманітною судовою практикою стосовно конкретних ситуацій, 

які виникають при вирішенні земельних спорів. Дана обставина підкреслює 

провідну роль ВСУ в упорядкуванні відповідних земельно-правових відносин, 

створення єдиної правозастосовної практики. 

В предмет доказування входять не всі матеріально-правові факти, а лише ті, 

які мають юридичне значення для законного вирішення справи. 

Чинне законодавство встановлює закритий перелік фактів, які не підлягають 

доказуванню, відносячи при цьому до них лише обставини, визнані сторонами та 

іншими особами, які беруть участь у справі, загальновідомі та преюдиціально 

встановлені факти. Розширювальному тлумаченню дані норми не підлягають. 

До загальновідомих фактів, що не підлягають доведенню при вирішенні 

земельних спорів, можна віднести, наприклад, факти, які мають відношення до 

сезонного характеру ведення певних будівельних робіт. 

При розгляді позовів про вилучення земельної ділянки, що не 

використовується за призначенням, суд вправі виключити з предмета доказування 

загальновідомі факти, що унеможливлюють використання земельної ділянки за 

призначенням (наприклад, стихійні лиха, які трапилися в період і на місцевості, що 

збігаються з обставинами земельного спору). Головне правило – даний факт 

повинен бути відомий не тільки широкому колу осіб, але й всьому складу суду. 

До неабсолютних (приватних) випадків звільнення від доказування можна 

віднести визнання стороною фактів, на яких інша сторона обґрунтовує свої вимоги і 

заперечення. У тому випадку, якщо одна зі сторін визнає певні факти або не 

заперечує проти них, інша сторона звільняється від подальшого доведення цих 

фактів. Разом з тим, якщо у суду виникає сумнів щодо достовірності цих обставин 

та добровільності їх визнання (приховування дійсних обставин справи, наприклад, 

під впливом обману, насильства, погрози або омани), суд не приймає такі докази до 

уваги. У цьому випадку визнані факти підлягають доказуванню на загальних 

підставах. 
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Не можна виключати з предмета доказування факти, з приводу яких сторони 

не сперечаються, оскільки до безперечних фактів, що не викликають сумнів у суду, 

можуть бути віднесені лише доведені факти, а відсутність таких сумнівів може мати 

місце тільки в результаті оцінки доказів. Якщо ж одна сторона не заперечує проти 

обставин, на які посилається інша, то таке визнання має бути зафіксоване в 

установленому законом порядку: шляхом занесення до журналу судового засідання 

та відображення у кінцевому судовому рішенні. 

Одним з найбільш інформативних джерел доказів у справах про земельні 

правопорушення у сфері містобудування є речові докази. Зокрема, при кваліфікації 

діяння за ст. 52 КУпАП «Псування і забруднення сільськогосподарських та інших 

земель» речовими доказами будуть хімічні і радіоактивні речовини, нафта та 

нафтопродукти, неочищені стічні води, виробничі та інші відходи будівельного 

виробництва. При кваліфікації діяння за ст. 533 «Зняття та перенесення ґрунтового 

покриву земельних ділянок без спеціального дозволу» речовими доказами є 

ґрунтовий покрив. КУпАП не містить узагальнюючого визначення речових доказів.  

Проведене дослідження норм адміністративного права та практики їх 

застосування дозволяє зробити висновок, що в адміністративному процесі предмети 

матеріального світу виступають як речові докази у сфері використання та охорони 

земель у таких випадках: 

1. За наявності змін на (в) матеріальному об’єкті, які пов’язані з фактом, що 

встановлюється. Зокрема, знищені межові знаки меж землекористувань є речовими 

доказами у справах відповідно до ст. 56 КУпАП; ґрунтовий покрив – у справах про 

незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 534 

КУпАП); відповідні документи – у справах про перекручення або приховування 

даних державного земельного кадастру (ст. 532 КУпАП); знищені або пошкоджені 

протиерозійні гідротехнічні споруди, захисні лісонасадження є речовими доказами у 

справах про порушення правил використання земель (ст. 53 КУпАП) тощо. 

2. За наявності відхилень від. встановлених технічних норм, стандартів, 

нормативів тощо. Зокрема, самовільне відхилення від проєктів землеустрою (ст. 55 

КУпАП). 
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3. За наявності адміністративно-правової заборони. створення та 

використання певних матеріальних об’єктів. Зокрема, розміщені, спроєктовані, 

збудовані, введені в дію об‟єкти, які негативно впливають на стан земель, є 

речовими доказами у справах про порушення правил використання земель (ст. 53 

КУпАП) тощо. 

