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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                       Шановний Максиме Петровичу! 

     

Я, будучи народним депутатом України, отримую значну кількість 

звернень громадян, які стосуються питання зловживання керівництвом 

Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області своїм 

службовим становищем, яке, як наслідок, перешкоджає реалізації людьми 

права на отримання ними земельних ділянок у власність. 

Одним з таких є звернення жительки смт. Новомиколаївки Запорізької 

області Коляси Вікторії Григорівни, яка вже більше року не може використати 

своє право на отримання у власність земельної ділянки площею 2,00 ґа, на 

території Новомиколаївської селищної ради Новомиколаївського району 

Запорізької області, як то встановлено ст. 118 Земельного кодексу України. 

Кожного разу нею направляється до Головного управління 

Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне управління) 

клопотання про затвердження проекту землеустрою, і щоразу вона отримує 

майже однотипні відмови у затвердженні, з викладенням недоліків, які не 

мають нічого спільного з фактичним змістом розробленого проекту 

землеустрою. 

У вересні 2015 року, мною вже направлялись депутатські звернення до 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, 

Генеральної прокуратури України та Міністерства  регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, з детальним 

викладенням обставин, які створюють перешкоди в отриманні Колясою 

Вікторією Григорівною земельної ділянки, це зокрема стосується 

безпідставних відмов Головного управління, у затвердженні проекту 

землеустрою, як різняться один від одного лише своїм трактуванням, не 

маючи нічого спільного із законодавчими нормами у цій сфері. 

Після цього, жодного зрушення в даному питанні не сталося, а саме 

звернення не знайшло свого реагування зокрема з Вашої сторони. Надалі так і 

продовжувалася історія безпідставних відмов, які одержує Коляса В.Г. від 
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Головного управління у відповідь на подані нею клопотання про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. 

09 лютого 2016 року, нею подано чергове клопотання до Головного 

управління (вх. № К -713/0/5-16 від 09.02.2015) про затвердження проекту 

землеустрою. 

Листом від 29.02.2016 за № К-713-818/6-16, Головне управління в 

черговий раз відмовило Колясі В.Г. у задоволенні її клопотання. Як підставу 

відмови послалось на ту саму підставу, що і в попередньому листі (від 

23.12.2015 № К-54-453/36-15).  

Зазначаю, що вказана відмова у задоволенні клопотання Таранової Є.С. 

є безпідставною та такою що не відповідає встановлених чинним 

законодавством нормам, відповідно до яких (ч. 2 ст. 14 Конституції України), 

«право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується 

громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до 

закону».  

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, регулювання земельних відносин належить до повноважень 

Держгеокадастру України. 

Таким чином, зважаючи на зазначене вище та задля відновлення 

справедливості, прошу шановний Максиме Петровичу, в межах наданих Вам 

повноважень, розібратись в ситуації що склалась, скасувати відмову Головного 

управління Держгеокадастру у Запорізькій області у затвердженні проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність Колясі В.Г. на території 

Новомиколаївської селищної ради Новомиколаївського району Запорізької 

області затвердити відповідний проект та передати земельну ділянку у 

власність. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника у визначений законодавством термін. 

Сподіваюсь на Ваше порозуміння та прийняття справедливого рішення. 

Додаток: на __ арк. 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 


