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3 квітня 2017 р.                                   В.о. голови Державної служби України 
 Вих. № 1380                                           з питань геодезії, картографії та кадастру 
                                                                                
                                                              Цвяху О. М. 
                                        
                                                 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

                                      Шановний Олеже Миколайовичу! 
 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення жителя с. 

Тернувате, Новомиклаївського району, Запорізької області Тавхутдінова 

Миколи Андрійовича, який являється учасником Антитерористичної операції, 

щодо сприяння в затвердженні ним проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею до 2,00 га на території Тернуватської селищної ради. 

Зі звернення вбачається, що заявник приймав активну участь у 

Антитерористичній операцій на Сході України, в результаті чого йому було 

присвоєно статус учасника бойових дій та видано відповідне посвідчення.  

Маючи право на першочергове отримання земельної ділянки у власність, 

встановлене Законом України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», Тавхутдінов М.А. звернувся до 

Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне 

управління) з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки. 

Одержавши відповідний Наказ та у відповідності до чинного 

законодавства, Тавхутдінов М.А. замовив проект землеустрою у 

землевпорядній організації та оплатив кошти за його виготовлення. 



Після погодження проекту та у відповідності до ст. 122 Земельного 

кодексу України, заявник подав до Головного управління клопотання про 

затвердження розробленого проекту землеустрою. 

Однак, листом від 17.10.2016 Г № І-3203-4723/6-16 Головне управління 

відмовило заявнику у затвердженні розробленого проекту та виклало в ньому 

ряд недоліків, які начебто містить землевпорядна документація, що відповідно 

перешкоджає у її затвердженні. 

Після цього, заявник звернувся до розробника відповідної землевпорядної 

документів з проханням усунути висунуті Головним управлінням недоліки, які 

в подальшому було усунуто. 

10.01.2017, заявник повторно звернувся до Головного управління з 

клопотанням про затвердження проекту землеустрою, однак і цього разу йому 

було відмовлено про що свідчить відповідний лист від 02.02.2017 № 97-753/6-

17. 

Зазначені дії Головного управління заявник вважає незаконними та 

такими, що перешкоджають йому скористатись правом на першочергове 

отримання у власність землі як учаснику бойових дій.  

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, посприяти у якнайшвидшому отриманню 

Тавхутдіновим М.А. Наказу про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення йому у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, орієнтовною площею 2,00 га, розташованої на 

території Тернуватської слищної ради, Новомиколаївського району, Запорізької 

області та, відповідно, передачі земельної ділянки у власність. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника – Тавхутдінова М.А. за адресою: вул. Зелена, 17, с. Тернувате, 

Новомиколаївський р-н, Запорізька обл., у визначений законодавством термін. 

 
З повагою 

 
народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  
                                                                                                           (посв. 286) 