Про огляд речей (документів) складається протокол або про це робиться 

відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі 

про адміністративне затримання (ст. 264 КУпАП). Електронним документом є 

інформація, зафіксована на електронних носіях та така, що містить реквізити, що 

дозволяють її ідентифікувати [45, c. 40]. В адміністративному процесі порядок 

проведення експертиз закріплений лише стосовно екологічної експертизи [199]. 

Наслідком процесу доказування у справах про земельні правопорушення у 

сфері містобудування є складання уповноваженим органом (особою) рішення по 

справі. Однак складання мотивованого рішення відноситься до останньої стадії 

механізму кваліфікації земельних правопорушень у сфері містобудування.  

Так, у більшості випадків, за результатами проведених перевірок органами, які 

здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, 

схвалюються відповідні рішення, формою яких є правові акти у вигляді офіційних 

документів. Інспекторська перевірка, як правило, завжди завершується складенням 

акта. перевірки. Такий акт має виключно важливе значення, оскільки являється 

носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог земельного 

законодавства. 

«Юридична цінність» акта перевірки дотримання вимог земельного 

законодавства полягає в тому, що він є об‟єктивним відображенням ситуації, яка 

склалася на об‟єкті під час проведення перевірки. Цей документ повинен за своєю 

суттю відображати стан землеохоронної діяльності та раціонального використання 

земель. На його основі інспектором не тільки складаються наступні інспекторські 

документи, а й розробляються землеохоронні заходи, у тому числі превентивного 

характеру, у разі виявлення порушення – вживаються заходи щодо притягнення 

винної особи до відповідальності. Від того, наскільки якісно буде проведена 
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перевірка та процесуально правильно і точно зафіксовані її результати в 

індивідуальному акті, залежить ефективність вжиття заходів із контролю за 

використанням та охороною земель (винесення припису про усунення порушення, 

розгляд справи про правопорушення та складення рішення про накладення 

стягнення тощо), а в подальшому – правильна кваліфікація правопорушення [255, 

c. 145]. 

Отже, можна виділити такі особливості доказування під час розгляду спорів за 

земельні правопорушення у сфері містобудування: 

– земельно-правове регулювання суспільних відносин впливає на 

формування предмета доказування у справі, належність та допустимість доказів, 

розподіл тягаря доказування; 

– для сучасного законодавства характерною ознакою є наявність 

оціночних понять («добросовісне», «відкрите», «безперервне» тощо), які впливають 

на оцінку доказів і правильність вирішення спору по суті; 

– спори за земельні правопорушення у сфері містобудування 

характеризуються складністю доказової бази – землевпорядна документація, 

картографічні матеріали, схеми тощо не завжди зрозумілі як учасникам процесу, так 

і самому судді (уповноваженому органу); 

– складність, численність та недосконалість нормативно-правових актів, 

що регулюють земельні правовідносини впливає на сприйняття суддею тих чи 

інших доказів по справі; 

– під час доказування у спорах за земельні правопорушення у сфері 

містобудування особливе місце займає презумпція – презумпція законності речових 

прав на землю, цільового використання землі тощо; 

– при розгляді спорів за земельні правопорушення у сфері містобудування 

пріоритет має надаватися письмовим доказам, використанню автентичних актів; 

– слід брати до уваги природні фактори, сезонність, а також 

загальновідомі факти, що можуть вплинути на результат їх вирішення; 

– під час розгляду спорів про земельні правопорушення у сфері 

містобудування у цивільному процесі – принцип диспозитивності поступово 
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переходить в принцип імперативності. Земельний спір - це резонансна справа, 

особливо де учасником процесу виступає державний або уповноважений ним орган. 

У такому спорі держава має завідомо виграшне становище, особливо поряд зі 

звичайною людиною, якій інколи вкрай важко довести свою правоту; 

– саме по спорах про земельні правопорушення у сфері містобудування 

часто виникає необхідність у суду оглядати докази за їх місцезнаходженням – 

виїжджати на конкретну земельну ділянку, щоб винести законне та обґрунтоване 

рішення по справі. 

