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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

 Шановний Костянтине Івановичу! 

     

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення 

громадянина України, учасника бойових дій на Сході України Захарова Юрія 

Володимировича щодо сприяння в отриманні ним у власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд,  на території Володимирівської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області. 

Зі звернення вбачається, що заявник, приймав активну участь у 

Антитерористичній операції на Сході України, в результаті чого отримав статус 

учасника бойових дій.  

У квітні 2015 року був демобілізований з лав Національної гвардії 

України. 

10.07.2015, головою Запорізької облдержадміністрації було винесено 

Розпорядження № 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. 

Таким чином, маючи законне право на отримання в першочерговому 

порядку земельної ділянки, в квітні 2015 року заявник звернувся до Головного 

управління Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне управління) 
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з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою. До 

клопотання було подано графічне розташування бажаного місця розташування 

земельної ділянки, надане фахівцями Держгеокадастру. 

Листом від 14.05.2015 № 3/8-0.3-5594/2-15, Головне управління 

відмовило заявнику у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою, 

оскільки бажана земельна ділянка, відносно якої він надав графічні матеріали, 

розташована в межах с. Володимирівське Володимирівської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області та має інше цільове призначення. 

Рекомендували звернутись до Головного управління для визначення іншої 

земельної ділянки, яку можливо отримати у власність. 

Після отримання зазначеного листа, врахувавши рекомендації викладені в 

ньому, 18.05.2015 року заявник подав заяву до Володимирівської сільської 

ради, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в межах норм 

безоплатної приватизації на території відповідного села. Додатком до заяви 

було подано пакет документів, перелік яких визначено ст. 118 Земельного 

кодексу України.  

Оскільки бажана земельна ділянка, цільовим призначенням якої є 

будівництво та обслуговування житлового будинку, перебуває в комунальній 

власності, то у відповідності до ст. 122 Земельного кодексу України, 

розпорядження даними землями належить до повноважень Володимирівської 

сільської ради. 

Вирішення питання, порушеного в поданій заявником заяві, запланували 

винести на чергову сесію Володимірівської сільської ради. 

Рішенням сорок сьомої сесії шостого скликання,  що відбулася 22 травня 

2015 року, депутати Володимирівської сільської ради відклали  питання про 

прийняття рішення щодо надання заявнику дозволу на розробку проекту 

землеустрою, пославшись на відсутність генерального плану в с. 

Володимирівське. 
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Враховуючи те, що у продовж 2015 року питання, щодо реалізації 

учасниками АТО свого права на земельні ділянки було предметом широкого 

обговорення як в суспільстві так і на рівні юридичних роз’яснень з боку 

державних органів, у зв’язку з цим механізми його реалізації стали більш 

зрозумілими. У зв’язку з цим, 11 березня 2016 року, заявник повторно 

звернувся до Володимирівської сільської ради з клопотанням про повторне 

винесення питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, на підставі раніше поданих документів.  

Однак, всупереч чинному законодавству та розпорядженню голови 

Запорізької облдержадміністрації від 10.07.015 № 244, питання щодо надання 

заявнику дозволу на розроблення проекту землеустрою не вноситься на жодну 

чергову сесію сільської ради, з причин відмови в його позитивному розгляді та 

особистому блокуванні його розгляду на сесії, депутатом Володимирівської 

сільської ради – головою її земельної комісії Богдановим Євгенієм 

Арнольдовичем. 

Зі слів Захарова Ю.В., депутат Богданов Є.А., вводячи в оману інших 

депутатів сільської ради, всупереч чіткій позиції голови Володимирівської 

сільської ради та фахівців з питань земельних відносин, які неодноразово 

наголошували на тому, що перешкоджання учасникам АТО, у реалізації ними 

права на безоплатне отримання у власність земельної ділянки є неприпустимим, 

у продовж останніх місяців чинить перешкоди в отриманні учасниками АТО у 

власність земельних ділянок на території с. Володимирівське.  

Таким чином, на сьогодні, завдяки протиправним діям депутата 

Володимирівсткої сільської ради Богданова Ю.В., Захаров та інші  23 учасника 

бойових дій, по яким ідентична ситуація,  не мають змоги отримати у власність 

земельні ділянки на території Володимирівської сільської ради,  хоча їхнє право 

на першочергове отримання землі закріплене на законодавчому рівні.  

Таким чином, з викладеного вище вбачається, що органи державної влади 

та місцевого самоврядування повинні сприяти у безоплатному виділенню 

учасникам бойових дій та членів сімей учасників, які загинули, земельних 
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ділянок у власність, а не створювати перешкоди у реалізації ними їхнього 

права. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2, 3 ст. 36 

Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас, 

детальніше з’ясувати обставини даної справи, посприяти у якнайшвидшому 

виділенню у власність Захарову Юрію Володимировичу та іншим 23 учасникам 

бойових дій земельних  ділянок, на території Володимирівської сільської ради 

Запорізького району Запорізької області, а також вжити заходи щодо 

припинення свавілля з боку депутата Володимирівської сільської ради 

Богданова Ю.В. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника – Захарова Ю.В., що мешкає за адресою: м. Запоріжжя, вул. 

Зернова, буд. 30, кв. 12 у визначений законодавством термін. 

            

  З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 
 


