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27 вересня  2016 р                                    В. о. начальника ГУ Держгеокадастру 

 Вих. № 1052                                                  у Запорізькій області 

                                                                               

                                                                   Шляховому В. В. 

 

                                        

                                                 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                    Шановний Владиславе Валерійовичу! 

     

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата України», до мене надійшло звернення від 23-х жителів с. 

Чубарівка, Пологівського району, Запорізької області, список додається, щодо 

питання порушення їх прав на отримання у власність земельних ділянок, 

розташованих на території Чубарівської сільської ради.  

Зі звернення вбачається, що згідно Наказів Головного управління 

Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне управління)  від 

26.07.2013 №№ ЗП/232428820:15:0023/00000208 – 

ЗП/232428820:15:0023/00000208, заявникам  надано дозволи на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею по 2,00 га 

кожному, на території Чубарівської сільської ради. 

Станом на теперішній час, проекти землеустрою розроблені 

землевпорядною організацією та подані до територіального відділу 

Держгеокадастру для отримання висновку про їх погодження у встановленому 

законом порядку. Самі земельні ділянки використовуються заявниками за 

цільовим призначенням.  
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В цілому, земельні ділянки, що відводяться громадянам у власність, 

розташовуються на земельному масиві (полі), площа якого становить 44,2710 

га, кадастровий № 232428820:15:003:0002. 

Наприкінці 2015 року, гр. Бабенко Олександр Миколайович звернувся до 

Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне 

управління) із клопотанням від 23.12.2015 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для ведення 

фермерського господарства, площею 44,2710 га, кадастровий № 

232428820:15:003:0002. 

Станом на теперішній час, подане Бабенко О.М. клопотання перебуває на 

стадії розгляду, однак, як зазначають у своєму зверненні заявники, існує 

інформація про те що Головним управлінням буде прийнято позитивне рішення 

про надання гр. Бабенко О.М. дозволу на розробку проекту землеустрою, 

оскільки інше клопотання від 24.12.2015, подане ним відносно іншої земельної 

ділянки, розташованої на території Чубарівської сільської ради, уже 

задоволено. 

У випадку надання гр. Бабенко О.М. дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки, заявники втратять 

право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок, які ще в 2013 

році були відведені для передання їм у власність, тим більше що відповідні 

Накази є дійсними. 

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 Владиславу Валерійовичу, в межах наданих Вам повноважень, 

розібратись в ситуації що склалась, відмовити гр. Бабенку О.М. у задоволенні 

клопотанням від 23.12.2015 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для ведення 

фермерського господарства, площею 44,2710 га, кадастровий № 

232428820:15:003:0002 та не допустити порушення прав заявників на 

отримання у власність земельних ділянок.  
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Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене, у визначений законодавством термін. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 

 


