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15 липня 2016 р.                                 Голові Державної служби України 

 Вих. № 863                                             з питань геодезії, картографії та кадастру 

                                                                                

                                                              Мартинюку М. П.                                  

                                        

                                                 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                       Шановний Максиме Петровичу! 

 

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата», мною отримано звернення працівника соціальної сфери - 

жительки с. Преображенка, Оріхівського району, Запорізької області 

Сьомченко Антоніни Петрівни щодо надання допомоги в затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення їй у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,87 га, на 

території Вільнянської сільської ради Оріхівського району Запорізької області. 

Зі звернення вбачається, що у 2011 році заявниця, отримала на підставі 

розпорядження Оріхівської районної державної адміністрації, дозвіл на 

виготовлення проекту землеустрою. 

Після його виготовлення у відповідності до ст. 122 Земельного кодексу 

України, 03.12.2015 року подала  до Головного управління на затвердження. До 

свого клопотання нею подано: оригінал проекту землеустрою, обмінний файл в 

форматі XML (розроблена документація в електронному вигляді) та інші 

документи, перелік яких визначений Земельним кодексом України. 

Своїм листом Головне управління відмовило заявнику у затвердженні 

поданого нею проекту землеустрою. В листі було викладено перелік недоліків, 

які слід усунути для подальшого затвердження проекту. 



Після усунення недоліків, 19.05.2015 року заявник повторно звернулась 

до Головного управління із клопотанням про затвердження того ж проекту.  

Листом від 22.01.2016 року Головне управління повідомило заявницю, що  

її документи в управлінні відсутні.  

Тобто з зазначеного листа вбачається, що документи Сьомченко А.П. 

фактично втрачені, та в подальшому можуть бути відновлені за рахунок 

заявниці та лише на підставі наказу головного управління. 

Такі дії співробітників Головного управління є неправомірними та 

спрямовані на позбавлення заявниці права на отримання бажаної земельної 

ділянки. 

У відповідності до 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, 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, 

розібратись в ситуації, що склалась, зобов’язати Головне управління відновити 

порушені права заявниці, провести ретельну перевірку зазначених у звернені 

фактів, та притягнути винних осіб до дисциплінарної відповідальності.  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника – Сьомченко Антоніну Петрівну, за адресою: вул. Гагаріна, 

199, с. Преображенка, Оріхівський район Запорізька обл., у визначений 

законодавством термін. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 


