
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

«ІД 11.08.2017_______ № ___а22___
м. Краматорськ

Про створення оперативного штабу 
реагування на спроби рейдерських 
захоплень землі та зібраного врожаю 
на території Донецької області

З метою захисту прав землевласників від рейдерських захоплень землі 
та зібраного врожаю 2017 року, на виконання доручення Кабінету Міністрів 
України від 09 серпня 2017 року, керуючись статтею 39 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації»:

1. Утворити оперативний штаб реагування на спроби рейдерських 
захоплень землі та зібраного врожаю на території Донецької області (далі -  
оперативний штаб) та затвердити його персональний склад, що додається.

2. Головам райдержадміністрацій, керівникам військово-цивільних 
адміністрації, рекомендувати міським головам забезпечити невідкладне 
інформування оперативного штабу про спроби рейдерських захоплень землі 
та зібраного врожаю.

3. Оперативному штабу (Лаврик):
затвердити графік засідань оперативного штабу (не рідше одного разу 

на тиждень, а у разі потреби - невідкладно);
забезпечити реагування, в межах повноважень, на спроби рейдерських 

захоплень землі та зібраного врожаю 2017 року.

4. Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських 
територій облдержадміністрації (Дзигім) забезпечити:

діяльність оперативного штабу, у тому числі визначити його 
контактний телефон;

інформування фізичних та юридичних осіб через засоби масової 
інформації та офіційний веб-сайт облдержадміністрації про початок роботи 
оперативного штабу та його діяльність;

забезпечити надання кожні 2 тижня, з дня прийняття цього 
розпорядження, Кабінету Міністрів України оперативної інформації щодо
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спроб рейдерських захоплень землі та зібраного врожаю, та до 15 листопада 
2017 року підготувати повний звіт у цій сфері за моїм підписом.

5. Координацію щодо виконанням цього розпорядження покласти на 
департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 
облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації 
Лаврика В. О.

В.о. голови облдержадміністрації І.С. Стокоз



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної 
військово-цивільної 
адміністрації

11.08.2017 № 922

СКЛАД
оперативного штабу реагування на спроби рейдерських захоплень землі та 

зібраного врожаю на території Донецької області

Лаврик
Владислав Олександрович 

Дзигім
Олександр Валентинович

Сушко
Олександр Миколайович

заступник голови облдержадміністрації, 
керівник оперативного штабу

в.о. директора департаменту
агропромислового комплексу та
розвитку сільських територій
облдержадміністрації, заступник
керівника оперативного штабу

начальник відділу організації,
виробництва, маркетингу продукції 
рослинництва управління розвитку 
агропромислового виробництва та
розвитку харчової і переробної 
промисловості департаменту
агропромислового комплексу та
розвитку сільських територій
облдержадміністрації, секретер
оперативного штабу

Члени оперативного штабу:

Голованьов
Володимир Миколайович

керівник Донецької обласної організації 
«Аграрний союз України» (за згодою)

Калістратов начальник Управління захисту економіки
Олександр Анатолійович в Донецькій області ДЗЕ Національної

поліції України
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Павлова
Олена Володимирівна 

Сиротін
Анатолій Михайлович

Якименко 
Іван Васильович

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації

в.о. начальника Головного
територіального управління юстиції у 
Донецькій області

старший оперуповноважений відділу 
управління кримінального розшуку 
Головного управління Національної 
поліції в Донецькій області

в.о. начальника Головного управління 
Держгеокадастру у Донецькій області

Ю.О. Костюніна


