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ЗЕМЕЛЬНІ ПОЛІПШЕННЯ ЯК ОКРЕМІ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

 

Для вітчизняних юристів, як правозахисників, та суб’єктів господарювання, як 

зацікавлених осіб, проблематика співвідношення головної речі та приналежності, складових 

частин речі, складних речей з точки зору земельних правовідносин є не новою.  

В частині правового статусу земельних поліпшень за точку відліку непорозумінь 

можемо взяти дату проголошення незалежності України, 24 серпня 1991 року, і це безумовно 

буде вірно. Передусім, з причин постійних змін норм земельного законодавства та 

неоднозначного ставлення законодавця до необхідності слідування будинків за земельними 

ділянками, в Україні проблематика визначення правового статусу земельних поліпшень була 

і залишається відкритою. 

В межах даної публікації автором встановлено, що слід розуміти під земельними 

поліпшеннями, визначено їх місце серед речей, обґрунтовано, за яких обставин земельне 

поліпшення може виступати об’єктом відчуження окремо від земельної ділянки та 

запропоновано внесення змін до чинного законодавства України в частині правового статусу 

земельних поліпшень. 

Автором досягнуто висновків, що земельні поліпшення є приналежністю та за 

загальним правилом слідують за земельною ділянкою, однак з такого правила є винятки. 

Встановлено, що де-факт та де-юре земельні поліпшення, за винятком будівель і споруд,  

можуть відчужуватися окремо від земельної ділянки. 

Ключові слова: земельне поліпшення, невід’ємне поліпшення, будівлі, багаторічні 

насадження, поверхневий ґрунтовий покрив, нерухомі речі, складові частини речі.  

 

Для отечественных юристов, как правозащитников, и субъектов хозяйствования, как 

заинтересованных лиц, проблематика соотношения главной вещи и принадлежности, 

составных частей вещи, сложных вещей с точки зрения земельных правоотношений является 

не новой. 

В части правового статуса земельных улучшений за точку отсчета недоразумений 

можем взять дату провозглашения независимости Украины, 24 августа 1991 года, и это, 

безусловно, будет верно. Прежде всего, по причинам постоянных изменений норм 

земельного законодательства и неоднозначного отношения законодателя к необходимости 

следования домов за земельными участками, в Украине проблематика определения 

правового статуса земельных улучшений была и остается открытой. 

В рамках данной публикации автором установлено, что следует понимать под 

земельными улучшениями, определено их место среди вещей, обоснованно, при каких 

обстоятельствах земельное улучшение может выступать объектом отчуждения отдельно от 

земельного участка и предложено внесение изменений в действующее законодательство 

Украины в части правового статуса земельных улучшений. 

Автором достигнуто выводов, что земельные улучшения являются принадлежностью 

и по общему правилу следуют за земельным участком, однако с такого правила есть 

исключения. Установлено, что де-факто и де-юре земельные улучшения, за исключением 

зданий и сооружений, могут отчуждаться отдельно от земельного участка. 

Ключевые слова: земельный улучшения, неотъемлемое улучшение, здания, 

многолетние насаждения, поверхностный почвенный покров, недвижимые вещи, составные 

части вещи. 
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For domestic lawyers, as human rights activists, and business entities as stakeholders value 

perspective the main thing and accessories, components things difficult things in terms of land 

relations is not new. 

As regards the legal status of land improvements starting point misunderstandings can take 

the date of Ukraine's independence, 24 August 1991, and it certainly is true. First, the causes 

permanent changes rules of land law and the ambiguous attitude of the legislator to the need for 

adherence to building land in Ukraine problematic definition of the legal status of land 

improvements has been and remains open. 

Within this publication the author found that to be understood in land improvements, set 

them among things reasonably under what circumstances land improvement may be the subject of 

separate alienation of land and proposed amendments to the current legislation of Ukraine regarding 

the legal status of land improvements. 

The author reached the conclusion that the land improvement is an accessory and as a 

general rule follow the land, but with such a rule has exceptions. Established that de facto and de 

jure land improvement, except buildings, may be alienated separately from the land. 

Keywords: land improvement, inherent improvements, buildings, perennial plants, the soil 

surface, immovable property, parts of things. 

 

Постановка проблеми. Свого 

часу, в пік розквіту ринку 

нерухомості, земельна ділянка 

розглядалася як об’єкт вигідного 

капіталовкладення. В період 2005-

2008 років розташування земельної 

ділянки, наявність під’їзних шляхів, 

підведених комунікацій чи 

облаштованих земельних поліпшень 

не відігравали ніякого значення – 

ціна на земельні ділянки була 

необґрунтовано високою, і це мало 

цікавило потенційних власників 

«вигідної інвестиції». На сьогодні ж 

орієнтири ринку нерухомості 

змінилися і покупці очікують за 

доволі невеликі кошти придбати 

земельні ділянки, які можливо 

відразу використовувати за 

безпосереднім цільовим 

призначенням, без зайвих 

фінансових витрат. 

