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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

 

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата», мною отримано звернення від мешканки с. Софіївка, 

Новомиколаївського району, Запорізької області Гладир Наталії Павлівни про 

сприяння в отриманні нею у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства на території Софіївської сільської ради. 

Зі звернення вбачається, що заявник мала в користуванні земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення на території Софіївської сільської 

ради.  

Зазначена земельна ділянка, використовувалась нею для вирощування 

сільськогосподарських культур для утримання власної сім’ї та домашнього 

господарства. Зважаючи на те, що заявник через хворобу не має змоги 

працювати, для неї ця земля була єдиним джерелом отримання доходу. Однак, 

як зазначає заявник, з невідомих причин, зазначену землю в неї було відібрано 

та передано у власність іншим людям.  

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 Софіївської сільської ради, тим 

більше що її право встановлено ст. 118 Земельного кодексу України. 



Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2, 3 ст. 36 

Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас, шановна 

Тетяно Вікторівно, в межах наданих повноважень та з метою забезпечення 

права заявниці на безоплатне отримання у власність землі визначити в межах 

населеного пункту на території Софіївської сільської ради Новомиколаївського 

району Запорізької області вільну земельну ділянку, яку можливо було б 

передати у власність заявниці про що винести відповідне рішення на розгляд 

депутатів сільської ради, у разі відсутності вільної земельної ділянки в межах 

населеного пункту надати Гладир Н.П. довідку про вільну земельну ділянку, що 

знаходиться за межами населеного пункту на території Софіївської 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 – Гладир Н.П. за адресою: с. Софіївка, Новомиколаївський р-

н, Запорізька обл., у визначений законодавством термін. 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 


