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                                                            Цвяху О. М. 

                                        

                                                 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                      Шановний Олеже Миколайовичу! 

 

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата», мною отримано звернення жительки с. Підгірне 

Новомиколаївського району Запорізької області Рудченко Юлії Петрівни щодо 

надання допомоги оформленні права власності на земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,00 га, 

на території Підгірненської сільської ради Новомиколаївського району 

Запорізької області (контур поля № 253). 

Зі звернення вбачається, що заявник у 2011 році, 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, звернулась із клопотанням про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою до Головного управління Держгеокадастру  у Запорізькій області 

(далі – Головне управління). При цьому було надано повний пакет документів у 

відповідності до чинного на той момент законодавства. 

Однак, на сьогоднішній день право приватної власності досі не 

оформлене, що пов’язано із незаконними діями Головного управління 

Держгеокадастру у Запорізькій області, які перешкоджають заявнику 

скористатись своїм правом.  



Щоразу як заявник, після попередніх відмов, враховуючи висунуті в них 

зауваження, звертається з новим клопотанням, постійно отримує відмови з 

надуманих та неіснуючих причин, які нічим не підтверджуються. 

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. 

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 Олегу Миколайовичу, в межах наданих Вам повноважень, 

розібратись в ситуації що склалась, та посприяти у якнайшвидшому 

оформленні Рудченко Юлією Петрівною права приватної власності на земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 1,00 га, на території Підгірненської сільської ради Новомиколаївського 

району Запорізької області (контур поля № 253). 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника –  Рудченко Юлію Петрівну, за адресою: вул. Іванівська, б. 4, 

с. Підгірне, Новомиколаївський район Запорізька обл.,  у визначений 

законодавством термін. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 

 

 


