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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                       Шановний Максиме Петровичу! 

     

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення жителів с. 

Зелене Новомиколаївського району та смт. Новомиколаївка Запорізької області 

Меркулової В.В., Меркулова І.М., Меркулова А.І., Левченко О.С., Дмитрук 

В.М. щодо надання допомоги в затвердженні ними проектів землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею 2,00 ґа на території Зеленівської сільської 

ради Новомиколаївського району Запорізької області та передачі цих земельних 

ділянок у власність. 

Зі звернення вбачається, що заявники у 2013 році, маючи на меті 

отримати безоплатно у приватну власність земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею до 2,00 ґа, та тим 

самим реалізувати своє право, гарантоване ст. 118 Земельного кодексу України 

та ст. 14 Конституції України, звернулись із клопотаннями про надання дозволу 

на розробку відповідних проектів землеустрою до Головного управління 

Держземагентства у Запорізькій області.  

Отримавши дозволи на розробку проектів землеустрою, заявники 

звернулись до Державного підприємства «Запорізький науково-дослідний 

інститут землеустрою» з метою подальшої розробки відповідних проектів 

землеустрою інженерами-геодезистами, які там працюють. 
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Після виготовлення проектів землеустрою та у відповідності до ст. 122 

Земельного кодексу України, заявники подали клопотання до Головного 

управління Держземагентства у Запорізькій області про затвердження 

розроблених проектів землеустрою. До своїх клопотань ними подано: оригінал 

проекту землеустрою, обмінний файл в форматі XML (розроблена 

документація в електронному вигляді) та інші документи, встановленні 

Земельним кодексом України. 

Однак, Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області 

відмовилось погоджувати розроблені проекти землеустрою, про що було 

складено відповідні листи, зміст яких викладено в однаковому контексті та 

зазначено ідентичні в усіх випадках недоліки, які містяться у проектах, та які 

створюють перешкоди для їх затвердження.  

В подальшому заявники звернулися до розробника проектів землеустрою, 

із заявами  щодо усунення недоліків. 

Після усунення недоліків вони повторно звернулися до Головного 

управління із клопотаннями про затвердження проектів землеустрою. Однак і 

на цей раз отримали відмови. Так триває і по сьогоднішній день. Щоразу, 

подаючи нові клопотання про затвердження, заявникам постійно безпідставно 

відмовляють, вказуючи при цьому на недоліки, які є надуманими та нічим не 

підтверджуються. Все це робиться для того, щоб заявники не могли отримати у 

власність земельні ділянки. 

За три роки заявники отримали вже 20 відмов від Головного управління у 

затвердження проектів землеустрою. 

Вбачаю за необхідне зазначити, що мною вже неодноразово направлялись 

звернення до Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру, які стосуються порушень Головним управлінням Держгеокадастру у 

Запорізькій області земельного законодавства в частині надання безпідставних 

відмов громадянам у наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 

власність та їх затвердження, чим спричиняє ситуацію, в якій громадяни 

втрачають можливість реалізувати своє право власності на землю. 
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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 Максиме Петровичу, розібратись в ситуації що склалась, скасувати 

відмови Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області у 

затвердженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства у власність Меркулової В.В., 

Меркулова І.М., Меркулова А.І., Левченко О.С., Дмитрук В.М., затвердити 

відповідні проекти та передати ці земельні ділянки у власність громадянам. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявників у визначений законодавством термін. 

Додаток: на __арк. 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 

 

 

 