Інвестування коштів у земельну 

ділянку у вигляді зведених будівель, 

багаторічних насаджень, 

розміщених посівів тощо безумовно 

підвищує її привабливість на ринку 

купівлі-продажу. У випадку 

продажу такої земельної ділянки 

власник бажає виторгувати за неї 

ціну, яка становить сукупну вартість 

земельної ділянки та розміщених на 

ній поліпшень. Таке явище є цілком 

зрозумілим, адже земельні 

поліпшення в розумінні сучасного 

законодавства розглядаються як 

нероздільні із земельною ділянкою, 

а їх окреме переміщення вважається 

неможливим без їх знецінення. 

Разом з тим, як свідчить 

статистика судової практики, 

трапляються ситуації, коли 

невіддільність земельного 

поліпшення від земельної ділянки та 

його слідування за ділянкою 

оспорюється. До прикладу, свого 

часу набула поширення практика 

купівлі-продажу багаторічних 

насаджень окремо від земельної 

ділянки. У зв’язку із недосконалим 

правовим регулюванням (наявністю 

колізійних норм) наслідки 

укладених договорів оскаржувалися 

в судовому порядку. 

З одного боку, керуючись 

положеннями ст. 41 Конституції 
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України [1], ч. 1 ст. 319 Цивільного 

кодексу України (далі по тексту – 

ЦК України) [2], кожен має право 

володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю на 

власний розсуд. За таких обставин 

відчуження власником земельної 

ділянки розташованих на ній дерев, 

посівів чи інших поліпшень окремо 

від земельної ділянки є нічим 

іншим, як розпорядженням ним 

своєю власністю на свій розсуд. 

З іншого боку, згідно положень 

ч. 2 ст. 79 Земельного кодексу 

України (далі по тексту – ЗК 

України), право власності на 

земельну ділянку поширюється в її 

межах на поверхневий (ґрунтовий) 

шар, а також на водні об'єкти, ліси і 

багаторічні насадження, які на ній 

знаходяться, якщо інше не 

встановлено законом та не порушує 

прав інших осіб (до змін, внесених 

Законом № 1443-VI від 04.06.2009 – 

без виключень) [3]. Тобто, 

розміщені в межах земельної 

ділянки поліпшення розглядаються 

як невід’ємні від неї, відтак повинні 

слідувати за нею. 

Повний дисбаланс у 

нормативно-правовому регулюванні 

статусу земельних поліпшень 

вносить відсутність такого щодо 

останніх. За виключенням 

визначення поняття «земельних 

поліпшень» в законодавстві України 

відсутнє врегулювання їх правового 

статусу. 

Як сказано ще в Старому Завіті 

(Екл. 1.4) «покоління відходить, й 

покоління приходить, а земля 

віковічно стоїть!». В юридичні 

площині це означає, що все 

розташоване на землі, а значить із 

нею пов’язане: рухомі і нерухомі 

речі встановлені в межах певних 

земельних ділянок; посіви, що 

приносять урожай, також розміщені 

в межах земельних ділянок. 

При цьому, в сучасних умовах 

розвитку хімічної, машинобудівної 

та комп’ютерної технологій 

з’являються нові можливості 

використовувати майно та речі, 

тому, можливо, і законодавцю слід 

глянути на обставини, які фактично 

існують, по-новому. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Основоположниками у 

сфері досліджень співвідношення 

між земельними ділянками та 

земельними поліпшеннями, статус 

земельних поліпшень як окремих 

об’єктів відчуження, слід вважати 

науковців, які є авторами 

монументальних праць із земельного 

права, зокрема, В. Федорович, А. 

Мірошніченко, Р. Марусенко, П. 

Кулинич,                М. Шульга, О. 

Глотова, А. Луняченко, І. Спасибо-

Фатєєва, Ю. Корнєєв,                            

М. Мацелик та ін. 

О. Дзера [4], С. Розновська [5], 

Д. Спесивцев [6], З. Нікітіна [7], В. 

Романіва [8] присвячували свої 

дослідження речам та їх класифікації 

на рухомі і нерухомі, складні речі, 

складові частини речі. 

Дослідження, що є близькими 

до даної публікації, знаходимо у 

працях Я.О. Самсонової [9] та В.В. 

Холода [10], які присвячені 

визначенню правового статусу 

земельних ділянок та багаторічних 

насаджень. 