Однак, не зважаючи на певні спільні риси спорів про земельні 

правопорушення у сфері містобудування, слід зазначити, що кожен з них є 

унікальним, оскільки пов'язаний з конкретно-визначеною земельною ділянкою, що 

має свою історію і свої специфічні характеристики, чи стосується специфічних прав 

на землю. Відсутність в земельному законодавстві України спеціальних норм, що 

регламентують особливості доказування по спорах за земельні правопорушення у 

сфері містобудування, слід визнати прогалиною в земельному та процесуальному 

праві, яку можна подолати за допомогою узагальнення судової практики [263]. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Встановлено, що у межах юрисдикційних проваджень реалізується певна 

сукупність процесуально сформованих дій, адміністративних процедур, 

спрямованих на розгляд справ про земельні правопорушення у сфері 

містобудування. Процедури розгляду справ про земельні правопорушення у сфері 

містобудування визначаються як встановлений законодавством процесуальний 

порядок дій органів, уповноважених розглядати справи про земельні 

правопорушення у сфері містобудування, пов‟язані з порушенням вимог 

законодавства, будівельних норм, державних стандартів, будівельних правил та 

правил благоустрою під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту об'єктів чи споруд, невиконанням законних вимог (приписів) 
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посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю, 

спрямований на притягнення правопорушників до відповідальності. 

Визначено стадії реалізації процедури розгляду справ про земельні 

правопорушення у сфері містобудування, до яких слід віднести: порушення справи 

про земельне правопорушення у сфері містобудування; розгляд справи про земельне 

правопорушення у сфері містобудування; оскарження рішення; виконання рішення 

про притягнення до відповідальності за земельне правопорушення у сфері 

містобудування.  

Обґрунтовано необхідність внесення змін до пп. 3 п. 11 Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю» від 23 травня 2011 року № 553, який 

пропонується викласти в такій редакції: «видавати обов‟язкові для виконання 

приписи щодо: усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил. У разі, якщо особа в 

установлений строк добровільно не виконала вимоги, встановлені у приписі, орган 

державного архітектурно-будівельного контролю подає позов до суду про 

зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам 

законодавства». 

Аналіз нормативно-правових актів вказує на певні розбіжності, які стосуються 

процедури оскарження постанов у будівельній галузі. З метою врегулювання 

зазначеного питання пропонується внесення змін до ст. 5 Закону України «Про 

відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14 жовтня 

1994 року № 208/94-ВР. 

На підставі дослідження суперечностей судової практики щодо конкуренції 

підвідомчості земельних спорів у сфері містобудування між господарськими 

(загальними) та адміністративними судами, обґрунтовується висновок, що 

віднесення спору до юрисдикції адміністративних судів не ставиться в залежність 

від об‟єкта захисту, яким може бути і приватний інтерес. Під час визначення судової 

підвідомчості земельних спорів у сфері містобудування необхідно виходити не 

тільки зі складу сторін спору і його предмета, який повинен оцінюватися в кожному 
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конкретному випадку, а й враховувати підставу позову, що визначається суттю 

правовідносин, з яких виник спір, а також правовим становищем сторін спору по 

відношенню один до одного. 

Встановлено, що доказуванню під час судового розгляду земельних спорів у 

сфері містобудування властиві такі особливості: 1) земельно-правове регулювання 

суспільних відносин впливає на формування предмета доказування у справі, 

належність та допустимість доказів, розподіл тягаря доказування; 2) для сучасного 

законодавства характерною ознакою є наявність оціночних понять («добросовісне», 

«відкрите», «безперервне» тощо), які впливають на оцінку доказів і правильність 

вирішення спору по суті; 3) земельні спори у сфері містобудування 

характеризуються складністю доказової бази – землевпорядна документація, 

картографічні матеріали, схеми тощо не завжди зрозумілі як учасникам судового 

процесу, так і самому судді; 4) складність, численність та недосконалість 

нормативно-правових актів, що регулюють земельні правовідносини впливає на 

сприйняття суддею тих чи інших доказів по справі; 5) під час доказування у 

земельних спорах у сфері містобудування особливе місце займає презумпція – 

презумпція законності речових прав на землю, цільового використання землі тощо; 

6) при розгляді земельних спорів у сфері містобудування пріоритет має надаватися 

письмовим доказам, використанню автентичних актів; 7) слід брати до уваги 

природні фактори, сезонність, а також загальновідомі факти, що можуть вплинути 

на результат їх вирішення; 8) під час розгляду земельних спорів у сфері 

містобудування у цивільному та господарському процесі – принцип 

диспозитивності поступово переходить у принцип імперативності. Земельний спір у 

сфері містобудування – це резонансна справа, особливо де учасником процесу 

виступає державний або уповноважений ним орган. У такому спорі держава має 

завідомо виграшне становище, особливо поряд зі звичайною людиною, якій інколи 

вкрай важко довести свою правоту; 9) саме по земельних спорах у сфері 

містобудування часто виникає необхідність у суду оглядати докази за їх 

місцезнаходженням – виїжджати на конкретну земельну ділянку, щоб винести 

законне та обґрунтоване рішення по справі. Однак, незважаючи на певні спільні 
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риси земельних спорів у сфері містобудування, слід зазначити, що кожен з них є 

