
ТЕХНІЧНИЙ БІК  РЕАЛІЗАЦІЇ

Враховуючи допустимість
поєднання процесу поділу земель�
ної ділянки чи об’єднання земель�
них ділянок зі зміною цільового
призначення, виникає таке запи�
тання: Чи має включати проеєкт
землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки, який розроб�
ляється при поділі чи об’єднанні зе�
мельних ділянок зі зміни цільового
призначення, технічну докумен�
тацію щодо поділу та об’єднання зе�
мельних ділянок чи елементи такої
документації, які свідчать про про�
цес поділу чи об’єднання?

Закон України «Про земле�
устрій» розрізняє серед видів доку�
ментації із землеустрою  проєкти
землеустрою щодо відведення земель�
них ділянок та технічну докумен�
тацію із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок.

Склад зазначених видів доку�
ментації є різним, що регламен�
тується статтями 50 та 56 Закону
України «Про землеустрій». 

Кожна із зазначених норм Зако�
ну містить вичерпний перелік до�
кументів, передбачений для кон�
кретного випадку землеустрою. 

При цьому, проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділян�
ки не містить таких документів, як: 

– кадастрові плани земельних діля�
нок, які об’єднуються в одну зе�
мельну ділянку, або частини зе�
мельної ділянки, яка виділяється
в окрему земельну ділянку;

– нотаріально посвідчену згоду на
поділ чи об’єднання земельної
ділянки заставодержателів, ко�
ристувачів земельної ділянки (у
разі перебування земельної ділян�
ки в заставі, користуванні);

– згоду власника земельної ділянки,
для земель державної власності
— органу, уповноваженого здійс�
нювати розпорядження земель�
ною ділянкою, на поділ чи
об’єднання земельних ділянок ко�
ристувачем (крім випадків поділу

– шляхом визначення меж земельних
ділянок державної чи комунальної
власності за проєктами землеуст�
рою щодо впорядкування терито�
рій населених пунктів, проєктами
землеустрою щодо впорядкування
території для містобудівних по�
треб, проєктами землеустрою
щодо приватизації земель держав�
них і комунальних сільськогоспо�
дарських підприємств, установ
та організацій; 

– шляхом інвентаризації земель
державної чи комунальної влас�
ності у випадках, передбачених
законом; 

– за проєктами землеустрою щодо
організації території земельних
часток (паїв).

При цьому, стаття ст. 79�1 ЗК Ук�
раїни передбачає, що формування
земельних ділянок (крім випадків,
визначених цією статтею) здійс�
нюється за проектами землеустрою
щодо відведення земельних діля�
нок. До виключень, коли проєкт
землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки не розробляється,
відносяться два випадки: 

1) поділ та об’єднання раніше сфор�
мованих земельних ділянок, які
перебувають у власності або ко�
ристуванні, без зміни їх цільового

призначення. В даному випадку
розробляється технічна докумен�
тація із землеустрою щодо поділу
та об’єднання земельних ділянок
(ч. 6 ст. 79�1 ЗК України); 

2) винесення в натуру (на місце�
вість) меж сформованої земельної
ділянки до її державної реєст�
рації. В цьому випадку викорис�
товується документація із зем�
леустрою, яка стала підставою
для формування земельної ділянки
(ч. 7 ст. 79�1 ЗК України).

Інші ситуації стаття 79�1 ЗК
України не регулює. 

При цьому, відповідно до абз. 2
статті 20 ЗК України, зміна цільо�
вого призначення земельних діля�
нок здійснюється за проєктами
землеустрою щодо їх відведення.

Виходячи із вищевикладеного,
можна зробити такі висновки: 

– при зміні цільового призначення
земельної ділянки не відбувається
її формування, проте формування
земельної ділянки відбувається
шляхом поділу земельної ділянки
чи її об’єднання (незалежно від
того, чи змінюється цільове при�
значення земельної ділянки); 

– земельним законодавством вста�
новлено виключення щодо ви�
падків формування земельних

ділянок шляхом поділу та об’єд�
нання без зміни їх цільового при�
значення, що передбачає розробку
технічної документації щодо
поділу та об’єднання земельних
ділянок (ч. 6 ст. 79�1 ЗК України);