При цьому, незважаючи на 

велику кількість наукових 

досліджень, вивчення правового 
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статусу земельних поліпшень є 

поверховим. Залишається 

невизначеною категорія речей, до 

яких приналежать земельні 

поліпшення, не врегульовано 

питання можливості/неможливості 

відчуження земельних поліпшень 

окремо від земельних ділянок. 

Автором даної публікації не 

піддаються сумніву положення ст. 

41 Конституції України, ст. 319 ЦК 

України, якими передбачено право 

розпоряджатися власністю на свій 

розсуд, чи ст. 79 ЗК України, яка 

врегульовує, що при переході права 

власності на земельну ділянку 

автоматично переходить і право на 

земельні поліпшення (за 

вирахуванням певних виключень). 

За мету даної публікації 
автором обрано формулювання 

юридичних і фактичних передумов 

для віднесення земельних поліпшень 

до категорії таких, що можуть бути 

відчужені окремо від земельної 

ділянки. В протилежному випадку 

автор вважає доцільним 

обґрунтувати, чому відчуження 

земельних поліпшень є неможливим 

окремо від ділянки, на якій вони 

встановлені. 

Для досягнення мети автор 

поставила перед собою наступні 

завдання:  
- встановити, що слід 

розуміти під земельними 

поліпшеннями, визначити їх місце 

серед речей; 

- обґрунтувати, за яких 

обставин земельне поліпшення 

може виступати об’єктом 

відчуження окремо від земельної 

ділянки; 

- запропонувати внесення 

змін до чинного законодавства 

України в частині правового статусу 

земельних поліпшень. 

Виклад основного матеріалу. 

Підпунктом 14.1.75 пункту 14.1 

статті 14 Податкового кодексу 

України передбачено, що земельним 

поліпшенням є результат будь-яких 

заходів, що призводять до зміни 

якісних характеристик земельної 

ділянки та її вартості. До земельних 

поліпшень належать матеріальні 

об'єкти, розташовані у межах 

земельної ділянки, переміщення 

яких є неможливим без їх 

знецінення та зміни призначення, а 

також результати господарської 

діяльності або проведення певного 

виду робіт (зміна рельєфу, 

поліпшення ґрунтів, розміщення 

посівів, багаторічних насаджень, 

інженерної інфраструктури тощо) 

[11].  

Стаття 181 ЦК України об'єкти, 

розташовані на земельній ділянці, 

переміщення яких є неможливим без 

їх знецінення та зміни їх 

призначення, називає нерухомими 

речами (нерухоме майно, 

нерухомість).  

Щодо видів господарської 

діяльності, під якими слід розуміти 

поліпшення земельних ділянок у 

законодавстві відсутня чітка 

конкретизація. При цьому, дане 

питання частково досліджувалося у 

праці О.Н. Голуб, присвяченій 

обліку і контролю витрат на 

поліпшення земель 

сільськогосподарського 

призначення [12]. Зокрема, 

науковець поділяє види діяльності 

суб’єктів господарювання на землях 

сільськогосподарського 
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призначення на три категорії: 

освоєння, експлуатація та 

відтворення і охорона. В свою чергу 

освоєння включає: освоєння боліт, 

мілководдя, водоймищ, чагарників, 

пісків, кам’янистих місць, 

солончаків, ділянок під дорогами, 

засипання ярів, будівництво 

комплексу споруд для захисту 

земель від ерозії тощо. Під 

експлуатацією О.Н. Голуб розуміє 

обробіток ґрунту, хімічну 

меліорацію, внесення органічних і 

мінеральних добрив, посів 

сільськогосподарських культур та 

ін. До відтворення та охорони 

віднесено рекультивацію порушених 

земель, захист від ерозії, 

підвищення родючості ґрунтів, 

консервація земель. 

Вважаємо, що більшість із 

перелічених видів господарської 

діяльності можуть бути доцільними 

до застосування і щодо інших 

категорій земель, а не тільки по 

відношенню до земель 

сільськогосподарського 

призначення (наприклад, освоєння 

боліт, мілководдя, водоймищ, 

чагарників, пісків, кам’янистих 

місць, солончаків, ділянок під 

дорогами, засипання ярів, 

будівництво комплексу споруд для 

захисту земель від ерозії, захист від 

ерозії).  

За переконаннями автора даної 

публікації, результати господарської 

діяльності та проведення певних 

видів робіт як способи поліпшень 

земельних ділянок, насправді 

становлять собою єдину сукупність 

заходів.  

Зокрема, на це також вказує 

праця О.Н. Голуб, в якій до числа 

видів господарської діяльності 

віднесено те, що згідно нормативних 

положень становить види робіт 

щодо поліпшення земельних ділянок 

(до прикладу, розміщення посівів).  