унікальним, оскільки пов‟язаний з конкретно визначеною земельною ділянкою, що 

має свою історію і свої специфічні характеристики, чи стосується специфічних прав 

на землю. 

Пропонується альтернативний (позасудовий) спосіб вирішення земельних 

спорів у сфері містобудування – процедура примирення сторін за допомогою 

професійного судді. Обґрунтовується порядок проведення переговорів під час цієї 

процедури, який є універсальним і може бути застосований під час розгляду 

більшості категорій земельних справ у сфері містобудування у цивільному, 

адміністративному, господарському судочинстві. Завдяки можливості сторін, у разі 

їх спільної згоди, провести такі переговори з метою примирення, розширяться права 

громадян щодо забезпечення гарантій рівності перед законом і судом, збільшиться 

довіра до суду, зменшиться кількість оскаржуваних судових рішень, прискориться 

процес виконання досягнутих домовленостей та відповідно поповнення державного 

бюджету. У зв‟язку з цим запропоновано доповнити ст. 158 Земельного кодексу 

України новою частиною, в якій передбачити, що за згодою сторін земельного спору 

у сфері містобудування він може бути вирішений із застосуванням процедури 

примирення сторін за допомогою професійного судді. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації проведено теоретичне узагальнення та здійснено вирішення 

наукового завдання, яке полягає у комплексному дослідженні земельного 

правопорушення у сфері містобудування як підстави юридичної відповідальності. За 

результатами дисертації сформульовано наступні висновки: 

1. Запропоновано розглядати земельне правопорушення у сфері 

містобудування як винне, протиправне діяння особи, що посягає на встановлений в 

Україні земельний правопорядок, порушує права і законні інтереси суб‟єктів цих 

відносин в галузі містобудування і заподіює шкоду землі, іншим компонентам 

навколишнього природного середовища, життю і здоров‟ю людини, її майну, майну 

юридичної особи, за яке законодавством передбачена юридична відповідальність. 

В ході проведеного наукового дослідження розроблена наступна класифікація 

земельних правопорушень у сфері містобудування за змістом:  

1) правопорушення у сфері містобудування, що посягають на право власності і 

право користування земельною ділянкою (статті 53, 53-1, 53-3, 53-4, 54, 55, 56 

КУпАП; ст. 197-1 КК України);  

2) правопорушення у сфері містобудування що порушують порядок охорони 

земель містобудування (ст. 52 КУпАП; статті 197-1, 239, 239-1, 239-2, 254 

КК України, статті 611, 1166, 1192 ЦК України);  

3) земельні правопорушення у сфері містобудування проти порядку 

управління (статті 53-2, 53-5, 53-6, 188-5, 188-42 КУпАП).  

Вважаємо, що в дану класифікацію вписуються всі склади земельних 

правопорушень, у тому числі ті, що здійснюються у сфері містобудування. При 

цьому немає необхідності виділяти додаткові види та підвиди. 

Також узагальнено особливості земельного правопорушення у сфері 

містобудування як підстави юридичної відповідальності: а) земельне 

правопорушення у сфері містобудування в цілому є комплексним явищем, яке має 

дворівневу структуру, до якої входять правопорушення у сфері земельних відносин 

та правопорушення під час здійснення містобудівної діяльності; б) як об‟єкт 
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правової протидії містобудівна діяльність займає специфічне положення, оскільки є 

легальним явищем суспільства і сама по собі не становить загрози правопорядку і 

законності у державі; в) правова протидія направлена не на містобудівну діяльність 

безпосередньо, а на негативні відносини, що виникають з приводу цієї діяльності; 

г) забезпечення правової протидії земельним правопорушенням у сфері 

містобудівної діяльності можна розглядати на двох рівнях: нормативному та 

організаційному; ґ) діяльність відповідних органів з правової протидії земельним 

правопорушенням у сфері містобудування проявляється у вигляді боротьби з 

правопорушеннями, а також забезпечення правовідносин у цій сфері у межах та у 

відповідності до законодавства. 