– формування земельної ділянки
при її поділі чи об’єднанні зі
зміною цільового призначення
прямо не передбачено, проте ви�
ходячи із змісту ч. 1 ст. 20 ЗК та
ч. 2 ст. 79�1 ЗК України висновок
Держгеокадастру розглядається
нами як правильний з юридичного
боку, оскільки частиною 2
статті 79�1 ЗК України не вста�
новлено обмежень умов форму�
вання земельної ділянки/земель�
них ділянок при її поділі чи
об’єднанні відповідно. Тобто, за
змістом ч. 2 ст. 79�1 ЗК України
не має умов формування ділянки
зі зміною цільового призначення
чи без такої зміни, що дозволяє
застосувати ст. 20 ЗК України.

Із зазначеного слідує висновок, що

ЗК України надає правову можли�

вість здійснити поділ земельної ді�

лянки або об’єднання земельних ді�

лянок одночасно із зміною її/їх

цільового призначення.  Отже,  наступ�

ним кроком є процедура реалізації

зазначеної правової можливості.
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Кілька місяців тому Держге�
окадастр  на офіційному  сайті
оприлюднив своє  роз’яснення
щодо поділу та об’єднання зе�
мельних ділянок за проєктами
землеустрою, цільове призначен�
ня яких змінюється.   

Так, Держгеокадастр поси�
лається на те, що відповідно до
статті 50 Закону України «Про
землеустрій» проєкти землеуст�
рою щодо відведення земельних
ділянок складаються у разі зміни
цільового призначення земельних
ділянок або формування нових зе�
мельних ділянок.

Згідно зі статтею 791 Земель�
ного кодексу України формування
земельних ділянок здійснюється,
зокрема, шляхом поділу чи
об’єднання раніше сформованих зе�
мельних ділянок.

Формування земельних ділянок
(крім випадків, визначених у час�
тинах шостій�сьомій цієї статті)
здійснюється за проєктами земле�
устрою щодо відведення земельних
ділянок. 

Формування земельних ділянок
шляхом поділу та об’єднання
раніше сформованих земельних

ділянок, які перебувають у влас�
ності або користуванні, без зміни
їх цільового призначення здійсню�
ються за технічною докумен�
тацією із землеустрою щодо поділу
та об’єднання земельних ділянок.

Враховуючи зазначене, земель�
ним законодавством не встановле�
но заборони щодо здійснення поділу
та об’єднання земельних ділянок,
цільове призначення яких
змінюється за проєктом землеус�
трою щодо відведення земельної
ділянки.

Запропонована Держгеокадас�
тром модель вирішення відразу
двох завдань, які можуть бути ак�
туальними для землевласника чи
землекористувача, викликала
низку запитань як у юристів, що
займаються земельними питан�
нями, так і  землевпорядників як
виконавців відповідних видів
робіт. Крім того, роз’яснення
Держгеокадастру стане підставою
для формування нової практики
реалізації земельних проєктів, що
потребує більш ретельного
усвідомлення підстав  та право�
вих наслідків його застосування.

ЮРИДИЧНИЙ БІК  
ОФІЦІЙНОГО РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Уроз’ясненні Держгеокадас�
тру від 27 квітня 2020 року
міститься підсумковий висновок,
що земельним законодавством не
встановлено заборони щодо
здійснення поділу та об’єднання
земельних ділянок, цільове при�
значення яких змінюється за
проектом землеустрою щодо
відведення земельної ділянки». 

Тож виникає запитання: чи оз�
начає це, що земельним законодав�
ством надано дозвіл чи встановле�
но обов’язок розробляти проєкт
землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки, щодо якої
здійснюється поділ чи об’єднання
із зміною цільового призначення?

Відповідно до частини 2 ст. 79�
1 ЗК України формування зе�
мельних ділянок здійснюється у
таких випадках:

– у порядку відведення земельних
ділянок із земель державної та
комунальної власності;

– шляхом поділу чи об’єднання
раніше сформованих земельних
ділянок;
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РОЗ’ЯСНЕННЯ ВИКЛИКАЛО ЗАПИТАННЯ: ЧОМУ?

Діана КОЛОМІЙЦЕВА, 

адвокат, кандидат юридичних наук,
керуючий партнер юридичної компанії «БОССОМ ГРУП», 
голова Комітету з аграрного права Асоціації адвокатів України
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ділянки в межах однієї й тієї самої
категорії землі та за одночасної на�
явності позиції відповідного дер�
жавного органу з цього приводу.
Винесене рішення було підтрима�
но судом апеляційної інстанції.

