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Голові Семенівської сільської ради
Пологівського району Запорізької області

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус
народного депутата», мною отримано звернення від мешканки с. Семенівка,
Пологівського району, Запорізької області Гонтарь Яни Миколаївни про
сприяння в отриманні нею у власність земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства, орієнтовною площею до 2,00 га, на
території Семенівської сільської ради в межах населеного пункту.
Зі звернення вбачається, що заявник являється одинокою матір’ю, на її
утриманню перебувають п’ятеро дітей, яких вона самостійно виховує та
піклується про них. Коштів, які заявниця отримує від держави у вигляді
соціальної допомоги, не вистачає на задоволення всіх потреб дітей.
У зв’язку з цим, заявник хоче скористатись своїм правом на безоплатне
отримання у власність землі для ведення особистого селянського господарства,
орієнтовною площею до 2,00 га, на території Семенівської сільської ради, від
використання якої вона в подальшому має намір отримувати дохід, тим більше
що її право встановлено ст. 118 Земельного кодексу України. На момент
звернення заявника із зверненням, право на безоплатну приватизацію землі нею
не використане.

Крім зазначеного вище, заявник має корову, однак у зв’язку з відсутністю
на території села землі, призначеної для випасання великої рогатої худоби та
заготовки сіна, заявник не має можливості повноцінно її утримувати.
Таким чином, у випадку отримання заявником у власність землі,
багатодітна сім’я Гонтарь Я.М., отримає значну матеріальної підтримку, що є
для них надзвичайно важливо.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2, 3 ст. 36
Закону України «Про статус народного депутата України», прошу в межах
наданих повноважень та з метою забезпечення права Гонтарь Я.М. на
безоплатне отримання у власність землі визначити в межах населеного пункту
на території Семенівської сільської ради Пологівського району Запорізької
області вільну земельну ділянку, яку можливо було б передати у власність гр.
Гонтарь Я.М. про що винести відповідне рішення на розгляд сільської ради, у
разі відсутності вільної земельної ділянки в межах населеного пункту надати
Гонтарь Я.М. довідку про вільну земельну ділянку що знаходиться за межами
населеного пункту на території Семенівської сільради, та роз’яснити їй порядок
звернення до Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області для
подальшого отримання дозволу на розробку проекту землеустрою, а також
порядок дій, які їй необхідно вчинити для безоплатного отримання у власність
земельної ділянки.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене та заявника – Гонтарь Я.М. за адресою: вул. Дружби, 4, с. Семенівка,
Пологівський р-н, Запорізька обл., у визначений законодавством термін.
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