2. Проаналізовано чотири основні елементи складу земельного 

правопорушення у сфері містобудування: об‟єкт, суб‟єкт, об‟єктивну та суб‟єктивну 

сторони. Охарактеризовано склад земельного правопорушення у відповідній сфері, 

що залежить від виду юридичної відповідальності, підставою застосування якої воно 

є. Відповідальність за правопорушення може наступати лише при наявності всіх 

чотирьох елементів, а відсутність хоча б одного з них виключає відповідальність. 

Запропоновано родовим об‟єктом земельного правопорушення у сфері 

містобудування визначати суспільні відносини щодо забудови територій, 

розміщення й будівництва об‟єктів архітектури, дотримання містобудівної та іншої 

проєктної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, вимог 

вихідних даних. 

Обґрунтовано, що домінування в системі земельних правопорушень у сфері 

містобудування деліктів із формальним складом можна пояснити тим, що 

протиправність дій чи бездіяльності у сфері містобудування закон пов‟язує з 

порушенням правил здійснення містобудівної діяльності, правових режимів об‟єктів 

містобудування, технічних регламентів і умов експлуатації будівельного 

обладнання, забезпеченням публічного правопорядку та національної безпеки. Така 

особливість складів земельного правопорушення у сфері містобудування 

безпосередньо відбивається на інших додаткових ознаках об‟єктивної сторони, 

таких як: місце, час, спосіб, обстановка, засоби вчинення делікту. Своєрідна природа 
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містобудівної діяльності, пов‟язаної із використанням та охороною земельних 

ресурсів як предмета протиправних посягань зумовлює факультативне значення цих 

елементів об‟єктивної сторони. Встановлено, що деліктоздатність суб‟єкта 

земельного правопорушення у сфері містобудування залежить від характеру 

вчиненого земельного правопорушення та виду юридичної відповідальності, яка 

передбачена за його вчинення. Тому є підстави виділяти адміністративну, 

кримінальну, дисциплінарну та пов‟язану з нею матеріальну, цивільно-правову, 

господарську та земельну деліктоздатність суб‟єктів земельного правопорушення. 

3. На підставі аналізу історичних засад правового регулювання відносин щодо 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування проведено 

періодизацію виникнення і розвитку інституту відповідальності за земельні 

правопорушення у сфері містобудування, який умовно можна поділити на 

7 періодів:  

1) ІX ст. – початок XVIІ ст. – період формування юридичної відповідальності 

як політико-правового інституту;  

2) початок ХVІІ ст. – середина XVIII ст. – період закріплення основ юридичної 

відповідальності за земельні правопорушення, під час якого відбувається поступова 

диференціація у нормативно-правовому регулюванні відповідальності за земельні 

правопорушення у сфері будівництва;  

3) середина XVIII ст. – до 1917 року – дожовтневий період розвитку 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування, що 

характеризується поступовою систематизацією та конкретизацією правових норм, 

які стосувалися юридичної відповідальності за земельні правопорушення;  

4) 1917–1925 роки – період розвитку юридичної відповідальності за земельні 

правопорушення у сфері містобудування у процесі становлення влади більшовиків, 

що характеризується прийняттям Кримінального кодексу, який визначав 

кримінальну відповідальність за злочини у сфері земельних відносин;  

5) 1925–1990 роки – радянський період правового регулювання 

відповідальності за земельні правопорушення у сфері містобудування, що 

характеризується виділенням ряду специфічних етапів:  
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а) до початку Другої світової війни: відбувається активна діяльність у сфері 

впорядкування нормативно-правового регулювання відповідальності за земельні 

правопорушення у сфері містобудування. Прийняті нормативні акти визначали 

чіткий механізм притягнення до юридичної відповідальності, вказуючи на склади 

правопорушень та визначаючи додаткові можливі порушення, за які особи несли б 

відповідальність;  

б) після Другої світової війни і до початку 70-х років ХХ ст. відбувається 

формування основ дисциплінарної та адміністративної відповідальності за земельні 

правопорушення у сфері містобудування; 

в) 1971–1984 роки – кодифікція трудового та адміністративного 

законодавства, що характеризувалась запровадженням відповідних стягнень в 

адміністративному та трудовому законодавстві за земельні правопорушення у сфері 

містобудування;  

г) 1984–1990 роки – період реалізації правових норм щодо відповідальності за 

земельні правопорушення у сфері містобудування, які діяли в Українській РСР до 

набуття Україною незалежності; 

6) 1991–2010 роки – період розвитку основ юридичної відповідальності за 

земельні правопорушення у сфері містобудування у незалежній Україні, який вказує 

на початок активних реформаційних процесів у встановленні якісно нового 

правового регулювання в окресленій сфері;  

7) 2011 рік – до теперішнього часу – період остаточного закріплення курсу 

України на Європейську інтеграцію, що ознаменувався формуванням нових 

фундаментальних основ для встановлення відповідальності за земельні 

правопорушення у сфері містобудування. 

