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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                       Шановний Олеже Миколайовичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення голови        

Антонівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області Водень 

Ірини Миколаївни, щодо сприяння у виділенні у власність учасникам 

Антитерористичної операції, які проживають на території Антонівської 

сільської ради Вільнянського району Запорізької області Івкіну В.Ю., Опашку 

С.С., Корж С.С., Кучеренку С.А. та Головченку В.П., земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею до 2,00 га. 

В своєму зверненні сільський голова зазначає, що зазначені вище 

учасники АТО безпосередньо приймали участь у бойових діях на Сході 

України, захищаючи при цьому територіальну цілісність нашої Батьківщини. 

Сільська рада надзвичайно гордиться своїми героями та намагається захистити 

їхні права на першочергове отримання у власність землі, що передбачено ст. 

118 Земельного кодексу України та Розпорядженням голови Запорізької 

облдержадміністрації від 10.07.2015 № 244. 

Складається ситуація, в якій зазначені вище особи починаючи з серпня 

2015 року і до сьогодні, не можуть отримати від Головного управління 

Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне управління) дозволи на 



виготовлення проектної документації щодо передачі земельних ділянок у 

власність.  

         Управлінням Держгеокадастру у Вільнянському районі Запорізької 

області було виділено для них земельну ділянку, яка потім виявилась 

непридатною для ведення сільськогосподарських робіт, вона підтоплюється під 

час розливу р. Солоної, уражена солончаком. Громада використовує ці землі 

для випасу худоби. Про зазначені факти, як зазначено у зверненні, сільська рада 

неодноразово повідомляла Головне управління. 

         Слід зазначити, що на адресу сільської ради від Головного управління 

постійно приходять листи для висловлення позиції щодо виділення земельних 

ділянок всім іншим учасникам АТО Запорізької області, окрім тих, хто 

зареєстрований і проживає на території нашої сільської ради.  

         Сільська рада зверталася до в.о. начальника  Головного управління 

Шляхового В.В. (вих. 03.03.2016 № 02-01-23/68) з проханням задовольнити,  в 

першу чергу, клопотання учасників АТО, зареєстрованих на території 

Антонівської сільської ради, однак надіслане прохання залишилося без уваги.  

        У травні 2016 року, після чергової відмови Головного управління, до 

сільської ради звернулися матері учасників АТО з проханням допомогти у 

вирішенні їхньої проблеми. Спеціаліст-землевпорядник надав схему 

розташування земельних ділянок, які можливо було б отримати у власність. 

Заявники знову звернулися до Головного управління з клопотаннями, однак на 

сьогодні жодної відповіді не надійшло, питання залишається відкритим. 

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». 

Однак, з огляду на фактичні обставини справи вбачається що Головним 

управлінням порушуються права учасників АТО, мешканців Антонівської 



сільської ради, на безоплатне отримання у власність землі, що відповідно є 

неприйнятним та потребує негайного реагування з Вашого боку.  

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

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

наданих Вам повноважень, розібратись в ситуації, що склалась, та посприяти у 

якнайшвидшому виділенню Івкіну В.Ю., Опашку С.С., Корж С.С., Кучеренку 

С.А. та Головченку В.П., земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства, орієнтовною площею до 2,00 га, розташованих на 

території Антонівської сільської ради Вільнянського району Запорізької 

області. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника Антонівську сільську раду Вільнянського району Запорізької 

області, за адресою: вул. Центральна, буд. 48, с. Антонівка, Вільнянського 

району, Запорізької області, у визначений законодавством термін. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 


