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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                       Шановний Максиме Петровичу! 

     

До мене, як до народного депутата України, звернувся голова 

Дружелюбівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області 

О.С.Гладишев, з проханням вжити заходів по приведенню у відповідність межі 

Дружелюбівської сільської ради та належність селища Гасанівка Вільнянського 

району Запорізької області до затверджених та діючих на сьогодні документів. 

В своєму зверненні він зазначає, що рішенням Запорізької обласної ради 

№50 від 11.02.1986 року було створено Дружелюбівську сільську раду в 

підпорядкування якої були передані села Дружелюбівка, Новософіївка, 

Українка, Новоіванівське та селище Гасанівка. 

Згідно розпорядження представника Президента України Вільнянської 

районної державної адміністрації Запорізької області від 30.03.1993 року № 100 

«Про затвердження проектів формування території і встановлення меж 

сільських, селищної Рад народних депутатів і сільських населених пунктів»  

затверджені проекти формування територій і встановленні межі 

Дружелюбівської сільської ради. 

Згідно цього проекту до території Дружелюбівської сільської ради 

входять населені пункти Дружелюбівка, Новософіївка, Українка, 

Новоіванівське, Гасанівка та прилеглі до них земельні ділянки. Загальна площа 

сільської ради становить 5318,5 га.  
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Також за інформацією офіційного веб-порталу Верховної ради України  

(http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistzap.html) до 

Дружелюбівської сільської ради входять п'ять населених пунктів, в тому числі - 

і селище Гасанівка. 

Однак, на даний час в публічній кадастровій карті України та системі ДЗК 

є суттєва невідповідність та розбіжності з цим проектом. Так, селище Гасанівка 

та прилеглі землі біля цього населеного пункту згідно кадастрової карти 

відносяться до меж м.Запоріжжя. 

Про зміни меж м.Запоріжжя та населених пунктів Дружелюбівської 

сільської ради Вільнянська районна рада та Верховна Рада України жодних 

рішень не приймали.  

Відповідно до ст. 174 Земельного Кодексу України п.1. Рішення про 

встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою 

України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київської чи Севастопольської міської рад;  п.2. Рішення про встановлення і 

зміну меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району, приймаються 

районною радою за поданням відповідних сільських, селищних рад. 

Таким чином має місце явне порушення норм земельного законодавства. 

На підставі викладеного вище, прошу вжити заходів для вирішення 

порушеного заявником питання по приведенню у відповідність межі 

Дружелюбівської сільської ради та належність селища Гасанівка Вільнянського 

району Запорізької області до затверджених та діючих на сьогодні документів. 

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене та заявника 

письмово, у встановлений законом термін. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 
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