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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
До мене, як народного депутата України, надійшло звернення жителя с.
Заливне Новомиколаївського району Запорізької області Веремійченка
Максима Сергійовича, який являється учасником бойових дій, щодо
сприяння в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення у власність
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства,
орієнтовною площею до 2,00 га, розташованої на території Терсянської
сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області, контур поля
№ 107.
Зі звернення вбачається, що заявник приймав активну участь у
Антитерористичній операцій на Сході України, в результаті йому було
присвоєно статус учасника бойових дій та видано відповідне посвідчення.
Маючи право на першочергове отримання земельної ділянки у
власність, встановлене Законом України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», у 2015 році, заявник звернувся до
Терсянської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області з
проханням надати у власність земельну ділянку для ведення особистого
селянського господарства.

Терсянська сільська рада, прийняла рішення про надання йому дозволу
на розробку проекту землеустрою.
В

подальшому,

начальник

Управління

Держгеокадастру

у

Вільнянському районі Запорізької області Приходько О.В., надала Довідку із
звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за
власниками земель, землекористувачами, угіддями. При цьому, жодних
зауважень щодо можливості надання землі у власність заявнику, не було
висунуто.
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Вільнянському районі Запорізької області Приходько О.В. надано Висновок
по проекту землеустрою щодо відведення землі у власність, згідно якого,
Управління відмовляє у погодженні проекту землеустрою.
Причиною, яка стала підставою для відмови зазначено наступне:
земельна ділянка виділяється у власність заявнику за рахунок земельної
ділянки у розмірі земельної частки (паю), право на яку належало гр. Пащак
П.М., згідно державного акту на право приватної власності серія ІІ-ЗП №
044897, площею 7,73 га, цільовим призначенням якої є ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Згідно рішення Новомиколаївського
районного суду Запорізької області від 29.12.2014, спадщину, яка відкрита
після смерті Пащак П.М. визнано відумерлою, а земельну ділянку передано
територіальній громаді Терсянської сільської ради без зміни її цільового
призначення. В свою чергу, згідно проекту землеустрою, земельна ділянка
відводиться Веремійченко М.С. для ведення особистого селянського
господарства, що суперечить вимогам п. 15 Перехідних положень
Земельного кодексу України.
Зазначене рішення Управління Держгеокадастру у Вільнянському
районі Запорізької області, заявник вважає неправомірним та таким що
порушує його право на першочергове отримання у власність земельної
ділянки, тим більше що заявником оплачено чималі кошти за розробку
проекту землеустрою.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2,3 ст.
36 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас,
роз’яснити заявнику порядок отримання у власність вищезазначену земельну
ділянку, у разі необхідності зазначити - який вид технічної документації
необхідно виготовити та який орган її затверджує.
Про

результати

розгляду

депутатського

звернення

прошу

проінформувати мене та заявника – Веремійченка М.С., за адресою: вул.
Шевченка, 31а, с. Заливне, Новомиколаївського р-ну, Запорізької області т.
0950652690 у визначений законодавством термін.
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