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25 липня 2016 р.                         Голові Державної служби України 

 Вих. № 886                                        з питань геодезії, картографії та кадастру 

                                                                                

                                                    Мартинюку М. П.                                  

                                        

                                                 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                  Шановний Максиме Петровичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення 

мешканців с. Шевченківське, Степненської сільської ради, Запорізького 

району, Запорізької області: Кіщук М.М., Самусь П.М., Рибарука А.Ю., 

Охрименка В.М., Біленкова С.М., Анахарева Ю.В., Середи О.А., Гринько 

М.Я., Кучеренко С.В., Плахотник С.В., які являються учасниками бойових 

дій, щодо сприяння в отриманні ними земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,00 га, 

розташованих на території  Степненської сільської ради Новомиколаївського 

району Запорізької області. 

Зі звернення вбачається, що заявники приймали безпосередню участь у 

Антитерористичній операції на Сході України, в результаті чого їм було 

присвоєно статус учасників бойових дій та видано відповідні посвідчення.  

Завідомо знаючи про дію Розпорядження голови Запорізької 

облдержадміністрації від 10.07.2015 № 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, в лютому 2016 року  заявники звернулись до 

Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне 

управління) із клопотаннями про надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою.  

До кожного з клопотань було подано повний пакет документів, перелік 

яких визначено ст. 118 Земельного кодексу України, у тому числі графічні 

матеріали бажаного місця розташування земельної ділянки. 

У відповідності до ч. 7 ст. 118, «Відповідний орган виконавчої влади 

або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки 

державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, 

визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний 

строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні». 

Всупереч цьому, Головне управління відмовило заявникам у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою. Свої відмови мотивувало тим, 

що начебто із поданих клопотань не вбачається яким чином набувається 

земельна ділянка - у власність чи користування.  

Однак, з огляду на долучені заявниками копії клопотань вбачається, що 

земельні ділянки підлягають для подальшого відведення у власність. 

Для отримання більш точної інформації щодо наявності на території 

Степненської сільської ради вільних земельних ділянок, які можливо було б 

приватизувати, заявники звернулись з цього питання до сільської ради. 

Натомість, Степненська сільська рада, знаючи про значні заслуги 

заявників перед нашою державою та маючи нестримне бажання надати їм 

допомогу в безоплатному одержанні землі, визначила на території сільської 

ради, за межами с. Шевченківське, землю сільськогосподарського 

призначення площею 20 га. 

Зазначений масив землі відносяться до виду сільськогосподарських 

угідь: не розпайовані пасовища колективної власності, які з 2000 року ніким 

не використовуються та не оподатковуються.   



12 квітня 2016 року головою Степненської сільської ради Любименко 

В.М., направлено листа до Головного управління Держгеокадастру у 

Запорізькій області (далі – Головне управління), щодо питання здійснення 

резервування (закріплення) вказаного масиву землі, загальною площею 20 га 

за заявниками, для подальшого отримання ними у власність. 

На теперішній час відповіді від Головного управління про результати 

розгляду листа та прийняття по ньому рішення, не надійшло.  

Таким чином, для подальшої реалізації заявниками – учасниками АТО, 

права на безоплатне отримання у власність землі сільськогосподарського 

призначення, із масиву землі площею 20 га, яка є не розпайованими 

пасовищами, що належали до колективної власності, вбачаю за необхідне 

ставити перед Вами питання, щодо визначення порядку та можливості 

закріплення зазначеного масиву землі за заявниками та здійснення її 

подальшої приватизації.   

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 Максиме Петровичу, розібратись в ситуації, що склалась, 

визначити порядок закріплення масиву землі сільськогосподарського 

призначення площею 20 га, розташованого на території с. Шевченківське, 

Степненської сільської ради, Запорізького району, Запорізької області, за 

межами населеного пункту, за заявниками, та посприяти в одержання цієї 

землі у власність заявникам, тим більше, що Степненська сільська рада не 

проти прийняття відповідного рішення. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу 

проінформувати мене та заявників у визначений законодавством термін. 

Додаток: на __ арк. 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                 В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 


