Досить поширеними є ситуації, коли власники або користувачі
суміжних земельних ділянок не можуть дійти згоди щодо спільної межі.
Це нерідко стає причиною сусідських конфліктів, психологічної напруги, а
також ускладнень під час використання земельних ділянок. Звернення
клієнтів з такими питаннями є непоодинокі і в Новгородківському бюро
правової допомоги.
Консультує Андрій Крижановський, начальник Новгородківського
бюро правової допомоги.
Для того, щоб уникнути подібних ситуацій, необхідно кожному із нас
знати про встановлені законодавством обмеження та одразу вимагати їх
дотримання.
Державними будівельними нормами – ДБН 79-92 «Житлові будинки
для індивідуальних забудовників України» – були встановлені такі відстані
для зелених насаджень:



від стін будинків і споруд до осі дерев – 5 м, для кущів – 1,5 м;
від межі сусідньої ділянки до осі дерев – 3 м, для кущів – 1 м.

Однак, варто пам’ятати, що гілки дерев та кущів не повинні
перетинати меж сусідніх ділянок.
У разі проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на
іншу власники земельних ділянок, на які виступають гілки та корені мають
право самостійно відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої
земельної ділянки, якщо це є перепоною у використанні земельної ділянки.
Також, відповідно до ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень», якщо з іншого боку межі нема
забудови, то відстань до бічної межі ділянки від найбільш виступної
конструкції стіни повинна становити не менше 1 м.
При цьому має бути забезпечене влаштування необхідних інженернотехнічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з
покрівель та карнизів будівель на територію суміжних земельних
ділянок.
Згідно із санітарними нормами туалети потрібно розташовувати не
ближче 15 м від житлового будинку і літньої кухні, а від питного колодязя –
за 20 м.
Вимоги щодо огорожі (висоти, конструкції, матеріалу) встановлюються
місцевими правилами забудови. Огорожа має проходити по межі і не
повинна створювати перешкод для використання за призначенням сусідської
земельної ділянки, затінювати її та ін.
Також, власники і 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 інше.

Варто наголосити, що ДБН на сьогодні втрачають чинність, оскільки
тепер такі питання уже не є компетенцією центральних органів влади, а
віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування.
Сьогодні такі норми встановлюються в місцевих правилах забудови або
проекті забудови і благоустрою населеного пункту, які затверджуються
місцевою радою після погодження з місцевим органом містобудування та
архітектури.
До Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної
вторинної
правової
допомоги
можна
звернутись
за
адресою: м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка (Дворцова),
64/53, тел. (095)87-662-33, (0522) 32-08-24.
E-mail: kropyvnytskyi1.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua .
Адреси бюро правової допомоги:
Долинське бюро правової допомоги
м. Долинська, вул. Шевченка, 59
Компаніївське бюро правової допомоги
смт Компаніївка, вул. Паркова, 4
Новомиргородське бюро правової допомоги
м. Новомиргород, вул. Соборності, 106
Устинівське бюро правової допомоги
смт Устинівка, вул. Благодатна, 1.
Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової
допомоги діє єдиний телефонний номер 0-800-213-103.

