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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                    Шановний Владиславе Валерійовичу! 

     

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення 

громадянина України, жителя села Степне Запорізького району Запорізької 

області Богусевича Сергія Анатолійовича щодо питання виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

Із звернення вбачається, що на початку 2016 року між ним та фізичною 

особою-підприємцем Боклаг Валентином Вікторовичем, (ідентифікаційний 

номер 2646407110, адреса: м. Запоріжжя, вул. Калнишевського-Дорошенка, 

будинок 22/5, квартира 53), який є землевпорядником, укладено договір на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

Робота за договором заявником оплачена в повному обсязі. Також, у 

відповідності до умов договору та ЗУ «Про землеустрій», заявником подано 

необхідну для виконання робіт, вихідну документацію. 

Однак, не зважаючи на те, що минув з моменту замовлення документації 

досить тривалий час, до цього часу робота не виконана в повному обсязі. На 

неодноразові звернення замовника з питання прискорення процесу  

виготовлення технічної документації, щоразу отримує відповідь про те, що 
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робота не виконана то через відсутність часу, то через перероблення 

документів.  

Таким чином, вказані дії землевпорядника фізичної особи-підприємця 

Боклаг Валентина Вікторовича, є неприйнятними, та порушують права 

заявника на отримання оплачуваної ним роботи - технічної документації із 

землеустрою. 

У відповідності до п. г) ст. 14 ЗУ «Про землеустрій», Держгеокадастр 

України як Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою, веде Державний 

реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників, які отримали 

кваліфікаційний сертифікат, що дозволяє виконувати землевпорядні роботи, у 

тому числі виготовляти технічні документації. Тим самим здійснює контроль 

за належним здійсненням землевпорядниками своїх обов’язків.  

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

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

розібратися в ситуації що склалася та посприяти у якнайшвидшому 

виготовленні фізичною особою-підприємцем Боклаг Валентином Вікторовичем 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), замовником якої є Богусевич Сергій 

Анатолійович. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника  у визначений законодавством термін. 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 


