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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                       Шановний Максиме Петровичу! 

     

Під час проведення зустрічі з громадянами України в моєму виборчому 

окрузі, до мене надійшло звернення військовослужбовців, учасників 

антитерористичної операції, та членів сімей загиблих учасників 

Антитерористичної операції, список яких додається, щодо порушення їх прав 

на отримання земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, розташованих на території Біленківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області. 

Зі звернення вбачається, що всі заявники маючи право на першочергове 

отримання земельних ділянок у власність, встановлене Законом України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», в 2015-

2016 роках, подали клопотання до Головного управління Держгеокадастру у 

Запорізькій області (далі – Головне управління) про надання дозволів на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в межах норм 

безплатної приватизації, розташованих на території Біленківської сільської 

ради Запорізького району Запорізької області.  

Однак, не зважаючи на положення ЗУ «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», а також прийнятого головою 

Запорізької облдержадміністрації  Розпорядження від 10.07.2015 № 244 – щодо 

сприяння у першочерговому отриманні земельних ділянок із земель державної 
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власності військовослужбовцями, які беруть активну участь у 

Антитерористичній операції  та членів сімей учасників бойових дій, які 

загинули під час виконання зазначених завдань, на сьогодні із 27 поданих заяв, 

надано дозволи лише п’ятьом заявникам. По іншим рішення не прийнято, 

клопотання проігноровані. 

Натомість, 25 березня 2016 року до Головного управління надійшли 

клопотання громадян Булкіної Л.О., Булкіна А.В., Булкіна А.В., Гриценко А.В., 

Оніщенко В.Ю., Оніщенко Д.В., Данюк О.В., Арясової Ю.О., Трусевич Д.Г., 

Македонської О.М., Арясової О.І., Арясової Л.І., Булкіної Н.О., Булкіна В.М., 

які на відміну від первісних заявників, не являються мешканцями села Біленьке 

Запорізького району Запорізької області, стосовно надання дозволу на розробку 

проектів землеустрою на відведення у їх власність тих самих земельних 

ділянок, право на одержання яких закріплене за первісними заявниками, які, як 

зазначено вище, ще в 2015 року подали до Головного управління клопотання. 

В ігнорування первісних клопотань Головне управління, з метою 

вирішення питання, пов’язаного з наданням дозволів по вторинним 

клопотанням вищезазначеним громадянам, звернулось до Біленківської 

сільської ради Запорізького району Запорізької області, про висловлення своєї 

позиції щодо можливості розроблення проектів землеустрою відповідними 

громадянами. 

Листом від 30.03.2016 № 02-01-19/239, Біленківська сільська рада 

повідомила, що категорично проти  надання запитуваним громадянам дозволів 

на розробку проектів землеустрою, оскільки відповідно до Розпорядження 

Голови Запорізької районної державної адміністрації  від 06.12.2012 № 1160 

мешканцям села Біленьке (серед яких є  учасники АТО ) надано дозвіл на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність цих земельних 

ділянок. 

З  огляду на численні порушення земельного законодавства з боку 

Головного управління, не буде здивуванням коли виявиться, що не зважаючи 

на заперечення Біленківської сільської ради, буде надано дозволи на розробку 

проектів землеустрою вищезазначеним громадянам, що назавжди позбавить 
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заявників – учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО  

можливості одержати у власність землю на території їхнього рідного села. 

Наголошую на тому, що відповідно пункту 2.3 рішення Колегії 

Держземагентства України від 14 жовтня 2014 року № 2/1 Про обов'язкове 

направлення на розгляд до місцевих рад питань щодо розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення державної власності, що введено в дію 

наказом Держземагентства України від 15 жовтня 2014 року № 328, у разі 

надходження у десятиденний строк від органу місцевого самоврядування 

мотивованих заперечень стосовно надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою щодо земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності, які безпосередньо передбачені законом, 

зокрема частиною сьомою статті 118 та частиною третьою статті 123 

Земельного кодексу України, відмовляти заявникові у задоволенні відповідного 

клопотання». 

Таким чином, з метою недопущення порушення норм земельного 

законодавства з боку Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій 

області, прошу Вас, шановний Максиме Петровичу, в межах наданих Вам 

повноважень, розібратись в ситуації що склалась, та не допустити незаконного 

надання Головним управлінням дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення у власність Булкіній Л.О., Булкіну А.В., Булкіну А.В., 

Гриценко А.В., Оніщенко В.Ю., Оніщенко Д.В., Данюк О.В., Арясовій Ю.О., 

Трусевич Д.Г., Македонській О.М., Арясовій О.І., Арясовій Л.І., Булкіній Н.О., 

Булкіну В.М. земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, розташованих на території Біленківської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області, а також, посприяти у якнайшвидшому 

отриманню заявниками, згідно списку, дозволів на розробку проектів 

землеустрою. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявників у визначений законодавством термін. 

З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 


