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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус
народного депутата», мною отримано звернення від мешканців с.
Барвінівка, Новомиколаївського району, Запорізької області Загальської
Ганни Семенівни, Віннік Тетяни Степанівни та Вінніка Василя Васильовича
щодо сприяння в отриманні ними у власність земельних ділянок для
ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної
приватизації, на території Барвінівської сільської ради.
Зі звернення вбачається, що заявники все життя проживають на
території Барвінівської сільської ради, де працюють та утримують домашнє
господарство.
Натомість, на превеликий жаль, вони досі не мають власної землі
сільськогосподарського призначення, на якій вони змогли б вирощувати
сільськогосподарську продукцію для утримання власних сімей.
Щоразу, звертаючись до Барвінівської сільської ради з проханням
виділити у власність вільну землю, у відповідь постійно чують те, що вільна
земля на території сільської ради відсутня, оскільки перебуває в оренді.

Така ситуація, надзвичайно обурює заявників, адже їхнє право на
землю закріплено ст. 118 Земельного кодексу України та ст. 14 Земельного
кодексу України, у зв’язку з чим Вони мають на законодавчому рівні право
на отримання у власність земельних ділянок.
Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 13 Конституції України,
«земля, її надра, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах
території України...є об’єктами права власності Українського народу»,
заявники мають перевагу у отримання у власність землі, порівняно з
передачею землі в оренду сільськогосподарським товаровиробникам.
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 В’ячеславе Олександровичу, в межах наданих Вам повноважень
та з метою забезпечення права Загальської Ганни Семенівни, Віннік Тетяни
Степанівни та Вінніка Василя Васильовича на безоплатне отримання у
власність землі, визначити на території Барвінівської сільської ради
Новомиколаївського району Запорізької області (в межах або за межами
населеного

пункту)

вільні

земельні

ділянки,

сільськогосподарського

призначення, які можливо було б передати у власність заявникам.
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проінформувати мене та заявників – Загальську Г.С., Віннік Т.С., Віннік В.В.,
за адресою: вул. Молодіжна, 10, с. Барвінівка, Новомиколаївський р-н,
Запорізька обл., у визначений законодавством термін.
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