Вважаємо, що ведення 

господарської діяльності в межах 

певної земельної ділянки власне і 

полягатиме у проведенні певних 

робіт, спрямованих на освоєння, 

експлуатацію, відтворення та 

охорону земельної ділянки. Тому, 

здійснення господарської діяльності 

та проведення певних робіт 

розглядаємо як єдину групу 

земельних поліпшень. 

Таким чином, земельними 

поліпшеннями є об’єкти нерухомого 

майна та результати певних робіт 

(господарської діяльності). При 

цьому, перелік останніх на сьогодні 

неможливо назвати вичерпним.  

Варто зауважити, що згідно 

норм законодавства до знецінення 

призводить лише переміщення 

об’єктів нерухомості (будівель та 

споруд), власне цим і розрізняють 

нерухомі і рухомі речі. Щодо 

виконаних в межах земельної 

ділянки робіт (проведеної 

господарської діяльності), 

законодавець залишає питання 

відкритим. 

Цікавим фактом є те, що ще в 

римському праві нерухомими 

вважалися ті речі, що не могли бути 

переміщені без заподіяння шкоди їх 

економічному призначенню. 

Нерухомістю вважалася земля, все, 

що пов’язане із нею (будівлі, 

споруди, насадження тощо) [13, С. 

77]. 

Що ж слід на сьогодні 

відносити до нерухомості? На наш 
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погляд, багато речей, які були 

неможливими у стародавні часи, 

стають реальними у світі сучасних 

технологій. Тобто, те що було 

неможливо перемістити без втрати 

цінності в часи Римської імперії, 

можливо реалізувати за сьогодення.  

Насамперед, необхідно 

визначити, до числа яких речей 

належать земельні поліпшення, і чи 

всі земельні поліпшення є речами. 

Згідно положень ч. 2 ст. 79 ЗК 

України, яка вже згадувалася вище, 

в межах земельної ділянки право 

власності поширюється на 

поверхневий (ґрунтовий) шар, водні 

об’єкти, ліси і багаторічні 

насадження за винятком тих 

випадків, коли інше передбачено 

законом або порушуються права 

інших осіб.  

Слідуючи нормі статті, при 

переході прав на земельну ділянку, 

автоматично переходять права на 

розміщені на земельній ділянці 

поверхневий (ґрунтовий) шар, водні 

об’єкти, ліси і багаторічні 

насадження, як такі, що з нею 

нерозривно пов’язані, за 

виключенням будівель, споруд тощо 

(про них редакція статті не згадує). 

Разом з тим, зазначена норма 

ЗК України в редакції Закону № 

1443-VI від 04.06.2009 містить певне 

виключення – право власності в 

межах земельної ділянки не 

поширюватиметься на поверхневий 

(ґрунтовий) шар, водні об’єкти, ліси 

і багаторічні насадження, якщо інше 

передбачено законом або 

порушуються права інших осіб. 

Схожі положення також 

передбачені ч. 5 ст. 373 ЦК України, 

відповідно до якої власник 

земельної ділянки може 

використовувати на свій розсуд все, 

що знаходиться над і під поверхнею 

цієї ділянки, якщо інше не 

встановлено законом та якщо це не 

порушує прав інших осіб. 

Таким чином, законодавець 

допускає, що права на поверхневий 

(ґрунтовий) шар, водні об’єкти, ліси 

і багаторічні насадження, які 

розташовані на земельній ділянці, 

можуть належати особі, в якої немає 

прав на земельну ділянку. Однак, за 

загальним правилом, поліпшення 

слідують за земельною ділянкою 

Ч. 1 ст. 177 ЦК України 

врегульовано, що об'єктами 

цивільних прав є речі, у тому числі 

гроші та цінні папери, інше майно, 

майнові права, результати робіт, 

послуги, результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, 

інформація, а також інші 

матеріальні і нематеріальні блага. 

В порядку ст. 179 Кодексу 

річчю є предмет матеріального 

світу, щодо якого можуть виникати 

цивільні права та обов'язки. Майном 

як особливим об'єктом вважаються 

окрема річ, сукупність речей, а 

також майнові права та обов'язки 

(ст. 190 ЦК України). 

Отже, за своєю суттю майно 

теж є річчю, однак з особливим 

статусом. 

Не дивлячись на те, що 

результати робіт (виконаної 

господарської діяльності) цивільним 

законодавством виділяються як 

окремий вид об’єктів цивільних 

прав, вважаємо, що такі можуть 

виступати і окремими речами. 

Зокрема, об’єктом цивільних прав 

можуть виступати результати робіт 
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щодо ремонту квартири. В той же 

час, внаслідок виконання в межах 

земельної ділянки робіт щодо 

насадження яблунь, сформувалася 

певна сукупність речей – земельна 

ділянка та дерева яблуні.  

