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В.о. начальника
Головного управління Держгеокадастру у
Запорізькій області

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус
народного депутата», мною отримано звернення від мешканця с. Полтавка,
Гуляйпільського району, Запорізької області Васюк В.М. щодо надання
допомоги в оформленні документів на право приватної власності на землю.
Зі звернення вбачається, що заявник вже понад 10 років користується
земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, що розташована на
території Полтавської сільської ради Гуляйпільського району Запорізької
області. Право користування земельною ділянкою підтверджується Державним
актом на право постійного користування землею.
У 2014 році, заявник маючи на меті присвоїти земельній ділянці, що
перебуває у користуванні, кадастровий номер та в подальшому оформити її у
власність, розробив технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Документація із
землеустрою виготовлена у відповідності до чинного законодавства. На основі
розробленої документації площа земельної ділянки склала 1,29 га.
24.11.2015, заявник звернувся до Головного управління Держгеокадастру
у Запорізькій області (далі – Головне управління) з клопотанням про передачу
зазначеної земельної ділянки у власність.

Листом від 22.12.2015 № 0-295-135/36-15, Головне управління відмовило
заявнику у задоволенні клопотання, оскільки подані ним документи не
вбачають підстав для передання земельної ділянки у власність без розроблення
проекту землеустрою.
20 липня 2016 року, заявник повторно звернувся до Головного управління
з клопотанням, однак на сьогоднішній день жодної відповіді не надійшло до
заявника.
Зазначені дії Головного управління, заявник вважає безпідставними,
необґрунтованими та такими що перешкоджають йому належним чином
скористатись правом на оформлення права власності на земельну ділянку.
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, розібратись в ситуації
що склалась та посприяти у передачі Васюк В.М. у власність земельної ділянки
площею 1,29 га, що розташована на території Полтавської сільської ради
Гуляйпільського району, Запорізької області.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене та заявника – Васюк В.М., за адресою: вул. Свердлова, 57, с. Полтавка,
Гуляйпільський р-н, Запорізька обл., у визначений законодавством термін.
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