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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
                                      Шановний Олеже Миколайовичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення від голови 

Михайло-Лукашівської сільської ради, Вільнянського району, Запорізького 

району Вінніченко Т.П., щодо сприяння в отриманні мешканцями Михайло-

Лукашівської сільської ради, які являються учасниками Антитерористичної 

операції,  земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею по 2,00 га, за рахунок земельної ділянки кадастровий № 

2321584500:02:002:0065. 

Зі звернення вбачається, що 10.07.2015, головою Запорізької 

облдержадміністрації було винесено Розпорядження № 244 – щодо сприяння у 

першочерговому отриманні земельних ділянок із земель державної власності 

військовослужбовцями, які беруть активну участь у Антитерористичній 

операції  та членів сімей учасників бойових дій, які загинули під час виконання 

зазначених завдань. 

На території Михайло-Лукашівської сільської ради зареєстровані та 

фактично проживають 14 учасників Антитерористичної операції, які мають 

першочергове право на отримання у власність землі. Однак, у зв’язку з 

відсутністю на території відповідної сільської ради вільної землі, оскільки 



майже вся вільна землі перебуває в оренді у сільськогосподарських 

підприємств, не має можливості забезпечити зазначених осіб землею. 

Натомість, як зазначає в своєму зверненні заявник, листом від 31.01.2017 

№ 18-8-0.3-483/2-17 Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області 

запросило у Михайло-Лукашівської сільської ради висловити свою позицію 

щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер 2321584500:02:002:0065 

у власність 34 громадянам, які є не пересічними людьми, а впливовими, крім 

того багато з них є між собою родичами. 

Зокрема, серед них є так званий Трегуб Костянтин Іванович, який в 

період з травня по листопад 2014 року займав посаду в.о. директора ДП 

«Запорізький інститут землеустрою», що підпорядковується Головному 

управлінню Держгеокадастру у Запорізькій області.  

Заявник зазначає, що зазначена земля перебувала в оренді у ТОВ «Зоря», 

до грудня 2016 року. Натомість, після припинення строку дії договору оренди 

Головне управління відмовило у його продовженні та фактично продало 

зазначеним вище особам за чималі гроші.  

Та обставина, що договірні відносини з ТОВ «Зоря» припинено, Головне 

управління не повідомило Мухайло-Лукашівську сільську раду, у зв’язку з чим 

сільська рада була позбавлена можливості відвести вказану землю у власність 

учасникам АТО. 

Своїм листом від 08.02.2017 № 74, Михайло-Лукашівська сільська рада 

висловила своє заперечення на передання даного масиву землі вказаним 

особам, у цьому ж листі просила надати дозвіл на відведення даної землі у 

власність учасникам АТО. Однак, до сьогодні жодної відповіді від Головного 

управління не надійшло. 

Такі дії Головного управління Михайло-Лукашівська сільська рада 

вважає незаконним  та такими, що не відповідають чинному законодавству, за 

яким першочергове право на отримання землі належить учасникам бойових дій, 

які приймали активну участь у Антитерористичній операції. 

 



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, в межах наданих Вам повноважень, 

розібратись у ситуації, що склалась, провести перевірку дотримання Головним 

управлінням вимог чинного законодавства під час передачі у власність землі та 

посприяти у якнайшвидшому виділенню 14-ти учасникам АТО, які проживають 

на території Михайло-Лукашівської сільської ради  земельних ділянок для 

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

за рахунок земельної ділянки кадастровий № 2321584500:02:002:0065, що 

розташовується на території Вільнянського району Запорізької області. 

Про результати розгляду депутатського звернення, прошу 

проінформувати мене та заявника –  Михайло-Лукашівську сільську раду, за 

адресою: вул. Космічна, 8, с. Михайло-Лукашеве, Вільнянський р-н, Запорізька 

обл., у визначений законодавством термін. 

 
 
 
 
З повагою 

 
народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  
                                                                                                           (посв. 286) 
 
 
 
 