4. Розроблено класифікацію адміністративних земельних правопорушень у 

сфері містобудування, відповідно до поділу за сферою їх виникнення: 1) порушення 

права власності на землю; 2) порушення законодавства про державне управління 

земельним фондом; 3) порушення законодавства про охорону земель; 4) порушення 

вимог використання та розпорядження землями. 
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Узагальнено напрями вдосконалення чинного вітчизняного законодавства в 

галузі притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності за земельні 

правопорушення шляхом внесення пропозицій: підвищити розміри та 

диференціювати штрафні санкції; перерозподілити статті КУпАП за відповідними 

главами залежно від того, чи є земля об‟єктом: а) права власності; б) охорони; 

в) управління; г) використання та розпорядження; розширити перелік підстав 

притягнення до адміністративної відповідальності. 

Підтримано позицію щодо посилення відповідальності у сфері 

землекористування, яке має відбуватися одночасно з санкціями за адміністративні 

правопорушення в інших сферах природокористування, передбачених главою 7 

КУпАП, встановлення менш суворої відповідальності за скоєння земельного 

правопорушення у сфері містобудування, ніж кримінальної відповідальності за 

скоєння відповідних злочинів, тобто розмір адміністративного штрафу за земельне 

правопорушення необхідно встановлювати нижче визначеного у ст. 53 КК України – 

до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,.  

5. Для формулювання дефініції юридичної конструкції «злочини земельно-

правового характеру» використано законодавчо закріплене загальне тлумачення 

терміну «кримінальне правопорушення», на підставі якого запропоновано 

злочинами земельно-правового характеру визнавати суспільно небезпечні винні 

діяння (дії або бездіяльність), передбачені відповідними статтями розділів VI і VIII 

Особливої частини КК. Вони вчиняються певним суб‟єктом і посягають на 

відносини у сфері земельної власності, охорони, раціонального використання и ̆ 

відтворення земельних ресурсів. Суттєвими ознаками досліджуваних злочинів треба 

визнавати суспільну небезпеку діяння, його протиправність, винність, наявність 

суб‟єкта злочину і специфічний об‟єкт кримінально-правової охорони.  

Визначено недоцільність виділення карності як самостійної ознаки цих 

злочинів, оскільки вона логічно випливає з ознаки «протиправність».  

Встановлено, що в КК України відсутній розділ або окрема стаття, присвячені 

кримінальній відповідальності за злочини кримінальні правопорушення, що 

посягають на земельні ділянки під час провадження містобудівної діяльності. Дані 
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діяння є групою взаємопов‟язаних злочинів, які були розміщені в різних розділах 

КК України. Тому видові і родові об‟єкти злочину об‟єднує предмет злочинного 

посягання, яким є земля, земельні ділянки, земельні ресурси, право власності та інші 

речові права на землю. 

6. Визначено, що багато аспектів матеріальної відповідальності, пов‟язаної з 

дисциплінарним проступком, за земельне правопорушення у сфері містобудування 

законодавчо ще не врегульовані, тому запропоновано: впорядкування таких норм 

матеріальної відповідальності в окремому розділі КЗпП України; визначення 

розміру відшкодування шкоди за такі правопорушення; встановлення матеріальної 

відповідальності роботодавця за порушення законодавства у цій сфері.  

Визначаючи проблеми матеріальної відповідальності в цілому та за земельне 

правопорушення у сфері містобудування зокрема, зауважимо, що вельми важливим 

у зв‟язку з цим є законодавче визначення прямого дійсного збитку, під яким слід 

розуміти реальне зменшення наявного майна роботодавця або погіршення стану 

вказаного майна (зокрема, майна третіх осіб, що знаходяться у роботодавця, якщо 

роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна), а також 

необхідність для роботодавця провести витрати або зайві виплати на придбання або 

відновлення майна. 

