
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Глава 17 

Добросусідство 

Стаття 103. Зміст добросусідства 

1. Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи 

використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких 

власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше 

незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо). 

2. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані не використовувати 

земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх 

земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив). 

3. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при 

вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та використання 

цих ділянок із запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур та охорони земель (обмін земельних ділянок, раціональна 

організація територій, дотримання сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків 

тощо). 

Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку 

Власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення 

діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого 

впливу на здоров'я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше. 

Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев 

У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу 

власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і 

кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є 

перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням. 

Стаття 106. Обов’язки щодо визначення спільних меж 

1. Спосіб закріплення спільних меж між земельними ділянками визначається за 

згодою власників таких земельних ділянок. Витрати на встановлення спільних меж несуть 

власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між 

ними. 

2. 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. 

3. Власник земельної ділянки, землекористувач має право вимагати від власника 

суміжної земельної ділянки сприяння у встановленні спільних меж, а також встановлення 

або відновлення межових знаків, у разі якщо вони відсутні, зникли, перемістилися або 

стали невиразними. У разі відсутності згоди власника суміжної земельної ділянки 

встановлення спільних меж здійснюється за рішенням суду. 

4. У разі якщо межі земельних ділянок у натурі (на місцевості) збігаються з 

природними чи штучними лінійними спорудами, рубежами (річками, струмками, 

каналами, лісосмугами, рослинними 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. 

5. Місцезнаходження межових знаків у разі їх визначення або встановлення 

відображається у матеріалах землевпорядного проектування та геодезичних вишукувань, а 

також на кадастрових планах земельних ділянок. 

6. Власники земельних ділянок та землекористувачі зобов’язані дотримуватися меж 

земельних ділянок. 

{Стаття 106 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012; в 

редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021} 

Стаття 107. Відновлення меж 

1. Основою для відновлення меж є дані земельно-кадастрової документації. 

2. У разі неможливості виявлення дійсних меж їх встановлення здійснюється за 

фактичним використанням земельної ділянки. Якщо фактичне використання ділянки 

неможливо встановити, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної 

ділянки. 

3. У випадках, коли в такий спосіб визначення меж не узгоджується з виявленими 

обставинами, зокрема з встановленими розмірами земельних ділянок, то межі 

визначаються з урахуванням цих обставин. 

Стаття 108. Спільне використання межових споруд 

1. У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, 

стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих 

ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, 

що споруда належить лише одному з сусідів. 

2. Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватися межовими спорудами 

спільно за домовленістю між ними. Витрати на утримання споруди в належному стані 

сусіди несуть у рівних частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений у 

подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути ліквідована або 

змінена без його згоди. 

Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок 

1. Дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також плоди цих дерев 

належать власникам цих ділянок у рівних частинах. 

2. Кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева, які стоять на спільній межі. 

Витрати на ліквідацію цих дерев покладаються на сусідів у рівних частинах. 

3. Сусід, який вимагає ліквідації дерев, які стоять на спільній межі, повинен один 

нести витрати на ліквідацію дерев, якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на 

дерева. 

4. Вимога на ліквідацію дерев (кущів) виключається, якщо вони служать межовими 

знаками і залежно від обставин не можуть бути замінені іншими межовими знаками. 
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