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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Володимире Вікторовичу! 

         

           До мене, як народного депутата України, надійшло звернення жителів     

села Новоолександрівки Запорізького району Запорізької області, яке 

стосується питання правомірності використання колишніх земель 

сільськогосподарського призначення першого відділення ДП «Запорізьке». 

До 2000 року ДП «Запорізьке» здійснювало свою діяльність на цій 

земельній ділянці, розташованій в межах земель Новоолександрівської 

сільської ради Запорізького району Запорізької області.   

У 2000 році, на виконання розпорядження голови Запорізької обласної 

державної адміністрації від 05.06.2000 № 298 «Про затвердження встановлення 

зовнішньої межі міста Запоріжжя» ця земельна ділянка підлягала передачі 

Запорізькій міській раді.  

На його виконання, 31.07.2001 між представниками Запорізької міської 

ради та головою Новоолександрівської сільської ради Поляковою О.П. за участі 

представників Запорізької філії інституту землеустрою підписано акт прийому-

передачі землі, загальною площею 645,6 га, яка перебувала в користуванні ДП 

«Запорізьке» від Новоолександрівської сільської ради до міста Запоріжжя. 

Кому в подальшому передавалась ця земельна ділянка у власність чи 

оренду, громадянам, які звернулись до мене, невідомо. Проте на сьогоднішній 
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день вона використовується для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, як вбачається з викладеного без будь-якого офіційного 

оформлення та сплати встановлених податків і зборів невідомим суб’єктом 

підприємницької діяльності. 

У зв’язку з цим, прошу Вас, у встановлений законом термін, надати 

наступну інформацію: 

1) Хто має права розпорядження землею площею 645,6 га, що була 

передана в 2001 році Новоолександрівською сільською радою 

Запорізького району до міста Запоріжжя, та до яких земель вона 

відноситься. 

2)  В чиєму фактичному користуванні (оренді) перебуває 

вищезазначена земля та на підставі яких документів (розпорядження, 

наказу, рішення). У випадку існуючих договірних відносин, 

пов’язаних із орендною зазначеної землі, порошу надати належним 

чином завірені копії відповідних договорів оренди землі та документів 

на підставі яких вона передана в оренду. 

3) За умови наявності укладених договорів оренди землі, повідомити 

про розмір орендної плати, яка сплачується за договорами. До якого 

бюджету сплачуються відповідні податки, якщо до різних, то вказати в 

якій сумі сплачуються до кожного з них. 

4) 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) 

 

 


