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В.о. голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру
Цвяху О. М.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Олеже Миколайовичу!
До мене, як народного депутата України, надійшло звернення жителя с.
Дніпровка, Вільнянського району, Запорізької області Бубнова Анатолія
Юрійовича, який являється учасником Антитерористичної операції щодо
сприяння в затвердженні йому проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства
на території Дніпровської сільської ради.
Зі звернення вбачається, що заявник приймав активну участь у
Антитерористичній операцій на Сході України, в результаті чого йому було
присвоєно статус учасника бойових дій та видано відповідне посвідчення.
Маючи право на першочергове отримання земельної ділянки у власність,
встановлене

Законом

України

«Про

соціальний

і

правовий

захист

військовослужбовців та членів їх сімей», 26.03.2015 Бубнов А.Ю. звернувся до
Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне
управління) з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства, площею 1,5 га, на території Дніпровської
сільської ради.

Рішенням Дніпровської сільської ради від 14.04.2015 № 18, погоджено
можливість відведення земельної ділянки у власність Бубнову А.Ю.
В результаті, Головним управлінням видано Наказ від 13.05.2015 № 81031/15-15-СГ про надання заявнику дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність.
Одержавши Наказ та у відповідності до чинного законодавства, Бубінов
А.Ю. замовив проект землеустрою у землевпорядній організації та оплатив
кошти за його виготовлення.
Розроблений проект було погоджено Управлінням Держгеокадастру у
Вільнянському районі Запорізької області, про що отримано висновок від
25.08.2015.
Після погодження проекту та у відповідності до ст. 122 Земельного
кодексу України, 06.11.2015 заявник подав до Головного управління
клопотання про затвердження розробленого проекту землеустрою.
Однак, станом на теперішній час проект землеустрою досі не
затверджений, з підстав наявності у ньому недоліків.
За весь час заявник отримав три відмови у затвердженні проекту: від
20.11.2015 № 0-8-0.3-6436/25-15, від 12.05.2016 № Б-2569-2766/6-16, від
30.08.2016 № Б-5226-4022/6-16.
Щоразу, як заявник звертається до Головного управлінням з новим
клопотанням про затвердження проекту то усуває недоліки, зазначені в
попередніх відмовах. Однак, Головним управлінням зазначаються все нові та
нові причини для відмови, які нічим не підтверджуються. Складається
враження, що поданий на затвердження проект взагалі ніхто не розглядає, а
відмови надаються за формою шаблону.
В останній відмові від 30.08.2016, Головне управління повідомило
заявника про те, що висновок про погодження проекту землеустрою втратив
свою дію 25.08.2016, в зв’язку з цим йому необхідно повторно подавати проект
на погодження та витрачати додаткові кошти.

Зазначені дії, перешкоджають Бубнову А.Ю. скористатись правом на
першочергове отримання у власність землі та є по відношенню до нього
протиправними.
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, посприяти у якнайшвидшому отриманні
Бубновим

Анатолієм

Юрійовичем

Наказу

про

затвердження

проекту

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення
особистого

селянського

господарства,

орієнтовною

площею

1,5

га,

розташованої на території Дніпровської сільської ради Вільнянського району
Запорізької області та, відповідно, передачі земельної ділянки у власність.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене та заявника – Бубнова А.Ю., за адресою: вул. Молодіжна, 53, с. Дніпровка,
Вільнянський р-н, Запорізька обл., у визначений законодавством термін.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
(посв. 286)

