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

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Олеже Миколайовичу!
Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус
народного депутата», мною отримано звернення від мешканців с. Полтавка,
Гуляйпільського району, Запорізької області Мироненко Сергія Миколайовича
та Мироненко Тетяни Миколаївни щодо надання допомоги в отриманні ними
дозволів

на

розробку

технічної

документації

із

землеустрою

щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність.
Зі звернення вбачається, що заявники вже понад 10 років користуються
земельними ділянками сільськогосподарського призначення, Мироненко С.М.
площею 0,89 га, а Мироненко Т.М. площею 1,29 га, що розташовані на
території Полтавської сільської ради, Гуляйпільського району, Запорізької
області.

Право

користування

земельними

ділянками

підтверджується

Державними актами на право постійного користування землею: Мироненка
С.М. від 25.09.2001 серія І-ЗП № 005151, а Мироненко Т.М. від 25.09.2001 серія
І-ЗП № 005150.
У 2014 році заявники? маючи на меті присвоїти земельні ділянки, що
перебувають у їх користуванні, кадастрові номери та в подальшому оформити
їх у приватну власність, розробили у ФОП Зінченко Олександр Миколайович

технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості). Документації із землеустрою
виготовлені у відповідності до чинного законодавства.
На основі розроблених документацій було уточнено площі земельних
ділянок. Відтак площа земельної ділянки Мироненка С.М. склала 0,8695 га та
присвоєно

кадастровий

номер

№

2321885500:10:02:0133,

площа

землі

Мироненко Т.М. склала 1,2664 га, присвоєний кадастровий номер №
2321885500:10:02:0133.
18.12.2014

Відділом

Держземагентства

у Гуляйпільському районі

Запорізької області здійснено державну реєстрацію земельних ділянок.
В

подальшому,

заявники

звернулися

до

Головного

управління

Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне управління) з
клопотаннями про передачу зазначених земельних ділянок у власність. Однак, у
задоволення поданих ними клопотань було відмовлено, у зв’язку з відсутністю
дозволів на розробку технічної документації із землеустрою.
У зв’язку з цим, 06 травня 2016 року, заявники повторно звернулися до
Головного управління з клопотаннями про надання дозволів на розробку
технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність. До
клопотань було подано повний пакет документів.
Листом від

26.05.2016 Головне управління відмовило заявникам у

наданні запитуваних ними дозволів з тих підстав, начебто ними невірно вказано
площі земельних ділянок, які вони мають намір отримати у власність.
Врахувавши зазначені рекомендації Головного управління, 10 січня 2017
року заявники знову подали клопотання, указавши при цьому точні площі
земельних ділянок, які необхідно відвести у власність.
Натомість і цього разу їм було відмовлено, про що складено листи від
17.03.2017 №№ 142-1820/6-17, 140-1819/6-17. Зі змісту листів вбачається, що на
думку Головного управління заявникам слід розробити проекти землеустрою
щодо їх відведення, оскільки земельні ділянки що використовуються
заявниками належать до цільового призначення – для ведення особистого

підсобного господарства, а у відповідності до положення ч. 3 ст. 22 Земельного
кодексу України, передача землі сільськогосподарського призначення у
власність громадянам України

передається, з поміж іншого, для ведення

особистого селянського господарства. Тобто, земельні ділянки передаються під
інше цільове використання.
Зазначені дії Головного управління, заявники вважають безпідставними,
необґрунтованими та такими що перешкоджають їм належним чином
скористатись правом на оформлення права власності на земельні ділянки.
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 Олеже Миколайовичу, розібратись в ситуації, що склалась та надати
Мироненко С.М. та Мироненко Т.М. дозволи на розробку технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посприяти у передачі їм у власність вказаних
земельних ділянок.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене та заявників – Мироненко С.М., Мироненко Т.М. за адресою: вул.
Свердлова, 18, кв. 1, с. Полтавка, Гуляйпільський р-н, Запорізька обл., у
визначений законодавством термін.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
(посв. 286)

