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11 cерпня 2016 р.                               В.о. голови Державної служби України 

 Вих. № 916                                             з питань геодезії, картографії та кадастру 

                                                                                

                                                            Цвяху О. М. 

                                        

                                                 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                       Шановний Олеже Миколайовичу! 

 

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата», мною отримано звернення від жительки с. Зелений Гай 

Вільнянського району Запорізької області Васютіної О.А. щодо питання 

надання незаконної відмови її сину Васютіну Михайлу Юрійовичу в 

отриманні у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 2,00 га, на території Антонівської 

сільської ради Вільнянського району Запорізької області. 

Зі звернення вбачається, що її син Васютін М.Ю., маючи на меті 

отримати безоплатно у приватну власність земельну ділянку, тим самим 

реалізувати своє право, гарантоване ст. 118 Земельного кодексу України та ст. 

14 Конституції України, 09 березня 2016 року звернувся до Головного 

управління Держгеокадастру  у Запорізькій області (далі – Головне управління). 

із клопотанням про надання дозволу на розробку відповідного проекту 

землеустрою. До клопотання було подано схему бажаного місця розташування 

земельної ділянки. 

Своїм листом, датованим від 18.03.2016 № В-712-1201/6-16 Головне 

управління відмовило заявнику в одержанні дозволу, з підстав не зазначення 



заявником у клопотанні конкретної назви проектної документації із 

землеустрою, на виготовлення якої заявник просив надати дозвіл. 

Врахувавши викладені в листі зауваження, 28 березня 2016 року Васютін 

М.Ю. повторно звернувся до Головного управління з клопотанням про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою, приклавши при цьому пакет 

документів що і попереднього разу. 

Однак, на превелике здивування Васютіну М.Ю. стало відомо про те, що 

запитувана ним земельна ділянка вже передана Головним управлінням у 

власність іншому громадянину, однак про таке рішення його особисто 

повідомлено не було. 

З цих підстав вбачається те, що Головне управління з самого початку не 

мало наміру передавати Васютіну М.Ю. у власність земельну ділянку, а своєю 

відмовою, навмисне затягувало час, адже відведення земельної ділянки у 

власність, що відбувається вперше, здійснюється на підставі проекту 

землеустрою.  

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, встановити - чи правомірними були дії 

Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області щодо надання 

відмови Васютіну М.Ю. у наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою, та у разі виявлення правопорушень притягнути керівництво 

Головного управління до відповідальності. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника – Васютіну О.А., за адресою: вул. Першотравнева, 25, с. 

Зелений Гай, Вільнянський р-н, Запорізька обл., у визначений законодавством 

термін. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 


