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23 грудня 2016 р.                                     В.о. начальника ГУ Держгеокадастру 

Вих.№1262                                                   у Запорізькій області     

             

              Чкан Т. В. 

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                          Шановна Тетяно Віталіївно! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення від 

мешканця с. Григорівка, Пологівського району, Запорізького району Павлюка 

Анатолія Івановича,  щодо сприяння в отриманні ним земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,00 га, 

розташованої на території Григорівської сільської ради Пологівського району 

Запорізької області. 

Зі звернення вбачається, що заявник приймав активну участь у 

Антитерористичній операції на Сході України, в результаті отримав відповідне 

посвідчення, яке надає йому право користуватись усіма пільгами та 

соціальними гарантіями, встановленими чинним законодавством України для 

відпорної категорії осіб. 

Маючи законне право на отримання в першочерговому порядку землі та в 

межах норм безоплатної приватизації, визначеній  121 Земельного кодексу 

України, 24 березня 2016 року № П-1994/0/5-16 заявником було подано до 

Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне 

управління) клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки. 



До клопотання було подано повний пакет документів, перелік яких 

визначено ст. 118 Земельного кодексу України, у тому числі графічні 

зображення бажаного місця розташування земельної ділянки. 

У відповідності до ч. 7 ст. 118, «Відповідний орган виконавчої влади або 

орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи 

комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених 

статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або  

надає мотивовану відмову у його наданні». 

Однак, не зважаючи на те, що клопотання про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення , подано вже більше місяця тому, до цього 

часу жодної відповіді з Головного управління не надійшло до заявника, що є 

неприпустимим та таким, що порушує встановлені законодавством строки на 

отримання дозволу.  

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

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

Тетяно Віталіївно, в межах наданих Вам повноважень, посприяти у 

якнайшвидшому виділенню Павлюку Анатолію Івановичу земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,00 

га, розташованої на території Григорівської сільської ради Пологівського 

району Запорізької області. 

Про результати розгляду депутатського звернення, прошу 

проінформувати мене та заявника –  Павлюка Анатолія Івановича, за адресою: 

вул. Комарова, 75, с. Григорівка, Пологівський р-н, Запорізька обл., т. 

066 281 00 86 у визначений законодавством термін. 

 

 

З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 


