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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                    Шановний Олеже Миколайовичу! 
 

До мене, як народного депутата України, постійно надходять численні 

звернення Ввід учасників АТО та членів сімей загиблих учасників щодо мого 

сприяння в отриманні ними безоплатно земельних ділянок на території 

Запорізької області . 

Право заявників на безоплатне отримання земельних ділянок 

встановлено положенням Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей». 

Також, для більш ефективного виконання зазначеного Закону, головою 

Запорізької облдержадміністрації видано Розпорядження від 10.07.2015 № 

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. 

Однак, не зважаючи на чітке законодавче закріплення права вказаної 

категорії громадян на першочергове отримання землі, на сьогодні більша 

частина людей таким правом не може скористатись, що здебільшого пов’язано 



із відсутністю вільної землі на тій чи іншій території, а також протиправними 

діями з боку Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області. 

Питання першочергово отримання землі учасниками АТО, на сьогодні, 

займає досить вагоме місце, що звісно пов’язано із активними військовими 

діями на Сході України. 

Здійснюючі повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата», мною отримано інформацію, що на території м. 

Вільнянська Запорізької області існують земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення, які можливо було б виділити у власність 

учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників для ведення особистого 

селянського господарства. 

Цими земельними ділянками являються: 

1) кадастровий № 2321586100:03:001:0166, площею 17,5742 га, що 

розташовується на південь від м. Вільнянська; 

2) кадастровий № 2321586100:03:001:0167, площею 0,6342 га, що 

розташовується неподалік від траси Запоріжжя-Донецьк, наближена до 

громадсько-житлової забудови міста; 

Поряд з цими земельними ділянками існують дві земельні ділянки, які 

частково є вільними: 

1) кадастровий № 2321586100:01:003:0050, вільна площа 13,1292 га 

ріллі; 

2) кадастровий № 2321586100:01:003:0051, вільна площа 24,6093 га 

ріллі. 

Ще до травня 2016 року ці земельні ділянки перебували в оренді 

мешканців м. Вільнянська для здійснення на них огородництва, однак на 

сьогодні договори оренди землі припинили свою дію, а нові не укладено, 

земельні ділянки залишаються вільними та ніким не обробляються. 

З огляду на вищевикладене, вважаю за доцільне здійснити резервування 

(закріплення) вказаного масиву землі, загальною площею 55,9469 га, для 



подальшого отримання у власність учасниками АТО та членами сімей 

учасників, які загинули, виконуючи свій громадянський обов’язок.  

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 Олеже Миколайовичу, зарезервувати масив землі площею 55,9469 

га, що розташований на території м. Вільнянська Запорізької області, для 

подальшого відведення у власність учасниками АТО та членами сімей 

загиблих учасників. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу 

проінформувати мене у визначений законодавством термін. 

 

       

 

      

 

    З повагою 

 

народний депутат України                                                  В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