7. Встановлено, що чинний ЗК України не розмежовує підстав відшкодування 

збитків за земельні правопорушення, у тому числі вчинені у сфері містобудування, 

за критерієм правомірності. Вітчизняні науковці погіршення якості ґрунтового 

покриву та інших корисних властивостей земель відносять до правопорушень, 

якими заподіяно шкоду. Вбачається, що погіршення якості ґрунтового покриву у 

будь-якому випадку є наслідком певної діяльності особи, тому щодо цієї підстави 

відшкодування збитків складно визначити її правомірність чи неправомірність.  

Зважаючи на неоднозначність формулювання п. «г» ст. 156 ЗК України та 

неможливість об‟єктивного визначення його правомірності чи неправомірності, 

видається необхідним виключити п. «г» із ст. 156 ЗК України. Це не означає, що 

збитки не повинні відшкодовуватися власникам землі та землекористувачам у 

випадку псування, забруднення земель або інших дій, що спричиняють погіршення 
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якості ґрунтового покриву або інших корисних властивостей земель. Обов‟язок 

понести відповідальність за подібні земельні правопорушення можна включити до 

ст. 211 ЗК України. Однак варто пам‟ятати, що всі правопорушення, які потенційно 

можуть бути вчинені, не можна передбачити в одній статті. Крім того, 

обґрунтовуючи свої позовні вимоги, власники земельних ділянок та 

землекористувачі мають право вимагати відшкодування заподіяних їм збитків, 

здійснюючи посилання на ч. 2 та п. «ґ» ч. 3 ст. 152 ЗК України.  

8. Встановлено, що у межах юрисдикційних проваджень реалізується певна 

сукупність процесуально сформованих дій, адміністративних процедур, 

спрямованих на розгляд справ про земельні правопорушення у сфері 

містобудування. Процедури розгляду справ про земельні правопорушення у сфері 

містобудування визначаються як встановлений законодавством процесуальний 

порядок дій органів, уповноважених розглядати справи про земельні 

правопорушення у сфері містобудування, пов‟язані з порушенням вимог 

законодавства, будівельних норм, державних стандартів, будівельних правил та 

правил благоустрою під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту об'єктів чи споруд, невиконанням законних вимог (приписів) 

посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю, 

спрямований на притягнення правопорушників до відповідальності. 

9. Визначено стадії реалізації процедури розгляду справ про земельні 

правопорушення у сфері містобудування, до яких слід віднести: а) порушення 

справи про земельне правопорушення у сфері містобудування; б) розгляд справи 

про земельне правопорушення у сфері містобудування; в) оскарження рішення; 

г) виконання рішення про притягнення до відповідальності за земельне 

правопорушення у сфері містобудування.  

Аналіз нормативно-правових актів вказує на певні розбіжності, які стосуються 

процедури оскарження постанов у будівельній галузі. З метою врегулювання 

зазначеного питання пропонується внесення змін до ст. 5 Закону України «Про 

відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14 жовтня 

1994 року № 208/94-ВР. 
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На підставі дослідження суперечностей судової практики щодо конкуренції 

підвідомчості земельних спорів у сфері містобудування між господарськими 

(загальними) та адміністративними судами, обґрунтовується висновок, що 

віднесення спору до юрисдикції адміністративних судів не ставиться в залежність 

від об‟єкта захисту, яким може бути і приватний інтерес. Під час визначення судової 

підвідомчості земельних спорів у сфері містобудування необхідно виходити не 

тільки зі складу сторін спору і його предмету, який повинен оцінюватися в кожному 

конкретному випадку, а й враховувати підставу позову, що визначається суттю 

правовідносин, з яких виник спір, а також правовим становищем сторін спору по 

відношенню один до одного. 

10. Встановлено, що доказуванню під час судового розгляду земельних спорів 

у сфері містобудування властиві такі особливості: 1) земельно-правове регулювання 

суспільних відносин впливає на формування предмету доказування у справі, 

належність та допустимість доказів, розподіл тягаря доказування; 2) для сучасного 

законодавства характерною ознакою є наявність оціночних понять («добросовісне», 

«відкрите», «безперервне» тощо), які впливають на оцінку доказів і правильність 

вирішення спору по суті; 3) земельні спори у сфері містобудування 

характеризуються складністю доказової бази – землевпорядна документація, 

картографічні матеріали, схеми тощо не завжди зрозумілі як учасникам судового 

процесу, так і самому судді; 4) складність, численність та недосконалість 

нормативно-правових актів, що регулюють земельні правовідносини, впливає на 

сприйняття суддею тих чи інших доказів по справі; 5) під час доказування у 

земельних спорах у сфері містобудування особливе місце займає презумпція – 

презумпція законності речових прав на землю, цільового використання землі тощо; 

