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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
                                     
                                       

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

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

Новомиколаївського району, Запорізької області Бондаренко Наталії 

Василівни щодо неправомірного позбавлення її права на використання 

земельної ділянки площею 2,40 га, кадастровий № 2323686600:06:00:0007, що 

розташована на території Терсянської сільської ради. 

Зі змісту звернення вбачається, що заявник, впродовж багатьох років 

використовує земельну ділянку площею 2,40 га, кадастровий № 

2323686600:06:00:0007 для цілей здійснення особистого селянського 

господарства. 

Натомість, нещодавно з’ясувалось, що Головне управління 

Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне управління) має намір 

передати частину вказаної земельної ділянки у розмірі 2,00 га, у власність 

учаснику бойових дій -  Білоусу Сергію Васильовичу.  Про відповідне рішення 

було повідомлено Терсянську сільську раду листом від 07.03.2017. 

Вказані дії Головного управління, заявник вважає по відношенню до 

себе протиправними та такими що перешкоджають їй користуватись 

земельною ділянкою, від використання якої вона отримує дохід для утримання 

власної сім’ї.   



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

Закону України «Про статус народного депутата України», та з метою 

встановлення дійсних обставин справи, прошу надати мені наступну 

інформацію: 

- з якого року та на підставі яких дозвільних документів Бондаренко 

Наталія Василівна використовує земельну ділянку, площею 2,40 га, 

кадастровий № 2323686600:06:00:0007, що розташована на території 

Терсянської сільської ради, при цьому надати належним чином засвідчені копії 

цих документів (у разі їх наявності). 

- які землі за цільовим призначенням охоплює вищезазначена земельна 

ділянка площею 2,4 га, та де фактично розташована. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявницю за адресою с. Терновка, вул. Романовська,4, т. 099 153 95 56 у 

визначений законодавством термін. 

 

 

З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 


