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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                       Шановний Максиме Петровичу! 

     

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення жительки с. 

Каштанівка Новомиколаївського району Запорізької області Родіонової Тамари 

Олександрівни, яка являється матір’ю військовослужбовця Родіонова Андрія 

Олександровича (посвідчення ЮА 052243), щодо сприяння в отриманні ним 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,00 га, розташованої на території Веселогаївської 

сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області. 

Зі звернення вбачається, що її син будучи військовослужбовцем, приймав 

активну участь у Антитерористичній операції на Сході України. У червні 2015 

року був демобілізований. 

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, 14 липня 2015 року її син звернувся до Головного 

управління Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне управління) 

з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою. До 
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клопотання було подано повний пакет документів, перелік яких визначено ст. 

118 Земельного кодексу України. 

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». 

Не отримавши у встановлений законодавством строк відповіді, Родіонов 

А.О. звернувся до Головного управління з листом, в якому виклав суть справи 

та просив терміново здійснити реагування. 

Листом від 03.02.2016 № 21-8-0-3-8400/2-16, Головне управління 

повідомило сина заявника про те, що їхніми спеціалістами підготовлено Наказ 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

йому земельної ділянки. Вказали, що після реєстрації відповідного наказу його 

повідомлять додатково. 

 Однак, до цього часу жодної відповіді з Головного управління так  і не 

надійшло, що є неприпустимим та порушує права Родіонова А.В., який на 

сьогодні пішов служити за контрактом, тим самим продовжує захищати нашу 

країну та населення в цілому. 

Надання таким особам у власність землі, є найменшим що ми зможемо 

зробити для них, адже ніщо вже не зможе їм повернути втраченого здоров’я, 

сил, а для декого і близьких людей. Ми їм завдячуємо за мир та територіальну 

цілісність нашої держави, за те що наші діти можуть насолоджуватись 

дитинством на землі, в якій панує мир та спокій.  

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 

ділянок у власність, а не створювати перешкоди у реалізації ними їхнього 

права. 
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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, в межах наданих Вам повноважень, розібратись 

в ситуації що склалась, посприяти у якнайшвидшому отриманню Родіоновим 

Андрієм Олександровичем дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 1,00 га, розташованої на території 

Веселогаївської сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області, 

та в подальшому затвердженні відповідного проекту. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника у визначений законодавством термін. 

Додаток: на __арк. 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 