6) при розгляді земельних спорів у сфері містобудування пріоритет має надаватися 

письмовим доказам, використанню автентичних актів; 7) слід брати до уваги 

природні фактори, сезонність, а також загальновідомі факти, що можуть вплинути 

на результат їх вирішення; 8) під час розгляду земельних спорів у сфері 

містобудування у цивільному та господарському процесі принцип диспозитивності 

поступово переходить у принцип імперативності. Земельний спір у сфері 
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містобудування – це резонансна справа, особливо коли учасником процесу виступає 

державний або уповноважений ним орган. У такому спорі держава має завідомо 

виграшне становище, особливо поряд зі звичайною людиною, якій інколи вкрай 

важко довести свою правоту; 9) саме по земельних спорах у сфері містобудування 

часто виникає необхідність у суду оглядати докази за їх місцезнаходженням – 

виїжджати на конкретну земельну ділянку, щоб винести законне та обґрунтоване 

рішення по справі. Однак, незважаючи на певні спільні риси земельних спорів у 

сфері містобудування, слід зазначити, що кожен з них є унікальним, оскільки 

пов‟язаний з конкретно визначеною земельною ділянкою, що має свою історію і свої 

специфічні характеристики, чи стосується специфічних прав на землю. 

Пропонується альтернативний (позасудовий) спосіб вирішення земельних 

спорів у сфері містобудування – процедура примирення сторін за участю 

професійного судді. Обґрунтовується порядок проведення переговорів під час цієї 

процедури, який є універсальним і може бути застосований під час розгляду 

більшості категорій земельних справ у сфері містобудування у цивільному, 

адміністративному та господарському судочинстві. Завдяки можливості сторін, у 

разі їх спільної згоди, провести такі переговори з метою примирення, розширяться 

права громадян щодо забезпечення гарантій рівності перед законом і судом, 

збільшиться довіра до суду, зменшиться кількість оскаржуваних судових рішень, 

прискориться процес виконання досягнутих домовленостей та відповідно 

поповнення державного бюджету.  

11. Запропоновано: а) доповнити диспозицію статтю 53-1 КУпАП положенням 

щодо заборони використання земельної ділянки без оформлених в установленому 

порядку документів, що встановлюють право власності на землю; б) з метою 

мінімізації випадків самочинного будівництва, при розробці проєкту 

Містобудівного кодексу України передбачити механізм адміністративного примусу 

щодо знесення самочинного будівництва, надавши постанові органу державного 

архітектурно-будівельного контролю статусу виконавчого документу; в) включити 

статті 53
1
 та 53

5 
КУпАП «Самовільне зайняття земельної ділянки» до глави 6 

КУпАП «Адміністративні правопорушення, що посягають на власність»; 
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г) доповнити статтю 53
1 

КУпАП положенням про заборону використання земельної 

ділянки без документів, що встановлюють право власності на землю; ґ) внести зміни 

до пп. 3 п. 11 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» від 23 травня 

2011 року № 553 та викласти його в такій редакції: «видавати обов‟язкові для 

виконання приписи щодо: усунення порушення вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил. У разі, 

якщо особа в установлений строк добровільно не виконала вимоги, встановлені у 

приписі, орган державного архітектурно-будівельного контролю подає позов до 

суду про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам 

законодавства»; д) доповнити статтю 158 Земельного кодексу України новою 

частиною, в якій передбачити, що за згодою сторін земельного спору у сфері 

містобудування він може бути вирішений із застосуванням процедури примирення 

сторін за участю професійного судді; е) законодавчо закріпити поняття «земельні 

ресурси» як визначальної землеохоронної категорії; є) гармонізувати існуючі 

кримінально-правові норми щодо злочинів земельно-правового характеру у сфері 

містобудування та закріпити їх в одному розділі КК України, яким може бути розділ 

VIII «Кримінальні правопорушення проти довкілля»; ж) в рамках розділу VIII 

«Кримінальні правопорушення проти довкілля» виділити окремо групи злочинів, 

предметом яких виступають різні природні об‟єкти (земля, надра, атмосферне 

повітря, водні об‟єкти, рослинний і тваринний світ і т. ін.). Така систематизація, на 

нашу думку, значно полегшить застосування зазначених норм на практиці, що 

сприятиме більш ефективному правозастосуванню.  
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