
                                                                        

 

 

 

 

                                                                     

 

  

                                                         Голові Державної служби України 

                                                         з питань геодезії, картографії та кадастру 

                                                                                 

                                                        Мартинюку М. П.                                  

                                                                                                                                                      

                                       ДЕПУТАТСЬКЕ* ЗВЕРНЕННЯ 

  

                                      Шановний Максиме Петровичу! 

        

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення громадян 

України Скуратової О.О., Рябової А.І., Артюхова М.М., Пилипенко О.Я.,     

Білай М.А., Шинкаренко О.І., Конюхов С.О.  щодо необґрунтованої відмови у 

наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою для відведення 

земельних ділянок у власність та їх затвердження службовими особами 

Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області. 

Зі звернення вбачається, що, починаючи з 01 січня 2013 року, відтоді як 

розпорядником земель сільськогосподарського признання державної власності  

стало Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області, передача 

земель у власність громадян, які мають на них мають право, практично не 

здійснюється, що свідчить про ігнорування вимог чинного законодавства з 

цього питання. Непоодинокі випадки, коли заяви про виділення землі 

громадянам навіть не розглядаються і відповідь на них взагалі не надається. 

Не стали щасливими власниками землі і зазначені громадяни.  

Проте, це лише незначна частина звернень мешканців Запорізької області 

стосовно зловживання керівництвом Головного управління Держгеокадастру у 

Запорізькій області та його територіальними підрозділами своїм службовим 

становищем при вирішенні питання про надання їм землі у відповідності до 

чинного законодавства. 

На сьогоднішній день значна частина громадян, невдоволених діями 

Держгеокадастру, звернулась з адміністративними позовами до Запорізького 



окружного адміністративного суду. По чотирьох справах вже винесені 

постанови про задоволення вимог позивачів та визнання відмов, винесених за 

результатами розгляду заяв незаконними. 

Таким чином, те, що Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій 

області порушує земельне законодавство, вже встановлено постановами суду. 

Мною, як народним депутатом України, у відповідності до наданих 

повноважень, надіслано ряд звернень до Держгеокадастру стосовно порушень 

Головним управлінням Держгеокадстру у Запорізькій області прав громадян на  

землю, передбачених Конституцією України.     

Однак, незважаючи на це, жодного реагування з боку апарату 

Держгеокадастру досі не здійснено. Головне управління Держгеокадастру у 

Запорізькій області по теперішній час створює перепони в реалізації 

громадянами свого права на землю.  

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

Закону України «Про статус народного депутата України», пропоную вжити 

організаційні та практичні заходи до усунення порушень чинного 

законодавства у роботі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій 

області та його територіальних підрозділів. 

Взяти на особистий контроль вирішення питань щодо відведення 

земельних ділянок у власність громадянам згідно списку зазначеного в 

додатках. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

у визначений законодавством термін. 

 

  З повагою 

народний депутат України                                                       В. В. Кривохатько 

                                                                                                              (посв. 286) 


