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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                      Шановний Олеже Миколайовичу! 

 

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата», мною отримано звернення від настоятельки жіночого 

монастиря св. Иоанна Богослова Запорізької єпархії УПЦ, розташованого в 

смт. Тернувате, Новомиколаївського району, Запорізької області Костю 

Тетяни Густавівни та інших парафіян храму: Костю Г.Т, Радіонової Г.В., 

Кікоть В.Я., Кікоть В.І. про сприяння в отриманні ними дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства. 

Зі звернення вбачається, що заявниця, являється настоятелькою жіночого 

монастиря св. Иоанна Богослова Запорізької єпархії УПЦ (далі – жіночий 

монастир), який було утворено в 2011 році, шляхом реорганізації храму в честь 

ікони Божої Матерії «Призри на смирение» в монастир. 

На превеликий жаль, кошти на утримання жіночого монастиря майже не 

виділяються, в зв’язку з чим виникають труднощі у забезпеченні монахинь 

продуктами харчування.  

З цих причин, заявники вирішили скористатись правом на безоплатне 

отримання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 



господарства, щоб в подальшому використовувати землю для вирощування 

сільськогосподарських культур для утримання монастиря. Тим більше, що їхнє 

право закріплено ст. 118 Земельного кодексу України, яким вони ще не 

скористались. 

Заздалегідь звернувшись до Тернуватської селищної ради, спеціалістами 

було визначено земельні ділянки по 104 контуру поля за межами смт. 

Тернувате. 

Для реалізації права на безоплатне отримання землі, заявники подали до 

Головного управління Держгеокадастру Запорізькій області (далі – Головне 

управління) заяви про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

земельних ділянок, визначених селищною радою. 

Однак, Головне управління, відмовляє у наданні заявникам дозволу, 

посилаючись при цьому на неіснуючі та безглузді причини. Як потім стало 

відомо, земельні ділянки по 104 контуру поля, за межами смт. Тернувате, 

Головне управління має намір передати у власність громадянам, які працюють 

у прокуратурі.  

У зв’язку з такими діями Головного управління, складається ситуація, в 

якій органи влади не лише не бажають надавати жодну допомогу жіночому 

монастирю, а й перешкоджають скористатись правом на землю, для цілей 

утримання монастиря, що відповідно є неприйнятними та може призвести до 

закриття монастиря.     

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, 

розібратись в ситуації, що склалась, скасувати відмови Головного управління 

Держгеокадастру у Запорізькій області у наданні дозволу Костю Т.Г., Костю 



Г.Т, Радіоновій Г.В., Кікоть В.Я., Кікоть В.І. на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства на території смт. Тернувате, Новомиколаївського 

району, Запорізької області (за межами населеного пункту по 104 контуру поля) 

та присікти протиправну діяльність Головного управління, в особі керівника 

Шляхового В.В. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявників – Костю Т.Г., Костю Г.Т, Радіонову Г.В., Кікоть В.Я., Кікоть 

В.І. за адресою: вул. Плакси, смт. Тернувате, Новомиколаївський, р-н 

Запорізька обл., у визначений законодавством термін. 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 


