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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Володимире Вікторовичу! 

         

В березні 2016 року я звертався до Вас як голови Запорізької міської ради 

із депутатським зверненням, в якому просив надати інформацію щодо 

конкретного кола питань, пов’язаних із правомірністю використання  земель 

першого відділення ДП «Запорізьке», що були передані Новоолександрівською 

сільською радою Запорізького району Запорізької області до меж міста 

Запоріжжя. 

Запитувана мною інформація не відноситься до об’єктів, на які поширює 

свою дію Закон України «Про державну таємницю», а є загальнодоступною.  

Звернення надіслано в межах повноважень, передбачених Законом 

України «Про статус народного депутата України». 

Однак, Вами моє звернення проігноровано, жодної відповіді не надано, 

що є неприйнятним. 

Такі дії перешкоджають мені здійснювати свою діяльність та, на мій 

погляд, мають на меті приховування неправомірних дій посадових осіб 

Запорізької міської ради.  

Листом від 28.04.2016 року № 02270/08-10 голова Запорізької обласної 

державної адміністрації повідомив, що ніби-то копії договорів мені направляло 

управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради листом від 
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14.04.2016 року № 07044/03-30/03 з додатками, проте зазначена інформація не 

відповідає дійсності, оскільки такого листа мною не отримано. 

Тому, враховуючи вищевикладене та з метою недопущення в подальшому 

порушення моїх прав, як народного депутата України, з боку Запорізької 

міської ради прошу Вас шановний Володимире Вікторовичу, надати 

інформацію: 

1) В чийому користуванні (оренді) перебуває земля площею 645,6 га, 

що була передана в 2001 році з території Новоолександрівської 

сільської ради Запорізького району до міста Запоріжжя.  

2) У випадку існуючих договірних відносин, пов’язаних із орендною 

зазначеної землі, порошу надати належним чином завірені копії 

відповідних договорів оренди землі. 

3) Чи існує заборгованість з виплати орендної плати за землю. 

 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене у визначений законодавством термін. 

 

     З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 


