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                                       ДЕПУТАТСЬКЕ* ЗВЕРНЕННЯ  

                    

                             Шановний Юрію Віталійовичу! 

 

Вимушений звернутись до Вас, за фактом вчинення злочину службовими 

особами Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області, якими 

грубо порушено вимоги земельного законодавства, гарантовані Конституцією 

України  права та законні інтереси працівників і пенсіонерів філії «Запорізький 

кінний завод N86» ДП «Конярство України» за співучасті інших осіб. 

Злочин вчинено за наступних обставин. 

Філія «Запорізький кінний завод N86» ДП «Конярство України» повністю 

розташована на землях Трудової сільської ради Новомиколаївського району 

Запорізької області. 

Працівники підприємства щонайменше упродовж останніх п’яти років 

намагаються реалізувати своє переважне право на володіння його землею 

шляхом отримання земельних паїв.   

Я також, ставив це питання перед Міністерством аграрної політики та 

продовольства України у зверненні від 28.09.2016 №1060.  

Крім того, повідомляв про протиправні дії службових осіб 

Держгеокадастру в Запорізькій області, спрямовані на протиправну передачу 

земель філії у постійне користування ТОВ «Сільськогосподарському 



виробничому товариству із забезпечення інвалідів» код ЕГРПОУ 40791452, яке 

пов’язано корупційними зв’язками з працівниками Держгеокадастру. 

Проте, Головним управлінням Держгеокадастру у Запорізькій області, 

потай від громадськості, протиправно, було видано наказ від 14.09.2016 №8-

3252/15-16 СГ «Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

«Сільськогосподарському виробничому товариству із забезпечення інвалідів» 

на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району Запорізької 

області (за межами населених пунктів) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення державної власності» за яким товариством 

отримано у постійне користування понад 2450 га сільськогосподарських 

земель. 

Право постійного користування цими землями зареєстровано у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності 

на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиному реєстрі заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта 01.11.2016  

Вказані дії вчинено всупереч вимогам закону. 

Відповідно до ч. 3 ст. 116 Земельного кодексу України безоплатна 

передача земельних ділянок у власність громадян проводиться, зокрема, у разі 

одержання земельних ділянок, внаслідок приватизації державних і комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.  

Розпорядженням КМУ від 01.12.2010 №2305 «Деякі питання розвитку 

конярства» було прийнято рішення реорганізувати державні підприємства, 

діяльність яких пов’язана з розвитком конярства, що належить до сфери 

управління Міністерства аграрної політики України, шляхом їх приєднання до 

ДП «Конярство України». 

Державні підприємства, зазначені у додатку 1 розпорядження №2305, 

включені до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації, затвердженого Законом України «Про перелік об’єктів права 

державної власності, що не підлягають приватизації». 



 Відповідно до ч. 9 ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності» нерухоме майно об’єктів державної власності, що не 

підлягають приватизації не може бути відчужене, вилучене, передане до 

статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть 

вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження. 

 Крім того, п. 3 розпорядження №2305 Мінагрополітики зобов’язано 

вжити вичерпних заходів для недопущення відчуження майна державних 

підприємств, зазначених у додатку 1 цього розпорядження, до внесення 

відповідних змін до переліку об’єктів права державної власності, що не 

підлягають приватизації. 

На сьогодні немає жодного чинного нормативно-правового акту, який по 

іншому врегульовує питання розпорядження та користування землями філії 

«Запорізький кінний завод N86» ДП «Конярство України», а отже дії 

службових осіб Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області, 

службових осіб ТОВ «Сільськогосподарське виробниче товариство із 

забезпечення інвалідів»  містять ознаки злочинів, передбачених ст. ст. 364, 366 

КК України. 

Протиправне отримання землі ТОВ «Сільськогосподарське виробниче 

товариство із забезпечення інвалідів» стало можливим за сприяння ТВО 

начальника Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області 

Шляховим В.В.  

Зокрема, Шляховим В.В. не лише вчинено зловживання службовим 

становищем, але й вживались усі можливі заходи щодо недопущення 

розголошення інформації про вчинюваний злочин. 

До прикладу, у відповіді на звернення голови Трудової сільської ради від 

31.10.2016 до Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області про 

надання їй копії наказу від 14.09.2016 №8-3252/15-16СГ, вказаним надано 

неправдиву відповідь від 4.11.2016 №31-8-03-8189/2-16. Зокрема, до відповіді 

додано копію наказу від 14.09.2016 №8-3252/15-16СГ про надання дозволу на 

розробку технічної документації, проте  лише на 208 га землі, у той час, як  



товариством фактично отримано у постійне користування понад 2450 га землі 

та затверджено Держгеокадастром документацію на цю кількість.  

Вказане крім усього іншого ще й свідчить про отримання 2450 га землі за 

підробленими документами та зловживання  службовим становищем 

службовими особами Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій 

області і ТОВ ««Сільськогосподарське виробниче товариство із забезпечення 

інвалідів». 

Враховуючи зазначене є всі підстави вважати, що ТОВ 

«Сільськогосподарське виробниче товариство із забезпечення інвалідів» 

спеціально створено  для протиправного виведення земель із користування філії 

«Запорізький кінний завод N86» ДП «Конярство України» та інших суб’єктів 

господарювання області (створено у березні 2016 року, без жодних засобів 

сільськогосподарського виробництва та земельних ділянок на праві 

користування, чи власності), а також накопичення їх, з метою подальшої 

передачі іншим фізичним, юридичним особам з отриманням неправомірної 

винагороди. 

Зайве навіть говорити, що передача земель на території Трудової 

сільської ради, фактично злочинним угрупуванням, вже призвела до 

соціального вибуху та неконтрольованих дій громадян. 

Більш того, люди на селі і без цього вже доведені до відчаю загальним 

зубожінням, тому подальша реалізація злочинних схем у безпосередній 

близькості з районом проведення АТО, причому легітимними органами влади, 

прямо загрожує незалежності України. 

Враховуючи викладене, прошу Вас, розпочати кримінальне провадження 

за фактом зловживання владою або службовим становищем, службового 

підроблення під час передачі земель філії «Запорізький кінний завод N86» ДП 

«Конярство України» у користування ТОВ ««Сільськогосподарському 

виробничому товариству із забезпечення інвалідів»  службовими особами 

Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області та ТОВ 

«Сільськогосподарське виробниче товариство із забезпечення інвалідів» за 

ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364, 366 КК України. 



Про результати розгляду депутатського звернення прошу мене та голову 

Трудової сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області 

проінформувати у визначений законодавством термін. 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 


