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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Анатолію Васильовичу!
До мене, як народного депутата України, надійшло звернення жителя с.
Новоселівка

Вільнянського

району

Запорізької області

Маюри

Сергія

Петровича, щодо сприяння в отриманні ним в оренду земельної ділянки,
орієнтовною площею 0,02 га під пасовище на території с. Новоселівка.
Зі звернення вбачається, що заявник являється власником житлового
будинку та земельної ділянки за адресою: вул. Зарічна, 8-а, у с. Новоселівка,
Вільнянського району, Запорізької області. Біля його будинку заявника
розташовується ставок. Навколо ставка простягається прибережна зона.
Частина прибережної території, а саме земельна ділянка площею 0,02 га, є
прилеглою до земельної ділянки заявника.
Оскільки,

вказана

земельна

ділянка

розташовується

в

межах

водоохоронної зони водного об’єкту, на ній повинні здійснюватись заходи
щодо її захисту від заростання шкідливими рослинами та засмічення. Однак,
зазначені заходи не проводиться. Сама території землі використовується
місцевими жителями як сміттєзвалище, частина сміття потрапляє до річки.

Догляд за вказаною земельною ділянкою постійно здійснюється
заявником, власними силами. Однак, проходить не так багато часу і земельна
ділянка знову стає на вигляд як сміттєзвалище.
З метою вирішення вказаної проблеми, та протистояння в подальшому
засміченню землі, заявник вирішив одержати вказаний масив землі в оренду та
здійснювати на ньому заходи, пов’язані з його охороною від засмічення та
заростання такими шкідливими рослинами як: амброзія, конопля та інші.
Для цього, заявником подано до Павлівської сільської ради клопотання
про надання дозволу на відведення вказаної землі в оренду для цілей
здійснення випасання великої рогатої худоби.
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 Анатолію Васильовичу, в межах наданих Вам повноважень,
розібратись в ситуації що склалась та посприяти у якнайшвидшому виділенню
в оренду Маюрі Сергію Петровичу земельну ділянку, орієнтовною площею 0,02
га під пасовище на території с. Новоселівка.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене та заявника – Маюру С.П., за адресою: вул. Зарічна, 8-а, с. Новоселівка,
Вільнянського району, Запорізької області, у визначений законодавством
термін.
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