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                                 ДЕПУТАТСЬКЕ* ЗВЕРНЕННЯ  

                           

                              Шановний Володимире Борисовичу!          

                                

До мене, як до народного депутата України, звернулись працівники та 

пенсіонери філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України», 

розташованого на землях Трудової сільської ради Новомиколаївського 

району Запорізької області, а також члени територіальної громади з 

проханням втрутитися в конфліктну ситуацію, яка склалася внаслідок 

порушення їх прав на отримання земельних паїв. 

Упродовж останніх п’яти років вони неодноразово зверталися до 

відповідних інстанцій з проханням надати їм земельні паї у межах середнього 

розміру земельної частки (паю) по Новомиколаївському району Запорізької 

області за рахунок земель сільськогосподарського призначення Трудової 

сільської ради. 

Вважаю, що в даному випадку є всі підстави та можливості 

задовольнити прохання скаржників.  

Усього на території сільської ради знаходиться 5981 га земель 

сільськогосподарського призначення права на користування якими не 



оформлено за жодним суб’єктом підприємницької діяльності, чи фізичними 

особами. 

На отримання паїв претендує 371 громадянин (списки додаються), для 

чого необхідно відвести близько 2226 га землі. 

Враховуючи, що заявники претендують лише на частину земель 

сільськогосподарського призначення, іншої її частини в розмірі 3755 га буде 

цілком достатньо для забезпечення статутної діяльності філії «Запорізький 

кінний завод №86» ДП «Конярство України», а саме розведення коней та 

інших свійських тварин, вирощування зернових культур тощо. 

Крім того, підприємство, як єдиний суб’єкт підприємницької 

діяльності, що здійснює свою діяльність на території Трудової сільської ради, 

має всі можливості орендувати надані його працівникам та місцевим 

жителям паї.  

Тобто кількість використовуваної ним землі не зменшиться, проте 

такий її розподіл  дасть можливість розрядити соціальну напругу та 

підтримати членів громади у кризових умовах.  

Тим більше, що це підприємство і за умовами Колективного договору 

вже забезпечує роботою 125 місцевих жителів та фактично утримує 

пенсіонерів підприємства, осіб з інвалідністю, а також працівників соціальної 

сфери.  

Проте Головним управлінням Держгеокадастру в Запорізькій області 

готується наказ про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою щодо відведення усіх земель сільськогосподарського 

призначення на території Трудової сільської ради у постійне користування 

підприємству «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України». 

Тобто інтереси працівників підприємства, його пенсіонерів та мешканців 

громади знову не будуть  враховані. 

Люди на селі вже і без цього доведені до відчаю загальним зубожінням, 

тому сприймають такі дії, як зраду їхніх інтересів безпосередньо органами 

державної влади. Подальше зволікання із передачею їм у власність частини 



земель на території Трудової сільської ради гарантовано призведе до 

соціального вибуху, чи неконтрольованих дій громадян, як-то перекриття 

доріг та інших акцій непокори легітимній владі в Україні. 

 На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 15 Закону України 

«Про статус народного депутата України», прошу Вас, розглянути питання 

виділення земельних паїв працівникам і пенсіонерам  філії «Запорізький 

кінний завод №86» ДП «Конярство України» та членам територіальної 

громади Трудової сільської ради Новомиколаївського району Запорізької 

області (відповідно до наданого списку) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення на її території. 

Додаток:списки громадян на отримання паїв на ___ арк. 

 

  

 

       З повагою 

 

народний депутат України                                                  В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 

 

 

 

 