Тобто, земельні поліпшення 

становитимуть категорію речей 

(майна). Загалом, з даним аспектом 

в сфері наукової думки порозумінь і 

не виникало. 

Найбільше непорозумінь серед 

науковців викликає статус даних 

об’єктів цивільних прав – вони є 

рухомими чи нерухомими? 

С.Б. Розновська у своєму 

дослідженні зазначає, що 

нерухомими в силу зв’язку із 

землею є житлові будинки, садиби, 

житлові комплекси, підземні об’єкти 

(шахти, гаражі, торгівельні 

комплекси). При цьому, не будь-яка 

будівля (споруда) буде визнана 

нерухомим майном, а лише та, яка 

об’єктивно має міцний зв'язок із 

землею, на якій вона розташована. 

З.В. Нікітіна приходить до 

висновків, що основною ознакою 

поділу речей на рухомі та нерухомі 

є зв’язок речі із земельною 

ділянкою, що полягає у можливості 

вільного відділення цієї речі від 

земельної ділянки [7]. 

В. Я. Романів зауважує, що 

можна виділити такі критерії 

віднесення майна до нерухомого: 1) 

природне походження; 2) 

неможливість переміщення такого 

майна без їхнього знецінення чи 

зміни призначення; 3) реєстрація 

прав на таке майно; 4) індивідуальна 

визначеність [8]. 

При цьому, як влучно зазначає 

В. В.  Холод [10], критерій наявності 

чи відсутності державної реєстрації 

не є визначальним критерієм 

віднесення певного об’єкту до 

нерухомості чи ні. 

Підсумовуючи приведене, 

приходимо до висновків, що 

головною ознакою віднесення речі 

до нерухомої є неможливість її 

переміщення без знецінення чи 

зміни призначення. 

Разом з тим, слід зазначити, що 

трактування про нерозривний зв'язок 

майна та земельних ділянок через 

можливе знецінення майна в 

скорому часі стане історією.  

Про це, зокрема, свідчить 

досвід Сполучених Штатів Америки. 

У дослідженні Хани Пелтоли з 

Університету Клемсона, виконаному 

ще у 2008 році, та присвяченому 

переміщенню історичних будівель, 

йдеться про те, що для збереження 

будівель і споруд, які розташовані в 

умовах мінливого клімату, при 

цьому мають історичну цінність, 

такі підлягають переміщенню в 

більш комфортні умови [14]. В 

якості позитивних прикладів 

переміщення історичних будівель 

дослідниця наводить такі об’єкти, як 

мис Хаттерас та історичний фонд 

Чарльстону.  

Крім того, загальнодоступною є 

інформація про практику 

переміщення житлових будинків в 

Сполучених Штатах Америки. 

Взагалі, як зазначає Д. 

Спесивцев технології переміщення 

нерухомості застосовувалися у світі 

ще з 1455 р., коли Аристотель 

Фьораванті переніс дзвіницю церкви 

Санта-Марія Маджорне зі всіма 

дзвонами більше ніж на 10 м. У 1934 

р. інженер Кірлан пересунув у 



ПРАВОВА ПРОСВІТА                                                            № 1    2016 

 

180 

Макеєвці цегляну двоповерхову 

будівлю пошти вагою 1300 т. Роком 

пізніше на руднику в Кривому Розі 

було пересунуто житлову будівлю 

вагою 1500 т на відстань 240 м. І це 

далеко не всі відомі людству 

переміщення «нерухомих речей» [6]. 

При реальній можливості 

переміщення будівель і споруд, 

переміщення дорослих багаторічних 

насаджень не видаватиметься 

дивиною. 

Як свідчить В. Пелехатий, 

кандидат сільськогосподарських 

наук, Інститут садівництва УААН, 

існують дві техніки пересадки 

дорослого дерева: з грудкою землі 

або без [15]. 

Таким чином, навіть з огляду на 

досягнуті нами висновки про те, які 

речі належать до нерухомого майна, 

вважаємо, що така ознака теж є 

формальною.  

В частині дискусійного питання 

щодо належності земельних 

поліпшень до приналежностей, 

складових частин речі чи складової 

частини складної речі слід привести 

наступне: 

- в порядку ст. 186 ЦК 

України, приналежність, яка 

призначена для обслуговування 

іншої (головної) речі і пов'язана з 

нею спільним призначенням слідує 

за головною річчю, якщо інше не 

встановлено договором або законом. 

