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Голові Степненської сільради
Запорізького району
Запорізької області
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус
народного депутата», мною отримано звернення від Жученко Валентини
Петрівни та інших мешканців с. Степне, Запорізького району, Запорізької
області щодо забезпечення їх права на першочергове отримання у власність
землі сільськогосподарського призначення (категорія землі – пасовища), що
розташовується за межами с. Степне.
Зі звернення вбачається, що заявники, а це близько 60 сімей, впродовж
багатьох років займаються особистим селянським господарством, у тому числі
тримають велику рогату худобу, яку випасають на землі, цільовим
призначенням якої є використання як пасовища. Схема точного місця
розташування земельної ділянки додається.
Зазначену землю заявники використовують вільно, відкрито та за
цільовим призначенням, до цього часу жодних обмежень у її використанні не
було.
Натоміть, нещодавно заявникам стало відомо про те, що органи місцевої
влади планують відвести зазначений масив землі, який відіграє для них значну
роль для їх господарської діяльності, у власність чи користування іншому
суб’єкту господарювання. На їх думку, зазначена особа буде використовувати
землю не за цільовим призначенням, що відповідно призведе до втрати її
корисних властивостей.
На сьогодні, Головним управлінням Держгеокадастру у Запорізькій
області було надано відповідний дозвіл на розробку проекту із землеустрою.
Зазначені дії заявники вважають протизаконними та такими що
порушують їх право на використання землі, яка має належати їм як особам, які
займаються селянським господарством на території с. Степне.
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 та надати детальну інформацію щодо
наступних питань:

1. Який правовий статус має земельна ділянка сільськогосподарського
призначення, що розташовується на території с. Степне, Запорізького району,
Запорізької області, що використовується заявниками як пасовище?
2. Чи відноситься вказана земельна ділянка до земель колективної
власності? Якщо так, то надати копію державного акту на право колективної
власності на землю.
3. Чи мають заявники право на відведення зазначеної земельної ділянки у
власність або в оренду?
4. Чи підлягає земельна ділянка розпаюванню між членами колишніх
колективних сільськогосподарських підприємств?
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене та заявника – Жученко В.П., за адресою: вул. Ясна, 41, с. Степне,
Запорізький район, Запорізька область, 70432, т. 0634831689 у визначений
законодавством термін.
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