
 

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ  
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24 квітня 2017 р.                                 В.о. голови Державної служби України 

 Вих. № 1440                                           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 жителів міста Запоріжжя, 

(список додається), які брали активну участь у Антитерористичній операції та 

отримали статус учасника бойових дій, щодо погодження проектів 

землеустрою щодо відведення їм у власність земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, площами до 2,00 га, на території 

Матвіївської сільської ради,  Вільнянського району Запорізької області. 

Зі змісту звернення вбачається, що на території Матвіївської сільської 

ради розташовується земельна ділянка сільськогосподарського призначення, 

площею 85,00 га (кадастровий № 2321583600:02:001:0130).  

Згідно наказу Головного управління Держземагентства у Запорізькій 

області від 25.09.2014 № 8-408/15-14-С, зазначена земельна ділянка була 

передана в оренду гр. Каспришину С.А., для ведення фермерського 

господарства. 

Однак, у зв’язку з невиконанням гр. Каспришиним С.А умов Наказу, в 

частині укладення договору оренди землі та використання земельної ділянки за 

цільовим призначенням, Головним управлінням Держгеокадастру у Запорізькій 



області прийнято Наказ від 13.01.2016 № 8-1/15-16-СГ про визнання таким що 

втратив чинність від 25.09.2014 № 8-408/15-14-С. 

В подальшому, Головним управлінням було прийнято рішення про 

відведення території землі площею 85,00 га, на території Матвіївської сільської 

ради, у власність учасникам бойових дій, які приймали участь у АТО та мають 

першочергове право на отримання у власність землі. 

Головним управлінням було видано дозволи на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення у власність землі 25 учасникам бойових дій. 

Проекти землеустрою було розроблено ДП «Запорізький інститут 

землеустрою», в якому працюють сертифіковані інженери геодезисти. 

Після розробки проектів та у відповідності до вимог ст. 118 Земельного 

кодексу України, їх було передано на погодження до Управління 

Держгеокадастру у Вільнянському районі Запорізькій області.  

Однак, начальником управління Приходько О.М. було повернуто проекти 

землеустрою щодо відведення землі по 18 претендентам: 

1.     Паровой Ігор Васильович 

2.     Грамолін Олександр Миколайович 

3.     Іщенко Олексій Валерійович 

4.     Коваль Роман Сергійович 

5.     Мормуль Ігор Васильович 

6.     Горових Микола Юрійович 

7.     Логвінов Сергій Михайлович 

8.     Логвінов Антон Михайлович 

9.     Логвінов Михайло Олександрович 

10.   Есауленко Валерій Вікторович 

11.   Луценко Ігорь Аркадійович 

12.   Маковецький Олексій Володимирович 

13.   Кучеренко Григорій Володимирович 

14.   Пєтухов Олександр Анатолійович 

15.   Сисак Олександр Володимирович 

16.   Бабенко Михайло Олександрович 



17.   Верховський Олександр Миколайович 

18.   Притуляк Ігор Михайлович. 

Управління Держгеокадастру у Вільнянському районі відмовляється 

погоджувати відповідні проекти землеустрою, у зв’язку з наявністю у них 

певних недоліків, які потребують негайного усунення. 

ДП «Запорізький інститут землеустрою», як розробник землевпорядної 

документації, погоджується усунути заявлені недоліки про проектам 

землеустрою, окрім одного, наведеного нижче. 

-  «В порушення вимог п. 7 Порядку використання апаратури 

супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-

геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких 

робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого постановою КМУ від 

13.07.1998 №1075 проект не містить відомостей про наявність у розробника за 

основним місцем роботи сертифікованого інженера-геодезиста, відповідального 

за якість результатів топографо-геодезичних робіт». 

 На думку фахівців ДП «Запорізький інститут землеустрою», зазначене 

зауваження Держгеокадастру у Вільнянському районі є необґрунтованим та 

таким що не відповідає фактичним обставинам справи, оскільки, «Відповідно 

до п. 3.13 Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання 

кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-

геодезиста, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 28.11.2012 № 

739, Кваліфікаційний сертифікат, що підтверджує відповідність інженера-

землевпорядника кваліфікаційним характеристикам професії та його 

спроможність самостійно складати окремі види документації із землеустрою та 

документації з оцінки земель (крім експертної грошової оцінки земельних 

ділянок), виконувати топографо-геодезичні та картографічні роботи, проводити 

інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших 

обстежень земель під час здійснення землеустрою, видається у паперовій або 

електронній формі». 

Таким чином, заявники вважають що дії Управління Держгеокадастру у 

Вільнянському районі Запорізької області, щодо створення перешкод у 



погодженні розроблених проектів землеустрою є безпідставними та 

необґрунтованими.  

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

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

розібратись в ситуації, що склалась, скасувати відмови Управління 

Держгеокадастру у Вільнянському районі Запорізької області у погодженні 

проектів землеустрою по 18 учасникам бойових дій щодо відведення їм у 

власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, 

погодити відповідні проекти, забезпечити їх затвердження з боку Головного 

управління та передати землю у власність. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та у визначений законодавством термін. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                            (посв. 286) 

 

 

 

 

 

 

 

 


