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Шляховому В. В.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Владиславе Валерійовичу!
Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус
народного депутата», мною отримано звернення від мешканця с. Балочки,
Пологівського

району,

Запорізької

області

Остапарченка

Миколи

Олександровича, щодо надання допомоги у виділенні його сину Остапарченко
Максиму Миколайовичу, який являється інвалідом І групи «А», земельної
ділянки для ведення особистого селянського

господарства на території

Федорівської сільської ради Пологівського району Запорізької області.
Зі змісту звернення вбачається, що син заявника Остапарченко Максим
Миколайович, 26.11.1994 року народження, є інвалідом з дитинства та
перебуває на І групі інвалідності «А». У зв’язку з тим, що він не в змозі
самостійно себе обслуговувати та контролювати власні дії, згідно рішення
Пологівського районного суду Запорізької області його опікуном було
призначено батька - Остапарченко М.О.
З самого дитинства син заявника перебуває на постійній медикаментозній
підтримці, яка здійснюється за рахунок сім’ї заявника. У зв’язку із значним
зростанням цін на медикаменти, яке спостерігається в Україні останнім часом,
сім'я заявника перебуває у важкому фінансовому становищі та потребує
матеріальної підтримки, зазначені відомості

підтверджуються Актом

обстеження матеріально-побутових умов сім’ї від 19.09.2016, складеним
соціальним інспектором Федорівської сільської ради.
Заявник, перебуваючи у важкому фінансовому становищі, звернувся до
Федорівської сільської ради із заявою щодо визначення на території сільської
ради земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яку можливо
було б отримати у власність для сина, при цьому заявник пояснив, що доходи,
які отримуватиме від використання зазначеної земельної ділянки, будуть
направлятись на купівлю ліків.
Виконавчий комітет Федорівської сільської ради повідомив заявника про
те, що на території сільської ради відсутні вільні земельні ділянки, оскільки всі
землі резервного фонду знаходяться у сільськогосподарських підприємств в
довгостроковій оренді.
Пізніше заявник звернувся до Головного управління Держгеокадастру у
Запорізькій області (далі – Головне управління) із заявою, від імені свого сина,
щодо виділення йому у власність земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства, орієнтовною площею до 2,00 га, на території
Федорівської сільської ради Пологівського району Запорізької області. Однак,
до теперішнього часу відповіді так і не отримав, що є порушенням положення
ст. 118 Земельного кодексу України.
Зважаючи на викладені у зверненні обставини, вважаю за необхідність
виділення у власність Остапарченку Максиму Миколайовичу, 26.11.2014 року
народження, який перебуває на І групі «А» інвалідності земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею до 2,00 га,
на території Федорівської сільської ради Пологівського району Запорізької
області.
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 Владиславу Валерійовичу, в межах наданих Вам повноважень,
розібратись в ситуації що склалась, доручити Управлінню Держгеокадастру у
Пологівському районі Запорізької області визначити земельну ділянку
сільськогосподарського призначення, яку можливу було б виділити у власність
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Остапарченку Максиму Миколайовичу, запросити Остапарченка М.О., який
являється опікуном сина, та діє від його імені, для написання клопотання про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою, при цьому надати йому
схему вільної земельної ділянки, а в кінцевому результаті надати земельну
ділянку у власність.
Про

результати

розгляду

депутатського

звернення

прошу

проінформувати мене та заявника – Остапарченка М.О. за адресою: вул. Миру,
82, с. Балочки, Пологівський р-н, Запорізька обл., тел. 0985905223 у
визначений законодавством термін.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
(посв. 286)
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