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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Василю Сергійовичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення голови        

правління Гуляйпільської «Спілки ветеранів Антитерористичної операції» 

Пилипенка Геннадія Вікторовича щодо перешкоджання з боку депутатів 

Воздвижівської сільської ради Гуляйпільського району Запорізької області у 

виділенні у власність учасникам Антитерористичної операції Денисенку В.А., 

Турському О.О. та Заворотинському О.С. земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, площами 1,8 ґа, на території 

Воздвижівської сільської ради. 

В своєму зверненні Пилипенко Г.В. зазначає, що зазначені вище фізичні 

особи, безпосередньо приймали участь у бойових діях на Сході України, 

захищаючи при цьому територіальну цілісність нашої Батьківщини, в 

результаті отримали статус учасників бойових дій. Крім особливого статусу, 

вони також набули право на використання всіх пільг та соціальних гарантій, 

передбачених чинним законодавством України. 

Маючи першочергове право на отримання у власність землі, що 

передбачено ст. 118 Земельного кодексу України та Розпорядженням голови 

Запорізької облдержадміністрації від 10.07.2015 № 244, в червні 2016 року 
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Денисенко В.А., Турський О.О. та Заворотинський О.С. звернулись до 

Воздвижівської ради з клопотаннями про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства, площами 1,8 ґа на території 

Воздвижівської сільської ради. Всього подано клопотань на  площу 5,4 ґа землі.  

Запитуваний учасниками АТО масив землі площею 5,4 ґа, зарезервований 

для передання у власність учасниками АТО, що відповідно зазначено на сайті 

Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області. 

У відповідності до ч. 7 ст. 118, «Відповідний орган виконавчої влади або 

орган місцевого самоврядування, яка 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». 

Натомість, всупереч визначених законодавством норм, Воздвижівська 

сільська рада, відмовляється надавати учасникам АТО дозволи на виготовлення 

технічної документації, про що було надано відповідні відмови. Зі змісту 

відмов вбачається, що сільська рада не надає дозволів з підстав передання 

відповідної землі іншим особам.  

Однак, як зазначено вище, відповідне твердження сільської ради є 

неправдивим та не відповідає фактичним обставинам справи, адже ця земля 

передбачена для передання у власність учасникам АТО. 

Окрім надання з боку сільської ради безпідставних відмов учасникам 

АТО, має місце негативна позиція з боку депутатів Воздвижівської сільської 

ради відносно питання виділення землі учасникам АТО, це вбачається в 

наступному. 

Щоразу, як до порядку денного чергової сесії депутатів Воздвижівської 

сільської ради включається питання надання дозволу на виділення учасникам 

АТО землі, зазначене питання зазвичай не розглядається та не ставиться на 

голосування.  
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Причиною такої поведінки сільського голови та депутатів Воздвижівської 

сільської ради є підтримання антиукраїнської політики з боку Російської 

Федерації та цілковите протистояння діючій владі. З моменту обрання на свої 

посади нинішнього сільського голови та депутатів, в їхніх діях вбачається лише 

проросійський настрій. Жодне їхнє рішення, не направлення на підтримку 

діючої влади, а лише підбурює місцевих жителів до протидії та непокорі. 

В свою чергу, таке ставлення до учасників АТО пов’язане з їхньою 

безпосередньою участю у захисті територіальної цілісності нашої держави та 

протидії російським військовим та сепаратистам.    

Зазначені дії сільського голови та депутатів Воздвижівської сільської 

ради Гуляйпільського району Запорізької області є незаконними та такими що 

підривають авторитет діючій українській владі, і врешті-решт порушують права 

учасників АТО на першочергове отримання у власність землі. 

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, провести розслідування фактів, викладених у 

даному зверненні та, у випадку отримання достовірних відомостей про 

безпосередню участь сільського голови та депутатів Воздвижіської сільської 

ради у підтримці проросійської політики, притягнути таких осіб до 

відповідальності за чинним законодавством України.  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника – голову правління Гуляйпільської «Спілки ветеранів 

Антитерористичної операції» Пилипенка Геннадія Вікторовича, за адресою: 

вул. Вільна, буд. 3, м. Гуляйполе, Запорізької області, у визначений 

законодавством термін. 

Додаток: на __ арк. 

 

 

   З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                             (посв. 286) 

 


