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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                       Шановний Максиме Петровичу! 

     

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

Любицьке Новомиколаївського району Запорізької області Комар Ольги 

Андріївни, яка являється матір’ю загиблого військовослужбовця Комар 

В’ячеслава Степановича,  щодо сприяння в отриманні нею земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,00 

га, розташованої на території Любицької сільської ради Новомиколаївського 

району Запорізької області. 

Зі звернення вбачається, що 05 вересня 2014 року загинув її син Комар 

В’ячеслав Степанович, який на той момент приймав активну участь в 

Антитерористичній операції на території Донецької області. 

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, 19 серпня 2015 року заявник звернулася до 

Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне 

управління) з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту 
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землеустрою. До клопотання було подано повний пакет документів, перелік 

яких визначено ст. 118 Земельного кодексу України. 

Листом від 04.02.2016 № 31-2824-402/6-16, Головне управління 

відмовило заявнику в задоволенні поданого нею клопотання. Як підставу у 

відмові вказало на те, що запитувана нею земельна ділянка є забудованою, але 

відомості про наявність затвердженого детального плану території у поданих  

нею документах відсутні. 

Після отримання зазначеного листа, та врахувавши рекомендації 

викладені в ньому, заявник повторно подала до Головного управління 

клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою. 

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, не зважаючи на те, що клопотання подано вже більше місяця 

тому, до цього часу жодної відповіді з Головного управління не надійшло до 

заявника, що є неприпустимим та таким, що порушує встановлені 

законодавством строки на отримання дозволу.  

До того ж, у 2014 році, самим Держземагентством України, з метою 

гарантування соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, 

передбаченого Законом України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», ініційовано заходи стосовно реалізації 

громадянами України – військовослужбовцями, які брали та беруть участь у 

виконанні завдань щодо здійснення антитерористичної операції у східних та 

південно-східних областях України, їх конституційних прав на безоплатне 

отримання земельних ділянок із земель запасу державної (комунальної) 

власності для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва, особистого 

селянського господарства та індивідуального дачного будівництва. 
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В свою чергу, Урядом України підтримано ініціативу Держземагентства 

України стосовно безоплатного виділення особам, які захищають територіальну 

цілісність і суверенітет країни у східних та південно-східних областях України, 

земельних ділянок. 

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. 

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 виділенню Комар Ользі 

Андріївні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 2,00 га, розташованої на території Любицької сільської 

ради Новомиколаївського району Запорізької області. 

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) 

 

 


