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3 квітня 2017 р.                                   В.о. голови Державної служби України 

 Вих. № 1376                                           з питань геодезії, картографії та кадастру 

                                                                                

                                                              Цвяху О. М. 

                                        

                                                 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                      Шановний Олеже Миколайовичу! 

 

Мені, як народному депутату України, надходить значна 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 у власність земельних ділянок. 

Одним з таких є звернення жительки смт. Новомиколаївки, Запорізької 

області Коляси Вікторії Григорівни, яка вже два роки                                                                   

не може використати своє право на отримання у власність земельної ділянки 

площею 2,00 га, на території Новомиколаївської селищної ради 

Новомиколаївського району Запорізької області, як то встановлено ст. 118 

Земельного кодексу України. 

Згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій 

області від 31.01.2015, їй надано дозвіл на розробку проекту землеустрою, 

який був розроблений ДП «Запорізький інститут землеустрою».  

Висновком по проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

від 07.04.2015, Управління Держгеокадастру у Вільнянському районі 

Запорізької області погодило розроблений проект. 



У зв’язку з тим, що земельна ділянка відноситься до особливо цінних 

земель, була проведена Державна експертиза землевпорядної документації.  

Згідно висновку Державної експертизи землевпорядної документації від 

13.05.2015 № 73, зауваження та пропозиції до землевпорядної документації 

відсутні, експертиза оцінена позитивно.  

Однак, до теперішнього часу розроблений проект землеустрою досі не 

затверджений. Кожного разу заявник звертається до Головного управління 

Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне управління) з 

клопотанням про затвердження проекту землеустрою, що розроблений і 

щоразу вона отримує майже однотипні відмови у затвердженні, з викладенням 

недоліків, які не мають нічого спільного з фактичним змістом розробленого 

проекту землеустрою. 

Відтак, заявник отримала вже 6 відмов у затвердженні проекту 

землеустрою, остання відмова датована від 08.08.2016 № 5611-3802/6-16. 

Зазначаю, що вказані відмови у задоволенні клопотання Коляси В.Г. 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  Вас, розібратись в ситуації, що склалась, скасувати 

відмови 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 – за адресою: вул. К. Маркса, буд. 3, смт. Новомиколаївка, 

Запорізька обл.,  у визначений законодавством термін. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 

 

 


