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Головні управління Держгеокадастру в
областях і м. Києві
Щодо окремих питань застосування
нової редакції Закону України «Про
землеустрій» у реєстраційній діяльності
Відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу геодезії,
картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15 (далі – Положення),
Держгеокадастр є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику, зокрема, у сфері земельних відносин.
Згідно з підпунктом 53 пункту 4 Положення, Держгеокадастр надає
роз’яснення з питань, що належать до його компетенції.
27 травня 2021 року набув чинності Закон України від 28 квітня 2021 року
№ 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»
(далі – Закон № 1423), яким передбачено, зокрема, внесення низки змін до
Закону України «Про землеустрій», які передбачають включення до складу
різних видів документації із землеустрою замість «акту приймання-передачі
межових знаків на зберігання», що складався відповідно до додатку 2 до
Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом
Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376 (далі –
Інструкція), «відомостей про встановлені межові знаки».
Звертаємо увагу, що форма та порядок складання передбачених Законом
№ 1423 «відомостей про встановлені межові знаки» спеціально законодавством
не регламентуються. Такі відомості можуть відображаються у довільній формі,
що ідентифікує місцезнаходження мехових знаків та містить їх опис.
Відповідно статті 106 Земельного кодексу України в редакції Закону
України № 1423, межовими знаками можуть бути природні чи штучні споруди і
рубежі (річки, струмки, канали, лісосмуги, рослинні смуги, дерева, стежки,
рівчаки, стіни, паркани, огорожа, шляхові споруди, бетонні або металеві стовпи,
плити, моноліти, камені, інші споруди і рубежі), що збігаються із межею
земельної ділянки або спеціально встановлюються на ній. Межові знаки на
водних об’єктах не встановлюються. У разі, якщо межі земельних ділянок у
натурі (на місцевості) збігаються з природними чи штучними лінійними
спорудами, рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, рослинними
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смугами, шляхами, стежками, рівчаками, стінами, шляховими спорудами,
парканами, огорожею, фасадами будівель, іншими лінійними спорудами,
рубежами тощо) та раніше встановленими межами сформованих земельних
ділянок, межові знаки можуть не встановлюватися.
Місцезнаходження межових знаків у разі їх визначення або встановлення
відображається у матеріалах землевпорядного проектування та геодезичних
вишукувань, а також на кадастрових планах земельних ділянок.
При цьому складання «відомостей про встановлені межові знаки» за
формою та порядком, що визначені Інструкцією, вимогам Закону України
України «Про землеустрій» в редакції Закону України № 1423 не суперечить.
Також слід зауважити, що відповідно відповідно до абзацу одинадцятого
частини першої статті 34 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
на кадастровому плані земельної ділянки відображаються відомості про
встановлені межові знаки (у разі формування земельної ділянки).
Перший заступник Голови
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