Тобто, якщо вважати земельні 

поліпшення приналежностями, то їх 

окреме відчуження допускається; 

- згідно ч. 1 ст. 187 ЦК 

України складовою частиною речі є 

все те, що не може бути 

відокремлене від речі без її 

пошкодження або істотного 

знецінення. При цьому, як нами 

встановлено, земельні поліпшення 

можуть бути відокремлені від 

земельних ділянок; 

- керуючись ст. 188 ЦК 

України, якщо кілька речей 

утворюють єдине ціле, що дає змогу 

використовувати його за 

призначенням, вони вважаються 

однією річчю (складна річ). 

Правочин, вчинений щодо складної 

речі, поширюється на всі її складові 

частини, якщо інше не встановлено 

договором. Отже, якщо вважати 

земельне поліпшення річчю, яка є 

частиною складної речі, то для нього 

так само передбачена можливість 

окремого відчуження. 

Я. О. Самсонова [9, С. 297-298] 

у своєму дослідженні виходить із 

того, що земельна ділянка разом з її 

складовими частинами 

(досліджувалися кущі винограду) 

створює головну річ. А предмети 

інвентарю та шпалери, які 

обслуговують ці насадження і 

пов’язані з ним спільним 

призначенням, є приналежністю. 

Автори коментарю до 

Земельного кодексу України, 

А. Мірошниченко та Р. Марусенко, 

вважають багаторічні насадження 

приналежністю земельної ділянки, 

яка зазвичай слідує її юридичній 

долі. Проте є і винятки, прямо 

передбачені законодавством: так, 

при паюванні земель та майна 

колективних сільськогосподарських 

підприємств законодавство 

відносить багаторічні насадження до 

майна, яке не підлягає паюванню (п. 

21 Методики уточнення складу і 

вартості пайових фондів майна 

членів колективних 
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сільськогосподарських підприємств, 

у тому числі реорганізованих, затв. 

постановою КМУ від 28.02.2001 N 

177), земельні ж ділянки під 

насадженнями паюються між 

суб'єктами права на земельну частку 

(пай) [16]. 

Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про врегулювання питань 

щодо забезпечення захисту 

майнових прав селян у процесі 

реформування аграрного сектору 

економіки» від 28 лютого 2001 р. № 

177, яка є чинною і на сьогодні, 

затверджено Методику уточнення 

складу і вартості пайових фондів 

майна членів колективних 

сільськогосподарських підприємств, 

у тому числі реорганізованих. Згідно 

п. 21 Методики, багаторічні 

насадження віднесено до переліку 

майна, що не підлягає паюванню, 

зокрема майна, яке неможливо 

виділити в натурі в рахунок 

майнового паю. При цьому, під 

майновим паєм розуміється частка 

майна члена підприємства у 

пайовому фонді, виражена у 

грошовій формі та у відсотках 

розміру пайового фонду [17].  

На розвиток положень 

Методики Державним комітетом по 

земельних ресурсах було надано 

роз’яснення у Листі від 16 липня 

2004 р. № 14-17-11/6317, згідно 

якого відносини між власниками 

земельної ділянки (паю) та 

власником багаторічних насаджень 

повинні були врегульовуватися 

шляхом укладання цивільно-

правових угод. Самостійне 

використання власниками або 

іншою особою земельної частки 

(паю) є практично неможливим, 

оскільки це призведе до порушення 

права власності на майно 

(насадження). У свою чергу зміна 

власника майна (насадження), 

наприклад, у випадку продажу саду 

не призведе до припинення права на 

земельну ділянку (пай). Громадяни 

також мають право звернутися до 

сільськогосподарського 

підприємства із пропозицією про 

викуп зазначених насаджень [18]. 

Приведене на наш погляд і є 

тими винятками, які на час 

затвердження Методики були 

передбачені ч. 5 ст. 373 ЦК України, 

а з 2009 року врегульовані і ч. 2 ст. 

79 ЗК України, та власне про які і 

зазначають А. Мірошниченко та 

Р. Марусенко. 

С. Б. Розумовська також 

розглядає земельну ділянку та 

розташовані на ній будівлі як 

головну річ та приналежність. При 

цьому, дослідниця відстоює 

принцип «єдиної долі», що полягає 

не в тому, що приналежність слідує 

за головною річчю, а в тому, що між 

ними не може бути розірваний 

юридичний зв'язок. 

О. В. Дзера зазначає, що і 

приналежність, і основна річ є 

фізично самостійними речами, але 

головна річ має самостійне 

значення, а її приналежність - 

залежне, допоміжне і слугує 

найкращому використанню головної 

речі. Головна річ може 

використовуватися за призначенням 

без приналежності, оскільки остання 

лише сприяє функціонуванню 

головної речі і не має сама по собі 

самостійного господарського 

значення. 
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Ми схиляємося до точок зору 

А. Мірошниченко, Р. Марусенко та 

О.В. Дзери, за якими земельні 

поліпшення є приналежністю та 

загальним правилом слідують за 

земельною ділянкою, однак з такого 

привила є винятки. 

