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 ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                      

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення від 

мешканця с. Привільне, Вільнянського району, Запорізької області Бондар 

Олексія Сергійовича щодо сприяння в отриманні ним у власність земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 2,00 га, розташованої на території Привільненської сільської ради, 

Вільнянського району, Запорізької області. 

Зі звернення вбачається, що заявник приймав активну участь у 

Антитерористичній операції на Сході України, в результаті отримав 

посвідчення серія МВ № 013228 від 11.06.2015, яке надає йому право 

користуватись усіма пільгами та соціальними гарантіями, встановленими 

чинним законодавством України для відповідної категорії осіб. 

У відповідності до п. 14 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»., «учасникам бойових дій надаються такі 

пільги: ...першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального 

житлового будівництва, садівництва і городництва...».  

Таким чином маючи законне право на отримання в першочерговому 

порядку землі та в межах норм безоплатної приватизації, визначеній  121 

Земельного кодексу України,  заявник звертався до Привільненської сільської 

ради та Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області з 

проханням виділити йому у власність вільну земельну ділянку, однак кожного 



разу отримує одні лише відмови, з причин відсутності вільної землі, яка 

перебуває в користуванні третіх осіб. 

Зазначені дії органів влади та місцевого самоврядування, заявник вважає 

незаконними та такими, що перешкоджають йому скористатись законним 

правом на отримання у власність земельної ділянки. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2,3 ст. 36 

Закону України «Про статус народного депутата України», прошу визначити на 

території Привільненської або іншої сільської ради Вільнянського району 

Запорізької області вільну земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення площею до 2,00 га та посприяти у переданні її у власність Бондар 

О.С. для цілей здійснення особистого селянського господарства.    

Про результати розгляду депутатського звернення, прошу 

проінформувати мене та заявника –  Бондар О.С., за адресою: вул. Степова, 3, с. 

Привільне, Вільнянський р-н, Запорізька обл., т. 0963995345 у визначений 

законодавством термін. 
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