Натомість з такою позицією не
погодився Верховний Суд, який,
скасувавши рішення по справі, за�
довольнив позов прокурора, за�
значивши, що аналіз норм ма�
теріального права дає підстави
дійти висновку, що зміна виду ви�
користання земельної ділянки в
межах її цільового призначення

можлива, але порядок вирішення
цього питання не встановлений.
Тому встановлення та зміна цільо�
вого призначення земельних діля�
нок може здійснюватися виключ�
но відповідно до вимог закону, які
наводяться у судовому рішенні. 

Отже, Верховний Суд відхилив
спробу сторін та судів першої та
апеляційної інстанції врегулюва�
ти відносини за відсутності пря�
мої законодавчої норми та за
одночасної наявності позиції від�
повідного державного органу з
цього приводу.
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земельної ділянки у зв’язку з на�
буттям права власності на
житловий будинок, розташова�
ний на ній).
Зазначені документи є складо�

вою технічної документації із зем�
леустрою щодо поділу та об’єд�
нання земельних ділянок.

Виходячи з того, що перелік
кожного виду документації із зем�
леустрою є вичерпним, додавати
до проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки до�
кументи, передбачені технічною
документацією щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок бу�
де порушенням норм Закону «Про
землеустрій». Адже нормативно�
правові акти з питань здійснення
землеустрою, в тому числі ті, що
встановлюють склад документації
із землеустрою, є обов’язковими
до виконання всіма суб’єктами
землеустрою (ст. 31 Закону Ук�
раїни «Про землеустрій»). При
цьому розробники документації із

землеустрою зобов’язані дотриму�
ватися законодавства України, що
регулює земельні відносини, а та�
кож державних стандартів, норм і
правил при здійсненні землеуст�
рою, за що вони несуть відпові�
дальність (ч. 2 ст. 28, ст. 29, ст. 68
Закону України «Про землеустрій»).

В цьому аспекті варто врахову�
вати судову практику, якою
підтверджено, що проєкт землеус�
трою щодо відведення земельних
ділянок та технічна документація
із землеустрою щодо встановлен�
ня (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) є
різними за своєю суттю документа�
ми із землеустрою, не є тотожними
за процедурою виконання цієї доку�
ментації (П. 49 Постанови ВС від
12 березня 2020р. справа №815/
4257/16 адміністративне провад�
ження №К/9901/ 44859/18).

Тож об’єднання двох видів до�
кументації із землеустрою чи
поєднання елементів одного виду

документації із землеустрою у
складі іншого виду документації із
землеустрою суперечить чинному
законодавству і,  найімовірніше
(виходячи із змісту судових рі�
шень на сьогодні),  не знайде під�
тримки в судових інстанціях. Ви�
щевикладене означає, що для
реалізації проєкту поділу земель�
ної ділянки або об’єднання зе�
мельних ділянок одночасно із
зміною її / їх цільового призна�
чення недостатньо  розробки
тільки одного з видів документації
із землеустрою — проєкту відве�
дення земельної ділянки. Це не
вирішить поставленого завдання.
Адже склад відповідного проєкту
землеустрою є вичерпним та не
підлягає розширенню за фактом
особливих обставин, які прямо не
передбачені законодавством. Сам
проєкт землеустрою не має місти�
ти інформацію щодо поділу зе�
мельної ділянки чи об’єднання зе�
мельних ділянок.
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ВИСНОВКИ

Виходячи з зазначеного, можна
зробити такі висновки: 

Роз’яснення Держгеокадастру
від 27 квітня 2020 року щодо
поділу та об’єднання земельних
ділянок за проєктами землеуст�
рою, цільове призначення яких
змінюється, носить не норма�
тивний характер, а це означає
що воно є інформаційним і його
застосування є необов’язковим. 

На сьогодні нормативно�пра�
вова база для  оприлюдненого
Держгеокадастром роз’яснення
щодо поділу та об’єднання зе�
мельних ділянок за проєктами
землеустрою, цільове призна�
чення яких змінюється, є него�
товою, а саме роз’яснення —
перспективним, проте законо�
давчо передчасним. Зокрема,
для випадків розроблення
проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки,
щодо якої здійснюється поділ
чи об’єднання із зміною цільо�
вого призначення, необхідно
нормативно закріпити інший
склад проєкту землеустрою що�
до відведення, який буде врахо�
вувати поділ чи об’єднання зе�
мельної ділянки чи земельних
ділянок відповідно.   

