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В.о. голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру
Цвяху О. М.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Олеже Миколайовичу!
Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус
народного депутата», мною отримано звернення від голови Веселогаївської
сільської ради, Новомиколаївського району, Запорізької області Лисенко О.Г.
щодо неправомірного позбавлення мешканців сільської ради, права на
отримання у власність земельних ділянок на території Веселогаївської
сільської ради.
Зі змісту звернення вбачається, що у 2000 році Виконавчим комітетом
Веселогаївської сільської ради передано в користування мешканцям сільської
ради

земельні

ділянки

сільськогосподарського

призначення,

розташовуються: по контуру поля № 272:
1)

Пишняк О.В. – 0,72 га,

2)

Пишняк О.А. -1,17 га,

3)

Пишняк В.А. – 2,00 га,

4)

Тернового С.М. – 1,6 га,

5)

Крунська К.П. – 1,77 га,

6)

Тарасенко Л.М. – 0,62 га,

7)

Парьоха М.А. – 1,18 га,

8)

Сірик Л.І. – 1,35 га.

що

Та по контуру поля № 278:
1)

Архіпов Р.А. - 1,7 га,

2)

Розсоха В.М. – 1,8 га.

Зазначені громадяни впродовж багатьох років використовували надані
їм в користування земельні ділянки для цілей здійснення на них особистого
селянського господарства. З того часу вони за цільовим призначенням
використовували земельні ділянки, регулярно сплачували земельний податок.
Протягом

2014-2015

років громадяни звертались до Головного

управління Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне управління)
з клопотаннями про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
відведення у власність земельних ділянок, наданих їй в користування. Однак
всі одержали відмови.
Натомість, нещодавно з’ясувалось, що Головне управління має намір
передати вказані земельної ділянки, у власність учасникам бойових дій Жежера Р.В., Буртик М.М., Радіонов А.О.,Касянок М.В., Сапянов М.М.,
Дорошенко С.О., Животінкін В.В.
Станом на сьогодні, мешканці сільської ради також звернулись до
Головного управління з клопотаннями про надання дозволу на розроблення
документації із землеустрою, що вищезазначених земельних ділянок.
Шляхом маніпулювань законом, замість надання учасникам АТО вільної
землі, їм пропонуються земельні ділянки які використовуються простими
громадянами, які навпаки потребують посиленого соціального захисту.
Зазначені дії посадових осіб управління Дердгеокадастру призводять до
конфлікту двох груп населення, та мають на меті приховування вільної землі,
яку в подальшому передають у власність за хабарі, ставлячи пенсіонерів на
межу виживання.
З огляду на вищезазначене, та з метою недопущення конфліктних
ситуацій між учасниками АТО та мешканцями сільської ради, прошу Вас,
доручити Головному управлінню Держгеокадастру у Запорізькій області
передати (зобов’язати видати накази на виготовлення техдокументації)
земельні ділянки у власність вказаних у зверненні особам, які вже 17 років

використовують зазначені землі та мають право на отримання їх у власність,
та обов’язково доручити знайти вільні земельні ділянки вищезазначеним
учасникам АТО, які передати їм у власність.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене та заявника голову Веселогаївської сільської ради, Новомиколаївського
району, Запорізької області Лисенко О.Г. (вул. Набережна, 56, с. Веселий Гай,
Запорізька область, 70120) у визначений законодавством термін.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
(посв. 286)

