
пробуємо розібратися в особливостях право-
вого регулювання таунхаусів, а також про-
блемних питаннях, які дотепер залишаються 

неврегульованими та на практиці можуть створити 
певні складнощі для потенційних інвесторів.

ДБН: ТАУНХАУС – КВАРТИРА 
ЧИ БУДИНОК?
Відповідно до ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. 
Основні положення», багатоквартирний житловий бу-
динок може бути зблокованого, секційного, коридор-
ного, галерейного та терасного типів. Зблокований 
житловий будинок визначається як будівля квартир-
ного типу, що складається з двох і більше квартир, 
кожна з яких має безпосередній вихід на приквар-
тирну ділянку або вулицю. Додає ясності в  розумінні 
таунхаусів саме як зблокованих житлових будинків 
п. 6.7 ДБН Б1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зону-
вання території», згідно з яким виокремлюється бло-
кована житлова забудова Ж-3 (зона блокованої 
забудови), яка призначається для розташування 

Попри те, що таунхауси на ринку 
нерухомості України мають 
доволі велику популярність, 
говорити наразі про наявність 
чіткого нормативно-
правового регулювання їх 
правового статусу, на жаль, 
зарано. Втім, привабливість 
інвестування в такі об’єкти 
та перспективи розвитку 
відповідного житлового 
сектора все ж активізували 
спроби законодавця поліпшити 
стан речей у цій сфері.

Текст: Василь Шеретько, старший юрист юридичної фірми «Антіка»
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зблокованих житлових будинків до трьох поверхів з ви-
ходом із кожної квартири на земельну ділянку.

Наведений підхід дає змогу розглядати таунхау-
си як багатоквартирні житлові будинки зблокованого 
типу, які складаються з квартир із окремими виходами 
на земельну ділянку. При такому підході потенційним 
інвесторам пропонується до продажу не окремий буди-
нок з власною земельною ділянкою, а квартира. Хоча 
з неї є окремий вихід на прилеглу земельну ділянку, 
однак, фактично, остання належатиме власникам 
усіх квартир на праві спільної сумісної власності або 
взагалі перебуватиме у користуванні співвласників 
(у разі будівництва таунхаусів на земельній ділянці 
комунальної/державної власності) з усіма притаманни-
ми цьому особливостями та наслідками. Зокрема, не-
можливо самостійно (власником квартири) визначати 
спосіб використання чи навіть естетичного оформлен-
ня прилеглої території.

Варто також зазначити й про наявність певної 
колізії, яка може стати підґрунтям для виникнення 
потенційних спорів. Йдеться про належність і вико-
ристання допоміжних приміщень (зокрема, горищ 
і  підвалів), які у зблокованому багатоквартирному 
будинку – таунхаусі, вочевидь, мають індивідуальне 
призначення, але згідно з чинним законодавством 
України визнаються об’єктами права спільної сумісної 
власності співвласників.

Інший підхід передбачає можливість розгляда-
ти таунхаус як індивідуальний зблокований житло-
вий будинок. Вказане підтверджується Державним 
класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, в яко-
му клас 1110 «будинки одноквартирні» включає в себе 
спарені або зблоковані будинки з окремими кварти-
рами, що мають свій власний вхід із вулиці. Крім того, 
в Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, 
об’єктам нерухомого майна, що затверджений По-
становою Кабінету Міністрів України від 7 липня 
2021 року №690, вживається подібний за значенням 
термін «блоковані будинки» – два та більше житлових 
будинків (садибного типу, садових, дачних) заввиш-
ки не більше чотирьох поверхів, у яких є хоча б одна 
спільна стіна, збудовані на межі окремих земельних 
ділянок за різними кадастровими номерами. Кожен 
блокований будинок є окремим об’єктом нерухомості 
та йому присвоюється окремий номер на вулиці (про-
вулку тощо). У такому випадку потенційний покупець 
придбає таунхаус як окрему частину зблокованого бу-
динку разом із відокремленою земельною ділянкою, 
на якій він розташований.

