НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКР АЇНИ
01008, м. Київ-8 , вул. М. Грушевського, 5. Тел.: 255-35-65; тел./факс: 255-23-66
E-mail: Kryvokhatko.Vadym@rada.gov.ua
˔

24 квітня 2017 р.
Вих. № 1437

Запорізька ОДА

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
До мене, як народного депутата України, надійшло звернення від
учасника бойових дій, який приймав активну участь у АТО Білика Віктора
Петровича, який представляє свої інтереси особисто та ще 26 учасників АТО
щодо позбавлення їх права на отримання у власність землі на території
Розумівської сільської ради, Запорізького району, Запорізької області.
Зі змісту звернення вбачається, що на території с. Розумівка та с. Нова
Хортиця

зареєстровані

та

фактично

проживають

27

учасників

Антитерористичної операції, які мають першочергове право на отримання у
власність землі, визначене Законом України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей».
Однак, до теперішнього часу жоден з них не отримав у власність
земельну ділянку, а ні під особисте селянське господарство, ні під садівництво
та будівництво та обслуговування житлового будинку. Всьому причиною є
відсутність на території відповідної сільської ради вільної землі, оскільки
майже вся вільна землі перебуває в оренді у сільськогосподарських
підприємств.
Натомість, 01.04.2017 вийшла газета «Червоний промінь», в якій відділ
містобудування,

архітектури та

ЖКХ

Запорізької РДА оголосив про

обговорення двох детальних планів окремих територій для ведення особистого

селянського господарства на земельних ділянках, розташованих на території
Розумівської сільської ради, за межами населеного пункту, за адресою:с.
Н.Хортиця, вул. Радянська, 1-є, та вул. Магістральна, 1-а.
Маючи надію, що зазначена земля буде виділена у власність саме
учасникам АТО, заявники направились ознайомлюватись з документами.
Однак, їм стало відомо про те, що претенденти на зазначену вільну землю
вже знайшлись, ними є депутат Долинської сільської ради Лагно Ю.П., якому
виділяється 2,00 га землі, та не менш впливова особа - Солодівнік А.Ю. – 4,00
га землі. Вказаним особам земля виділяється у власність, тобто жодних доходів
у вигляді орендної плати територіальна громада Розумівської сільської ради
отримувати не буде, а учасники АТО знову залишаються без землі.
З огляду на вищезазначене, та маючи повноваження визначені Законом
України «Про статус народного депутата», я вважаю такі дії органів місцевого
самоврядування незаконними та такими що порушують гарантовані права
учасників АТО на отримання у власність землі. У теперішній час, є досить
важливим підтримання осіб, які віддали своє здоров’я та сили заради миру на
нашій землі.
На превеликий жаль, складається ситуація, в якій органи державної влади
та місцевого самоврядування не лише не бажають вжити додаткових заходів
щодо пошуку вільної землі бійцям АТО, а фактично відбирають її у них,
передаючи вільну землю у власність впливовим особам, у власності яких і так
знаходять сотні гектарів землі, та які по декілька раз використовують своє
право на безоплатну приватизацію землі особисто та забезпечують землею всіх
своїх родичів.
Відібрання землі у учасників АТО є ганебним, цинічним та не відповідає
моральним засадам суспільства.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2,3 ст. 36
Закону України «Про статус народного депутата України», прошу розібратись у
ситуації, що склалась, посприяти у забезпеченні передачі вказаної землі
учасникам АТО, які проживають на території Розумівської сільської ради
Запорізького району, Запорізької області.

Про

результати

розгляду

депутатського

звернення,

прошу

проінформувати мене та заявника – Білик В.П., за адресою: вул. Миру, 36, с.
Розумівка, Запорізький р-н, Запорізька обл., у визначений законодавством
термін.
Додаток: на 1 арк.
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