Разом з тим, органи виконавчої 

та судової влади приходять до інших 

висновків.  

Зокрема, згідно Роз’яснень 

Міністерства юстиції України  право 

власності на земельну ділянку 

поширюється в її межах на 

багаторічні насадження, які на ній 

знаходяться. Багаторічні насадження 

та земельна ділянка є одним 

природним об’єктом [19]. 

В свою чергу, Верховний суд 

України в постанові від 25 лютого 

2015 року №6-14цс15 дійшов до 

висновку, що багаторічні 

насадження не можуть розглядатись 

як окремий об’єкт права власності 

без земельної ділянки, на якій вони 

розташовані, оскільки є складовою 

частиною земельної ділянки [20]. 

При цьому, до таких висновків Суд 

прийшов не з причин порушення 

порядку набуття прав на багаторічні 

насадження, а через саме те, що такі 

є невіддільними від земельної 

ділянки. 

В межах даної публікації 

вважаємо необхідним встановити, чи 

є можливим де-факто та де-юре 

перемістити існуючі види земельних 

поліпшень без втрати їх цінності. 

Адже доцільність переміщення 

земельних поліпшень втрачає сенс, 

якщо їх неможливо використовувати 

за призначенням. 

За загальним правилом 

поверхневий (ґрунтовий) шар, водні 

об’єкти, ліси і багаторічні 

насадження слідують за земельною 

ділянкою. При цьому, норми 

чинного законодавства допускають 

переміщення земельних поліпшень, 

або ж роздільну власність на 

земельну ділянку та її поліпшення. 

Виняток становлять об’єкти 

нерухомого майна (будівлі та 

споруди). 

Щодо них ч. 1 статті 120 ЗК 

України, ст. 377 ЦК України 

врегульовують, що у разі набуття 

права власності на жилий будинок, 

будівлю або споруду, що 

перебувають у власності, 

користуванні іншої особи, 

припиняється право власності, право 

користування земельною ділянкою, 

на якій розташовані ці об'єкти. До 

особи, яка набула право власності на 

жилий будинок, будівлю або 

споруду, розміщені на земельній 

ділянці, що перебуває у власності 

іншої особи, переходить право 

власності на земельну ділянку або її 

частину, на якій вони розміщені, без 

зміни її цільового призначення. В 

тому, числі, в нормах законодавства 

зазначено, що при відчуженні 

житлового будинку, будівлі або 

споруди земельній ділянці (чи її 

частині), яка підлягає відчуженню 

разом з ним, присвоюється окремий 

кадастровий номер. 

Отже, на сьогодні відчуження 

житлового будинку, будівлі, споруди 

окремо від земельної ділянки є 

неможливим. Ці два об’єкти майна є 

нерозривно пов’язаними між собою 

буквою Закону. 

Вважаємо даний момент 

каменем спотикання у розвитку 

приватних житлово-рекреаційних 
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відносин. Адже на сьогодні, навіть 

не застосовуючи досвід Сполучених 

Штатів Америки, цілком реальним є 

переміщення невеликих споруд та 

будівель дачного типу, відтак була б 

актуальною сфера купівлі-продажу 

таких будівель і споруд між 

фізичними і юридичними особами 

окремо від земельних ділянок 

шляхом їх переміщення. В той же 

час, норми чинного законодавства не 

надають можливості це реалізувати. 

Враховуючи сучасні реалії, 

категорія «нерухоме майно» в 

існуючому трактуванні в скорому 

часі вимре. З цього приводу і норми 

ч. 1 статті 120 ЗК України, ст. 377 

ЦК України потребують відповідної 

модернізації. 

На наш погляд, актульним є 

внесення змін до положень ч. 1 

статті 120 ЗК України шляхом 

доповнення першого речення 

частини 1 статті 120 

словосполученням «якщо інше не 

передбачено законом або 

договором». Крім того, початок 

другого речення частини 1 статті 120 

у вигляді словосполучення «до 

особи» замінити на «за загальним 

правилом до особи». 

Аналогічні зміни пропонується 

внести до ст. 377 ЦК України. 

Як вже відзначалося вище, 

норми ч. 1 статті 120 ЗУ України, ст. 

