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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Юрію Віталійовичу! 

 

Вимушений звернутись до Вас щодо надання правової оцінки 

зловживанням владою або службовим становищем головою Запорізької 

обласної державної адміністрації з метою перешкоджання законній діяльності 

народного депутата України та встановленню правопорядку в регіоні. 

Мною, як народним депутатом України, направлялось звернення  до 

Генерального прокурора України від 25.11.2015 року № 465 з пропозицією 

вжити заходів до відновлення законності щодо землекористування на території 

Вільнянського району Запорізької області та притягненні службових осіб 

Запорізької ОДА винних у вчиненні корупційних правопорушень до 

відповідальності. 

У зверненні я зазначав, що службовими особами Запорізької ОДА, 

вчинялись корупційні дії  з метою незаконного впливу на Вільнянську районну 

державну адміністрацію під час прийняття рішення про надання в оренду 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення нерозподілених (не 

витребуваних) земельних часток (паїв) суб’єктам підприємницької діяльності, 

службові особи якої правомірно відмовили ТОВ «Агрос-М» у виділенні єдиним 

масивом на умовах оренди земельних ділянок, обґрунтовано надавши перевагу 
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суб’єктам підприємницької діяльності, зареєстрованим на території 

Вільнянського району. 

Вказане рішення було належним чином мотивовано. Так, ТОВ «Агрос-М» 

було створено та зареєстровано в лютому 2014 року з мінімальним статутним 

капіталом. З моменту створення товариство жодної діяльності не здійснює; 

техніки для оброблення землі та приміщень, необхідних для здійснення 

сільськогосподарської діяльності,  товариство не має; кваліфікованих 

робітників та спеціалістів вищого рівня в галузі сільського господарства – 

також. За 2 роки діяльності підприємство сплатило лише 500 грн. податку, у 

той час, як податки виробників, яким надана перевага, при наданні землі в 

оренду, обчисляються мільйонами. Це легко перевірити, надавши доручення 

органам ДФС у Вільнянському районі. 

 Відповідно, не було жодних сподівань на те, що виділена в оренду 

товариству земельна ділянка, буде використовуватися за призначенням, а 

місцеві бюджети будуть поповнюватись орендними платежами. 

При прийнятті комісією по розгляду земельних питань Вільнянської РДА 

зазначених рішень, враховувалась позиція Михайлівської сільської ради, яка 

заперечувала проти надання в оренду землі ТОВ «Агрос-М». 

З огляду на викладене, відповідно до вимог ст.ст. 6, 13, 21 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації»; ст. 13 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)»; ст.ст. 17, 116, 122 ЗК України, враховуючи рішення комісії по 

розгляду земельних питань, оформлене протоколом № 1 від 10.03.2015 року, 

головою Вільнянської районної державної адміністрації 26.03.2015 року видано 

відповідні розпорядження про надання дозволів на виготовлення проектів 

землеустрою  

В той же час, 09.06.2015 року, без посилання на те, які норми права було 

порушено головою Вільнянської районної державної адміністрації при 

прийнятті розпоряджень №№ 98, 101, 102 від 26.03.2015 року, головою 

Запорізької обласної державної адміністрації видано Розпорядження № 201 
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«Про скасування розпоряджень голови Вільнянської районної державної 

адміністрації від 26.03.2015 року № 98 та №№ 101, 102». 

Зазначене розпорядження прийнято за зверненням ТОВ «Агрос-М», 

інтереси якого в Запорізькій обласній державній адміністрації лобіюють 

Спіцина Людмила Василівна – заступник начальника управління, начальник 

відділу розвитку сільської місцевості, підприємства та охорони праці 

Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та Міняйло 

Олександр Сергійович – начальник юридичного відділу апарату 

облдержадміністрації. Лобіювання інтересів ТОВ «Агрос-М» в 

облдержадміністрації полягає в безпосередніх зверненнях Спіциної Л.В. до в.о. 

голови Вільнянської районної державної адміністрації Степаненко О.М.; членів 

комісії з розгляду земельних питань з проханням надати перевагу ТОВ «Агрос-

М» при вирішенні питання передачі в оренду не витребуваних (нерозподілених) 

земельних часток (паїв); в найкоротші терміни розглядаються звернення ТОВ 

«Агрос-М»; направляються детальні рекомендації по розгляду звернень ТОВ 

«Агрос-М». 

Після мого звернення службовими особами Запорізької ОДА почали 

активно вчинятися дії, спрямовані на обмеження наданих мені прав щодо 

здійснення парламентського контролю за діяльність посадових і службових 

осіб органів влади Запорізької області, перешкоджання законній діяльності та 

мою дискредитацію в очах виборців, які продовжились після призначення 

Бриля К.І. Головою Запорізької ОДА. 

Зокрема, про це свідчить публікація в ЗМІ:  http://1news.zp.ua/bryl-hochet-

znat-kto-davit-na-rukovoditelej-rajgosadministratsij/) з обвинуваченнями Бриля 

К.І. щодо мене у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, 

вчиненого шляхом незаконного тиску на органи державної влади з метою 

надання незаконних переваг суб’єктам підприємницької діяльності та невжиття 

заходів  по припиненню їх протиправної діяльності. 

Необхідно також зазначити, що дана публікація підготовлена за 

результатами останньої наради в Запорізькій ОДА з головами 

райдержадміністрацій, райрад з запрошенням керівників структурних 

http://1news.zp.ua/bryl-hochet-znat-kto-davit-na-rukovoditelej-rajgosadministratsij/
http://1news.zp.ua/bryl-hochet-znat-kto-davit-na-rukovoditelej-rajgosadministratsij/
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підрозділів, що відбулась 19.05.2016, де поміж іншого Бриль К.І. незаконно 

вимагав від зазначених надати в користування ТОВ «Агрос-М» понад тисячу 

гектарів землі 

Дані незаконні дії він обґрунтовував фіктивним введенням до складу 

засновників товариства учасника АТО Гіренко, яке проте, жодним чином не дає 

ТОВ «Агрос-М» переваг, перед іншими суб’єктами підприємництва у 

отриманні землі в користування. Тому його вимога повинна розцінюватись, як 

корупційне правопорушення, передбачене підпунктом 1 пункту 1 статті 6 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

Такі дії Голови Запорізької ОДА є логічним продовженням неналежного 

розслідування органами Національної поліції кримінального провадження 

№12016080210000033 від 11.01.2016 та неприйняття законного рішення 

Вознесенським (Орджонікідзевським) відділенням поліції Ленінського ВП 

ГУНП в Запорізькій області щодо дій, вказаних службових осіб Запорізької 

ОДА  в порядку ст. ст. 214, 218 КПК України. 

В зв’язку з викладеним вище, керуючись ст. 6, 7, 16 Закону України «Про 

статус народного депутата України», прошу Вас, Юрію Віталійовичу, надати 

правову оцінку намаганням голови Запорізької ОДА Бриля К.І. обмежити 

надані мені права по здійсненню парламентського контролю за діяльністю 

посадових і службових осіб органів влади Запорізької області, перешкодити 

законній діяльності та дискредитувати в очах виборців. 

Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене  в термін, 

встановлений чинним законодавством України.  

 

 

 

   З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                             (посв. 286) 

 


