
 
 

Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та 

охороною земель» самовільне зайняття земельної ділянки - 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. 

Разом з тим, відповідно до статей 125 та 126 Земельного кодексу України право 

власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди 

земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. 

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки залежить від розміру 

шкоди, завданої цим правопорушенням. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 963 затверджено 

Методику визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття 

земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, 

зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу. 

Розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам внаслідок 

самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за 

цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без 

спеціального дозволу, проводиться Держекоінспекцією та її територіальними органами 

або Держгеокадастром та його територіальними органами, а розміру шкоди, заподіяної 

юридичним та фізичним особам, – територіальними органами Держгеокадастру на 

підставі матеріалів обстежень земельних ділянок, проведених відповідно до Порядку 

виконання  земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними 

органами земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01.11.2000 № 1619. 

Статтею 53
1
 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що 

самовільне зайняття земельної ділянки тягне за собою накладення штрафу на громадян 

від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб – від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Кримінальна відповідальність за таке правопорушення передбачена статтею 197
1
 

Кримінального кодексу України: самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано 

значної шкоди (у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян) її законному володільцю або власнику, – карається штрафом від двохсот до 

трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести 

місяців. Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за 

злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок 

особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-

захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, – карається 

обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до 

двох років. 