Відповідальність за розроблен�
ня тільки проєкту землеустрою

щодо відведення земельної
ділянки, щодо якої здійснює�
ться поділ чи об’єднання із
зміною цільового призначення,
покладається на сертифікова�
ного інженера�землевпорядни�
ка, а ризики відсутності реаліза�
ції, в тому числі скасування
рішення про затвердження та�
кого проєкту або рішення про
державну реєстрацію земельної
ділянки, яка була поділена чи
об’єднана у такий спосіб, — на
власника земельної ділянки. 

В цілому аналіз законодавчих

норм застосування та судової

практики свідчить про те, що

однієї лише позиції Держгеокада�

сту без законодавчо визначеної

процедури реалізації не достатньо

для запровадження нової практи�

ки здійснення поділу та об’єднан�

ня земельних ділянок, цільове

призначення яких змінюється, за

проєктом землеустрою щодо

відведення земельної ділянки.

Проте остаточне рішення в пи�

танні вибору схеми реалізації

запланованого завдання  — зали�

шається за власником (набува�

чем) земельної ділянки, який і

буде нести як реальні, так і потен�

ційні ризики скасування набутого

в обраний спосіб права.

А ЩО СКАЖЕ СУД?

На сьогодні  прямого засто�
сування роз’яснення Держгеока�
дастру від 27 квітня 2020 року в су�
довій практиці не спостерігається,
проте хочу звернути  увагу на  су�
дове рішення, яке дозволить
підкреслити неоднозначні пер�
спективи його застосування. 

Фактичні обставини справи №
495/6080/17, провадження № 61�
1476св20 (Постанова Верховного
Суду від 20 травня 2020 р.) зводять�
ся до того, що за рахунок земель�
ної ділянки, яка перебувала у
користуванні фірми ТОВ «Харрі�
сонс�Транс�Сервіс», шляхом роз�
роблення  технічної документація
із землеустрою щодо поділу та
об`єднання земельних ділянок,
було сформовано низку окремих
земельних ділянок, у тому числі
земельна ділянка відповідача.
Причому, до моменту поділу
земельна ділянка, якою користу�

валося ТОВ «Харрісонс�Транс�
Сервіс», була призначена «для
будівництва та експлуатації закла�
ду відпочинку». Натомість, після
поділу цієї земельної ділянки, За�
токівська селищна рада передала
поділені земельні ділянки у влас�
ність, в тому числі відповідачу по
справі, з цільовим використанням
«для індивідуального дачного
будівництва». 

На думку прокурора, зазначені
факти свідчать про те, що право
власності на зазначену земельну
ділянку набуто відповідачем із пору�
шенням вимог чинного законодав�
ства, а сааме: земельну ділянку у по�
рушення ч. 6 ст. 79�1 та ст. 118 ЗК
України передано без розроблення
проєкту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки у власність.

Ця справа цікава тим, що,
відмовляючи у задоволенні позо�
ву, суд першої інстанції виходив із
того, що відповідно до правової
позиції, наведеної у Постанові
Верховного Суду від 21 лютого

2019 року у справі № 813/6231/14,
Постанові Великої Палати Вер�
ховного Суду від 11 вересня 2018
року у справі № 712/10864/16�а,
вид використання земельної
ділянки — «для дачного будівниц�
тва» відноситься до категорії зе�
мель рекреаційного призначення,
так само, як і вид використання —
«для будівництва та експлуатації
закладу відпочинку».

У контексті цього суд взяв до
уваги доводи ОСОБА_3, яка поси�
лається на те, що при прийнятті
рішення про передачу земельної
ділянки відповідачу вона керува�
лася листом Державного комітету
України по земельних ресурсах від
27 грудня 2006 року № 14�17�7/
9942, а також те, що під час ре�
алізації свого права на землю не
було допущено порушень законо�
давства України. ОСОБА_3 у
спірних правовідносинах діяв за
відсутності законодавчої норми, яка
регламентувала процедуру зміни
виду використання земельної

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ




