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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                         

До мене, як до народного депутата України, звернувся голова   

Вільнянського РДА Запорізької ОДА О.А.Руденко з проханням допомогти 

з’ясувати ситуацію з оформленням земельних ділянок для учасників бойових 

дій – ветеранів АТО у Вільнянському районі.  

В своєму зверненні він зазначає, що громадська організація «Товариство 

городників Вільнянська» листом від 01.08.2016 № 16 повідомила, що має намір 

відмовитися від земельних ділянок: 

- ділянка 1 - 13,1292 га – рілля - кадастровий номер 2321586100:01:003:0050; 

- ділянка 2 – 24,6093 га – рілля - кадастровий номер 2321586100:01:003:0051; 

- ділянка 3 – 17, 5742 га – рілля – кадастровий номер 

2321586100:03:001:0166; 

- ділянка 4 - 0,6342 га – рілля - кадастровий номер 2321586100:03:001:0167. 

У зв’язку з цим, Вільнянська райдержадміністрація висловлювала 

клопотання  щодо вирішення питання забезпечення громадян, котрі отримали 

статус учасників антитерористичної операції, в порядку, затвердженому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 № 413 «Про 

затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
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проведення», вищезазначеними земельними ділянками відповідно до ст. 12 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

що передбачає першочергове відведення учасникам бойових дій земельних 

ділянок, в розмірі, встановленому ст. 121 Земельного кодексу України. 

На підставі викладеного вище, прошу надати інформацію - чи 

приймались рішення щодо видачі наказів на розроблення проектів відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на 

вищезазначених земельних масивах. 

Якщо були прийняті відповідні рішення - прошу надати перелік громадян, 

яким було надано дозволи на виготовлення технічної документації та чи мають 

вони статус учасника антитерористичної операції. 

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене та заявника 

письмово, у встановлений законом термін. 

           Додаток: Перелік громадян-мешканців Вільнянського району та м. 

Запоріжжя, які приймали участь у проведенні антитерористичної операції та 

мають намір отримати у власність земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 
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