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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                Шановна Тетяно Вікторівно! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення жителя с. 

Солоне, Вільнянського району, Запорізької області Сілівейстрова Руслана 

Васильовича, який являється учасником Антитерористичної операції щодо 

сприяння в отриманні ним у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, площею до 2,00 га, на території 

Солоненської сільської ради Вільнянського району Запорізької області. 

Зі звернення вбачається, що заявник приймав активну участь у 

Антитерористичній операцій на Сході України, в результаті чого йому було 

присвоєно статус учасника бойових дій та видано відповідне посвідчення.  

У відповідності до п. 14 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», учасникам бойових дій надаються такі 

пільги: 14) першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального 

житлового будівництва, садівництва і городництва. 

З огляду на законодавче закріплення права заявника на першочергове 

отримання у власність землі та зважаючи на значні його заслуги перед 

Батьківщиною, вважаю за необхідне задовольнити прохання Сілівейстрова Р.В.  

та надати йому у власність земельну ділянку для ведення особистого 
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селянського господарства, у порядку, визначеному ст. 118 Земельного кодексу 

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, шановна 

Тетяно Віталіївно, в межах наданих Вам повноважень, визначити на території  

Солоненської сільської ради, Вільнянського району, Запорізької області вільну 

земельну ділянку, яку можливо було б відвести у власність Сілівейстрову Р.В., 

для ведення особистого селянського господарства. 

Після визначення відповідної землі, запросити заявника до Головного 

управління, надати йому схему вільної земельної ділянки та детально 

роз’яснити порядок дій, який йому слід здійснити для отримання землі, при 

цьому взяти відповідну справу на особистий контроль.  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника – Сілівейстров Руслана Васильовича за адресою: с. Солоне, 

Вільнянський район вул. Мира, 1, кв. 2, тел. 097 508-20-13, у визначений 

законодавством термін. 

 

 

 

       З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 
 

 

 


