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20 вересня 2016 р.                             В.о. голови Державної служби України 

 Вих. № 1011                                          з питань геодезії, картографії та кадастру 

                                                                                

                                                            Цвяху О. М. 

                                        

                                                 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                      Шановний Олеже Миколайовичу! 

 

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата», мною отримано звернення від мешканки с. Підгірне 

Новомиколаївського району Запорізької Говтян Олени Петрівни щодо надання 

допомоги в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 

2,00 на території Підгірненської сільської ради Новомиколаївського району 

Запорізької області (кадастровий № 2323684000:02:002:0008). 

Зі звернення вбачається, що згідно Розпорядження голови 

Новомиколаївської райдержадміністрації Запорізької області від 26.12.2012, 

Говтян О.П. надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність. 

В подальшому, у зв’язку із хворобою чоловіка, Говтян О.П. не мала 

можливості в строк, визначений розпорядженням виготовити проект, в зв’язку з 

чим дозвіл був анульованим. 

В 2013 році, заявнику повторно видали дозвіл. Отримавши бажаний 

дозвіл, заявник уклала договір з землевпорядною організацією ТОВ «Козацькі 

землі» на розробку проекту землеустрою. Оплата робіт була проведена в 

повному обсязі. 



26 грудня 2015 року, Управлінням Держгеокадастру у Вільнянському 

районі Запорізькій області, на підставі розробленого проекту, було здійснено 

державну реєстрацію земельної ділянки та присвоєно кадастровий № 

2323684000:02:002:0008.   

Після виготовлення проекту та у відповідності до ст. 122 Земельного 

кодексу України, заявником подано до Головного управління клопотання про 

затвердження розробленого проекту землеустрою. До клопотання подано всі 

документи, перелік яких визначений Земельним кодексом України. 

Однак, до сьогоднішнього часу розроблений проект так і не 

затверджений. Щоразу, як заявник звертається із клопотанням про 

затвердження проекту, постійно отримує відмову. Головне управління 

відмовляється затверджувати розроблений проект з підстав недійсності 

Розпорядження від 2013 року, однак на момент виготовлення проекту 

землеустрою Розпорядження було чинним.   

Такі дії Головного управління є неправомірними та такими, що 

перешкоджають Давтян О.П. реалізувати своє право на землю, гарантоване ст. 

14 Конституції України. 

У відповідності до п. 4 Положення про Державну службу України з 

питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого Постановою КМУ № 15 

від 14.01.2015, здійснення державного нагляду у сфері землеустрою, внесення 

пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, 

регулювання земельних відносин належить до повноважень Держгеокадастру 

України. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2, 3 ст. 36 

Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас, 

шановний Олегу Миколайовичу, в межах наданих Вам повноважень, 

розібратись в ситуації що склалась, скасувати відмови Головного управління 

Держгеокадастру у Запорізькій області у затвердженні проекту землеустрою 

щодо відведення у власність Говтян О.П. земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, площею 2,00 га, на території 

Підгірненської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області 



(кадастровий № 2323684000:02:002:0008), затвердити відповідний проект та 

передати земельну ділянку у власність. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника – Говтян О.П., за адресою: вул. Іванівська, 44, с. Підгірне, 

Новомиколаївський район Запорізька обл., у визначений законодавством 

термін. 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 

 


