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 ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                      

                                  

До мене, як народного депутата України, надійшло колективне 

звернення від мешканців сіл Привільне, Богдановка, Васильківське, щодо 

незаконного захоплення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, розташованих на території Привільненської сільської ради, 

Вільнянського району, Запорізької області. 

Зі змісту звернення вбачається, що на території Привільненської 

сільської ради значний масив землі сільськогосподарського призначення 

впродовж багатьох років використовувався мешканцями сіл для випасання 

великої рогатої худоби, тобто - під пасовище. 

Території зазначеної землі була відведення під пасовище ще в часи, коли 

в Україні діяли колгоспи. 

Натомість, нещодавно, невідомі особи, без законних на те підстав, за 

відсутності дозвільних документів, які б надавали права на використання 

вказаної землі, розорали території так званого Вінчівського саду, який 

знаходиться біля ферми, пасовище площею 34.3 га, яке знаходиться між 

полями 15 та 12, та пасовище в с. Богдановка контур поля 227 – землі 

нерозподілених (невитребуваних) земельних часток паїв на території 

Привільненської сільської ради. 



В результаті протиправних дій, частина території землі, яка була 

пасовищем, розорана. На сьогодні вказаний масив землі, використовується не 

за цільовим призначенням, що може призвести до втрати його властивостей.  

Також, зазначені дії порушують права мешканців сільської ради, 

шляхом позбавлення можливості випасати велику рогату худобу, яку вони 

утримують для отримання додаткового доходу.  

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

Закону України «Про статус народного депутата України», прошу вжити 

заходів щодо повернення землі з незаконного володіння та відновлення прав 

громадян на використання землі як пасовище. 

Також з метою пошуку конкретних шляхів вирішення проблем заявників 

та захисту їх порушених прав, прошу надати мені наступну інформацію, що 

стосується земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

розташованих на території Привільненської сільської ради, а саме: щодо 

кількості земельних ділянок, які відносяться до категорії пасовищ, але були 

розорані (використовуються як рілля), а також землі категорії рілля, які 

використовуються під пасовище.  

       Крім того, надати схему розподілу земель Привільнянської сільської ради 

(КСП 1 Травня), та повну інформацію щодо земельної ділянки площею 34,3 га, 

вказати при цьому до якої категорії землі вона відноситься (до ріллі чи 

пасовища), а також у чийому користування (оренді) перебуває. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене у визначений законодавством термін. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                            (посв. 286) 

 

 

 

 


