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Головна стаття
Due diligence об'єктів нерухомості 

Компетентна думка
Податок на комерційну нерухомість: скільки доведеться платити у 2020 році 
Інвестиції в будівництво. Приховані ризики 

Судовий погляд
Судова практика щодо спорів, які виникають у сфері нерухомості 

В умовах, коли на отримання дозвільних документів на початок будівництва треба більше часу, ніж
на власне будівництво, багато забудовників схиляються до думки, що краще спочатку побудувати
об'єкт, а потім уже подбати про його узаконення та введення в експлуатацію.

Під самочинним будівництвом треба розуміти об'єкт нерухомості, що побудований без
дозвільних документів чи на земельній ділянці, що не має відповідного цільового
призначення, або з істотним відхиленням від будівельних норм та правил.

Майже в кожному населеному пункті діє порядок надання згоди на збереження об'єктів
самочинного будівництва, який затверджує орган місцевого самоврядування. Здебільшого порядки
пропонують таку процедуру розгляду цього питання:

• забудовник подає до органу місцевого самоврядування заяву з пакетом документів;

• питання про надання згоди на збереження об'єкта самочинного будівництва розглядають і
приймають рішення про надання згоди або про рекомендацію юридичному департаменту органу
місцевого самоврядування вирішити питання про звернення до суду з позовом про знесення
самочинно збудованого об'єкта;

• у разі отримання згоди на збереження самочинно збудованого об'єкта замовник повинен
оформити земельну ділянку під об'єктом будівництва або, якщо земля вже належить замовнику, –
отримати будівельний паспорт забудови земельної ділянки чи містобудівні умови й обмеження
забудови земельної ділянки;

• після отримання необхідних документів, подання до Державної архітектурно-будівельної інспекції
України повідомлення про початок будівництва та завершення будівництва замовник має
звернутися до Державної архітектурно-будівельної інспекції України і ввести об'єкт будівництва в
експлуатацію;

• якщо станом на момент отримання рішення органу місцевого самоврядування про збереження
самочинного будівництва об'єкт уже добудовано, то без судового процесу не обійтися, адже без
повідомлення про початок будівельних робіт, яке має бути подано до Державної архітектурно-
будівельної інспекції України до моменту початку будівництва, об'єкт нерухомості все одно
розглядатимуть як самочинно побудований і його не може бути прийнято до експлуатації;
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• судовий процес щодо визнання права власності на об'єкт будівництва замовник може ініціювати
після оформлення прав на землю. На підставі рішення суду про визнання права власності на об'єкт
самочинного будівництва та звіту про обстеження такого об'єкта Державна архітектурно-будівельна
інспекція України приймає його до експлуатації.

Варто зауважити, що сьогодні діє так звана будівельна амністія, за якою запропоновано
спрощений порядок прийняття об'єктів до експлуатації на підставі документа про право на
земельну ділянку та звіту про проведене технічне обстеження.

Процедура введення об'єкта в експлуатацію в такому випадку значно спрощується:
забудовнику необхідно отримати право на земельну ділянку відповідного цільового
призначення, провести технічне обстеження самочинно збудованого об'єкта та
проставити про це позначку в технічному паспорті.

Після цього забудовник має подати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації до
Державної архітектурно-будівельної інспекції регіону, де знаходиться об'єкт нерухомості, і згодом
зареєстровану декларацію подати для реєстрації речового права.

Власникам самочинно збудованих об'єктів варто звернути увагу на постанову Верховного Суду №
458/1173/14-ц, у якій викладено правовий висновок про те, що із системного аналізу законодавчих
положень вбачається, що самочинне будівництво підлягає безумовному знесенню, якщо: власник
земельної ділянки заперечує проти визнання права власності за особою, яка здійснила таке
будівництво; власник земельної ділянки не заперечує проти визнання права власності на
самочинну забудову, але така забудова порушує права інших осіб на зазначену земельну ділянку;
самочинну забудову зведено на наданій земельній ділянці, але з відхиленням від проекту, що
суперечить суспільним інтересам чи порушує права інших осіб, з істотним порушенням будівельних
норм і правил, що порушує права інших осіб, за умови, що особа, яка здійснила самочинне
будівництво, відмовилася від здійснення перебудови.

Зміст зазначеної норми в поєднанні з положеннями ст. ст. 16, 386, 391 ЦК України дає підстави
стверджувати, що позивачами за такими вимогами можуть бути відповідний орган державної влади
або орган місцевого самоврядування та інші особи, право власності яких порушено самочинним
будівництвом.

Інші особи, за змістом ст. 376 ЦК України, вимоги про знесення самочинного будівництва можуть
заявляти за умови доведеності факту порушення самочинною забудовою прав цих осіб.

Знесення самочинного об'єкта нерухомості відповідно до ст. 376 ЦК України є крайнім заходом
впливу на забудовника й можливе лише тоді, коли використано всі передбачені законодавством
заходи для усунення порушень щодо реагування та притягнення винної особи до відповідальності
та коли об'єкт нерухомості неможливо перебудувати або особа відмовляється від здійснення такої
перебудови.
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