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                                                                   Шляховому В. В. 

 

                                        

                                                 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                    Шановний Владиславе Валерійовичу! 

     

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата України», до мене надійшло звернення від мешканки с. 

Дніпровка, Вільнянського району, Запорізької області Бензель Людмили 

Іванівни, щодо надання допомоги в затвердженні її чоловіком Брехливим 

Павлом Петровичем проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 

(1,03 га 0,4073 га) на території Дніпровської сільської ради Вільнянського 

району Запорізької області. 

Зі звернення вбачається, що згідно Розпорядження голови Вільнянської 

райдержадміністрації Запорізької області від 29.07.2003 № 382, Брехливому 

П.П. надано дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації із 

землеустрою, як працівнику соціальної сфери. 

Отримавши дозвіл, Брехливий П.П. уклав договір з землевпорядною 

організацією на розробку проекту землеустрою щодо відведення йому у 

власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

Оплата робіт була проведена в повному обсязі. 

За результатами розроблення проекту землеустрою, земельна ділянка 

була розділена на площі 1,03 га 0,4073 га. 
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Після виготовлення проекту та у відповідності до ст. 122 Земельного 

кодексу України, заявником подано до Головного управління Держгеокадастру 

у Запорізькій області (далі – Головне управління) клопотання про затвердження 

розробленого проекту землеустрою. До клопотання подано всі документи, 

перелік яких визначений Земельним кодексом України. 

Однак, до сьогоднішнього часу розроблений проект так і не 

затверджений. Щоразу, як заявник звертається із клопотанням про 

затвердження проекту, постійно отримує відмову. Головне управління 

відмовляється затверджувати розроблений проект. З самого початку підставою 

для відмови слугували недоліки у розробленому проекті землеустрою, пізніше 

Головне управління стало посилатись на начебто неможливість відведення двох 

земельних ділянок у власність Брехливому П.П. для ведення особистого 

селянського господарства, не зважаючи на той факт, що згідно проекту 

землеустрою у власність передається  одна земельна ділянка, площа якої була 

розділена на 1,30 га та 0,4073 га. 

Брехливий П.П., вже понад дев’ять років не може затвердити 

розроблений проект землеустрою. За весь час від Головного управління він 

отримав значну кількість відмов, деякі з них: від 02.09.2014 № У-23-320/6-14, 

від 30.09.2015 № 31-8-0.3-4034/25-15. 

З метою вирішення зазначеної проблеми, Брехливий П.П. звертався до 

Держгеокадастру, однак жодного зрушення в даному питанні так і не сталось. 

Станом на теперішній час розроблений проект землеустрою не затверджений, а 

земельна ділянка не передана у власність.    

Такі дії Головного управління є неправомірними та такими, що 

перешкоджають Брехливому П.П. реалізувати своє право на землю, гарантоване 

ст. 14 Конституції України. 

У відповідності до п. 4 Положення про Державну службу України з 

питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого Постановою КМУ № 15 

від 14.01.2015, здійснення державного нагляду у сфері землеустрою, внесення 

пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, 
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регулювання земельних відносин належить до повноважень Держгеокадастру 

України. 

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 Владиславу Валерійовичу, в межах наданих Вам повноважень, 

розібратись в ситуації що склалась, скасувати відмови Головного управління 

Держгеокадастру у Запорізькій області у затвердженні проекту землеустрою 

щодо відведення у власність Брехливому П.П. земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, площею 1,30 га та 0,4073 га, на території 

Дніпровської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, 

затвердити відповідний проект та передати земельну ділянку у власність. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника – Бензель Л.І. за адресою: вул. Молодіжна, 66, с. Дніпровка, 

Вільнянський район, Запорізька обл., у визначений законодавством термін. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 