З огляду на наявність таких двох паралельних ре-
альностей, важливою була й залишається необхідність 
проведення правового аудиту з метою чіткого 

розуміння можливих правових наслідків інвестування 
в той чи інший об’єкт, що пропонується до продажу 
як таунхаус.

ПОНЯТТЯ ТАУНХАУС В ІНШИХ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ 
ДОКУМЕНТАХ
Термін «таунхаус» з’явився у законодавстві нещодав-
но. Вперше його було використано в Порядку ведення 
єдиної бази даних звітів про оцінку, що затверджений 
наказом Фонду державного майна України від 17 трав-
ня 2018 року (далі – Порядок). Водночас із цілком 
послідовним розумінням таунхаусу як виду житлового 
будинку, він неодноразово ототожнюється в Порядку 
з будинком двоквартирним підвищеної комфортності. 
Це є досить суперечливим, оскільки не узгоджується з 
наведеними вище можливим шляхами придбання квар-
тири в таунхаусі як багатоквартирному будинку (в яко-
му згідно із ЗУ «Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному будинку» має бути роз-
ташовано щонайменше три квартири) або придбання 
таунхаусу як окремого зблокованого одноквартирного 
будинку.

Більш вдалим для застосування на практиці 
є використання відповідного терміну в Таблиці 
співвідношення класифікаторів цільового призначен-
ня, переліків функціонального зонування територій 
та класифікатора будівель і споруд (далі – Таблиця), 
що передбачена як окремий Додаток до Порядку ве-
дення Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 червня 2021 року №681.

Виходячи з Таблиці, будинок типу таунхаус може 
розглядатися саме як багатоквартирний будинок (бу-
динок багатоквартирний масової забудови або бу-
динок багатоквартирний підвищеної комфортності, 
індивідуальний). Покупцям і забудовникам варто та-
кож враховувати, що відповідно до Таблиці належною 
функціональною зоною для будівництва таунхаусів 
є зона блокованої житлової забудови. Для такої части-
ни території дозволеним видом цільового призначення 
земельної ділянки є код Класифікації видів цільового 
призначення земель 02.03 – для будівництва й обслуго-
вування багатоквартирного житлового будинку.

Отже, наявний стан правового регулювання 
таунхаусів є далеким від завершення та потребує 
ретельнішого доопрацювання. Законодавчі зміни, 
пов’язані із введенням у нормативно-правовий обіг 
терміну «таунхаус», повною мірою не вирішили пробле-
му відсутності єдиного підходу до визначення право-
вого режиму таких об’єктів нерухомості. Залишається 
сподіватися, що законодавець на цьому не зупиниться 
та комплексно врегулює це питання.

ПРАВО

ТЕРМІН «ТАУНХАУС» З’ЯВИВСЯ 
У ЗАКОНОДАВСТВІ НЕЩОДАВНО. ВПЕРШЕ 
ЙОГО БУЛО ВИКОРИСТАНО В ПОРЯДКУ 
ВЕДЕННЯ ЄДИНОЇ БАЗИ ДАНИХ ЗВІТІВ 
ПРО ОЦІНКУ, ЩО ЗАТВЕРДЖЕНИЙ 
НАКАЗОМ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 
УКРАЇНИ У 2018 РОЦІ

ВІДПОВІДНО ДО УКРАЇНСЬКИХ ДБН, 
ТАУНХАУС МОЖНА РОЗГЛЯДАТИ 
АБО ЯК БАГАТОКВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ 
БУДИНОК ЗБЛОКОВАНОГО ТИПУ, ЯКИЙ 
СКЛАДАЄТЬСЯ З КВАРТИР ІЗ ОКРЕМИМИ 
ВИХОДАМИ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, 
АБО ЯК ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗБЛОКОВАНИЙ 
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
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