377 ЦК України передбачають, що 

поверхневий (ґрунтовий) шар, водні 

об’єкти, ліси і багаторічні 

насадження слідують за земельною 

ділянкою за винятком обставин, 

коли « інше не встановлено законом 

та не порушує прав інших осіб». При 

цьому, тут необхідно звернути увагу 

на сполучник «та», який за 

правилами правопису слугує для 

зв’язку однорідних речей. Однак, в 

даному випадку незрозуміло, чи 

наявність норми закону та 

порушених прав слід розглядати в 

сукупності, чи їх можливо 

розглядати як окремі підстави для 

порушення правила слідування. 

Об’єктивно, якщо приведене 

слід розглядати в сукупності, 

враховуючи специфіку таких 

правовідносин, вважаємо, що 

йдеться про закони індивідуального 

характеру, які даватимуть 

можливість окремого відчуження 

земельних поліпшень тільки у 

випадку реалізації їх норм. За 

обставин, якщо норма закону не 

реалізована, застосовується загальне 

правило слідування. 

Якщо ж норму закону та 

порушення прав інших осіб 

розглядати окремо, то на наш 

погляд словосполучення про 

порушення прав інших осіб 

доцільніше замінити переліком 

підстав виникнення прав у цих осіб 

(договір, рішення суду, заповіт 

тощо). 

При цьому, положення ч. 1 

статті 120 ЗК України, ст. 377 ЦК 

України щодо передбачених 

винятків для відчуження земельних 

поліпшень є неоднозначними. 

Ще один момент, що потребує 

на наш погляд нормативного 

врегулювання, це визначення, що 

земельні поліпшення можуть бути 

переміщені тільки у тому випадку, 

якщо виключається їх знецінення. 

Тому, вважаємо необхідним 

редакцію підпункту 14.1.75 пункту 

14.1 статті 14 Податкового кодексу 

України викласти в наступній 
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редакції: 

«14.1.75. земельне поліпшення - 

результати будь-яких заходів, що 

призводять до зміни якісних 

характеристик земельної ділянки та 

її вартості. До земельних поліпшень 

належать матеріальні об'єкти, 

розташовані у межах земельної 

ділянки, а також результати 

господарської діяльності або 

проведення певного виду робіт 

(зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, 

розміщення посівів, багаторічних 

насаджень, інженерної 

інфраструктури тощо). Переміщення 

земельних поліпшень є можливим 

тільки в тому випадку, якщо не 

знецінюється  їх призначення». 

Висновки та пропозиції. В 

результаті виконаного дослідження 

автором встановлено, що до 

земельних поліпшень належать 

об’єкти нерухомого майна та 

результати певних робіт 

(господарської діяльності). При 

цьому, перелік останніх на сьогодні 

неможливо назвати вичерпним.  

Земельні поліпшення 

становлять категорію речей (майна), 

серед яких офіційний статус 

нерухомого майна належить 

будівлям та спорудам. Разом з тим, в 

сучасних умовах розвитку хімічної, 

машинобудівної та комп’ютерної 

технологій трактування про 

неможливість переміщення будівель 

і споруд без їх знецінення в скорому 

часі стане історією.  

Автор вважає, що земельні 

поліпшення є приналежністю 

земельної ділянки, і за загальним 

правилом слідують за нею, однак з 

такого привила є винятки. 

Запропоновано внести наступні 

зміни та уточнення до норм чинного 

законодавства України щодо 

правового статусу земельних 

поліпшень: 

- до положень ч. 1 статті 120 

ЗК України (та аналогічно до ст. 377 

ЦК України) шляхом доповнення 

першого речення частини 1 статті 

120 словосполученням «якщо інше 

не передбачено законом або 

договором». Крім того, початок 

другого речення частини 1 статті 120 

у вигляді словосполучення «до 

особи» замінити на «за загальним 

правилом до особи»; 

- уточнити положення ч. 1 

статті 120 ЗК України (та аналогічно 

до ст. 377 ЦК України) щодо 

виняткових обставин, за яких 

земельні поліпшення не слідують за 

земельною ділянкою, зокрема щодо 

розуміння «іншого не встановленого 

законом та такого, що не порушує 

прав інших осіб» як одна підстава 

для винятку чи дві окремі; 

- редакцію підпункту 14.1.75 

пункту 14.1 статті 14 Податкового 

кодексу України викласти в 

наступній редакції: «14.1.75. 

земельне поліпшення - результати 

будь-яких заходів, що призводять до 

зміни якісних характеристик 

земельної ділянки та її вартості. До 

земельних поліпшень належать 

матеріальні об'єкти, розташовані у 

межах земельної ділянки, а також 

результати господарської діяльності 

або проведення певного виду робіт 

(зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, 

розміщення посівів, багаторічних 

насаджень, інженерної 

інфраструктури тощо). Переміщення 

земельних поліпшень є можливим 
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тільки в тому випадку, якщо не 

знецінюється  (не змінюється) їх 

призначення».
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