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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                       Шановний Максиме Петровичу! 

     

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

Любицьке Новомиколаївського району Запорізької області Василенко Ганни 

Василівни, яка являється матір’ю військовослужбовця Василенка Віктора 

Юрійовича, щодо сприяння в отриманні ним земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,80 га, 

розташованої на території Різдвянської сільської ради Новомиколаївського 

району Запорізької області. 

Зі звернення вбачається, що її син будучи військовослужбовцем, звання 

сержант, на теперішній час перебуває на військовій службі в Харківському 

університеті Повітряних сил де навчається на 2 курсі. 

Маючи право на першочергове отримання земельної ділянки у власність, 

встановлене Законом України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», 06 квітня 2015 року Василенко В.Ю. 

подав клопотання до Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій 

області (далі – Головне управління) про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,80 га, 

розташованої на території Різдвянської сільської ради Новомиколаївського 

району Запорізької області. До клопотання було подано повний пакет 

документів, перелік яких визначено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України. 

У відповідь на подане клопотання, Головне управління винесло Наказ від 

20.05.2015 № 8-1100/15-15-СГ, яким надано Василенку В.Ю. дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою. 

Розробивши згідно Наказу проект землеустрою, 16 вересня 2015 року 

Василенко В.Ю. подав до Головного управління клопотання про затвердження 

у встановленому законом порядку розробленого проекту землеустрою. 

У відповідності до ч. 9 ст. 118 Земельного кодексу України, «Відповідний 

орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає 
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земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до 

повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з 

дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи 

землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного 

висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність». 

Однак, всупереч зазначеній вище законодавчій нормі, яка встановлює 

двотижневий строк на затвердження поданого проекту землеустрою, Головне 

управління проект не затвердило, про причини затримки не повідомило. 

В зв’язку з цим, 21.10.2015 заявник звернулась із скаргою на гарячу лінію 

Держгеокадастру, в якій виклала обставини справи та просила терміново 

здійснити реагування. 

Листом від 04.11.2015 № 21-8-0.3-5569/25-15, Головне управління 

повідомило заявника про те, що їхніми спеціалістами підготовлено Наказ про 

затвердження  проекту землеустрою щодо відведення Василенку В.Ю. 

земельної ділянки. Вказали, що після реєстрації відповідного наказу його 

повідомлять додатково. 

Проте, до цього часу жодної відповіді з Головного управління так  і не 

надійшло, що є неприпустимим та порушує права Василенка В.Ю. на 

безоплатне отримання у власність земельної ділянки. 

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 Максиме Петровичу, в межах наданих Вам повноважень, розібратись 

в ситуації що склалась, посприяти у якнайшвидшому отриманню Василенко 

Віктором Юрійовичем Наказу про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 1,80 га, розташованої на території 

Різдвянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області та 

передачі земельної ділянки у власність. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника у визначений законодавством термін. 

Додаток: на __ арк. 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 


