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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                      Шановний Олеже Миколайовичу! 

 

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата», мною отримано звернення від мешканця с. Підгірне, 

Новомиколаївського району, Запорізької області Бурлаченка Дмитра 

Івановича про сприяння в отриманні ним у власність земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею до 2,00 

га, на території Підгірненської сільської ради. 

Зі звернення вбачається, що заявник перебуває на третій групі 

інвалідності та отримує пенсію у мінімальному розмірі. Через те, що 

Бурлаченко Д.І. потребує постійної медикаментозної підтримки, отримуваних 

ним коштів не вистачає не лише на медикаменти, а й на проживання. 

У зв’язку з цим, заявник маючи на меті скористатись своїм правом на 

безоплатне отримання у власність землі, від використання якої він бажає 

отримувати дохід, звернувся до Головного управління Держгеокадастру у 

Запорізькій області (далі – Головне управління) із клопотанням про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею до 2,00 га, на території Підгірненської сільської ради.  



Отримавши відповідний дозвіл та розробивши у відповідності до чинного 

законодавства України проект землеустрою, заявник подав виготовлений 

проект на затвердження до Головного управління. 

Листом від 26.01.2017 № 6-8722-714/6-17, Головне управління відмовило 

заявнику у затвердженні розробленого проекту, та виклало ряд недоліків які 

начебто містить землевпорядна документація, що відповідно перешкоджає у її 

затвердженні. 

Викладені у листі Головного управління недоліки по проекту 

землеустрою було усунуто розробниками відповідної документації, а заявником 

повторно подано клопотання на затвердження. 

Однак, не зважаючи на встановлений ст. 123 Земельного кодексу України 

двотижневий строк на затвердження проекту землеустрою, Головне управління 

досі проект не затвердило, чим порушило права заявника. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2, 3 ст. 36 

Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас, 

посприяти у якнайшвидшому затвердженні Головним управлінням 

Держгеокадастру у Запорізькій області проекту землеустрою щодо відведення у 

власність Бурлаченко Д.І. земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, орієнтовною площею до 2,00 га, на території 

Підгірненської сільської ради, Новомиколаївського району, Запорізької області 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника – Бурлаченко Д.І. за адресою: вул. Молодіжна, 2, с. Підгірне, 

Новомиколаївський р-н, Запорізька обл., т. 0963353778 у визначений 

законодавством термін. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 


