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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                       Шановний Максиме Петровичу! 

     

Під час проведення прийому громадян до мене надійшло звернення 

голови спілки ветеранів АТО Пилипенко Геннадія Вікторовича щодо питання 

порушення законних прав учасників АТО на безоплатне отримання у власність 

земельних ділянок з боку Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій 

області. 

Зі звернення вбачається, що 23 учасника бойових дій, які мешкають на 

території Гуляйпільського району Запорізької області, список додається, в 

передбачений законом строк не отримали накази про надання дозволів на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 

від Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області. 

Маючи законне право на отримання в першочерговому порядку 

земельних ділянок, заявники за період з 16 жовтня 2015 року по 24 березня 

2016 року подали до Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій 

області (далі – Головне управління) 23 клопотання про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою. До клопотання ними подано повний пакет 

документів, перелік яких визначено ст. 118 Земельного кодексу України. 

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 
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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, в супереч законодавчому визначенню строку на надання відповіді, 

до цього часу жодної відповіді з Головного управління так і не надійшло, що є 

неприпустимим та порушує права заявників на одержання ними  землі. 

Отже, посадові особи Головного управління ігнорують покладені на них 

обов’язки, щодо  сприяння у безоплатному виділенню учасникам бойових дій 

та членів сімей учасників, які загинули, земельних ділянок у власність, та 

створюють перешкоди у реалізації ними законного 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, 

розібратись в ситуації, що склалась, посприяти у якнайшвидшому отриманню 

заявниками згідно списку що додається, дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок та в подальшому 

затвердженні відповідних проектів. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника Пилипенко Г.В. (70202, Запорізька область м. Гуляйполе, вул.. 

Вільна, 3, т. 099 236 07 47) у визначений законодавством термін. 

Додаток: на ___ арк. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 

 


