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Вих. № 1048

В.о. голови Державної служби України
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 мешканки с. Дніпровка
Вільнянського району Запорізької області Курченко Валентини Костянтинівни
щодо надання допомоги в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення
у

власність

земельної

ділянки

для

ведення

особистого

селянського

господарства, площею 1,5 га, на території Дніпровської сільської ради
Вільнянського

району

Запорізької

області

(кадастровий

№

2321581300:04:001:0029).
Зі звернення вбачається, що згідно Розпорядження голови Вільнянської
райдержадміністрації Запорізької області від 29.07.2003 № 382, Курченко В.К.
надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність.
Отримавши бажаний дозвіл, заявник уклала договір з землевпорядною
організацією на розробку проекту землеустрою. Оплата робіт була проведена в
повному обсязі.
Розроблений

проект

був

погоджений

територіальним

Держгеокадастру, про що отримано відповідний висновок.

відділом

Після виготовлення та погодження проекту, а також 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. Вже понад дев’ять років заявник звертається все з новими та
новими клопотаннями про затвердження проекту, однак постійно отримує
відмову.
В листах, Головне управління щоразу викладає перелік все нових та
нових недоліків, які слід усунути для подальшого затвердження проекту.
Однак, після усунення висунутих в попередніх відмовах недоліків, Головне
управління наводить інші, які нічим не підтверджуються та є безпідставними,
носять шаблонний характер.
За дев’ять років заявник отримала безліч відмов, останніми з них
наступні: від 23.12.2015 № К-843/455/36-15, від 12.04.2016 № К-2115-1941/6-16.
Такі дії, перешкоджають Курченко В.К. реалізувати своє право на землю,
гарантоване ст. 14 Конституції 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, скасувати відмови Головного управління
Держгеокадастру у Запорізькій області у затвердженні проекту землеустрою
щодо відведення у власність Курченко В.К. земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства, площею 1,5 га, на території Дніпровської
сільської ради Вільнянського району Запорізької області (кадастровий №
2321581300:04:001:0029), затвердити відповідний проект та передати земельну
ділянку у власність.

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене та заявника – Курченко В.К. за адресою: вул. Молодіжна, 17, с. Дніпровка,
Вільнянський р-н, Запорізька обл., у визначений законодавством термін.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
(посв. 286)

