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Новомиколаївська РДА

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус
народного депутата», мною отримано звернення від Козирюк Маргарити
Григорівни та інших мешканців с. Різдвянка, Новомиколаївського району,
Запорізької області щодо незаконного позбавлення їх права на використання
землі сільськогосподарського призначення - пасовища, що розташовується за
межами населених пунктів Різдвянської сільської ради.
Зі звернення вбачається, що заявники та інші мешканці с. Різдвянка
впродовж багатьох років займаються особистим селянським господарством, у
тому числі - тримають велику рогату худобу, яку випасають на землі, цільовим
призначенням якої є використання як пасовища.
Пасовище, яке використовують заявники, складається з трьох земельних
ділянок площами: 20,00 га, 22,00 га та 7,40 га, що розташовуються на території
Різдвянської сільської ради. Загальна площа використовуваної землі складає
49,40 га.
Зазначений масив землі був переданий у користування мешканців села
під пасовище ще в часи існування колгоспів. Після розпаювання КСП «8
Березня» зазначена земля відноситься до колективної власності, яка не була
розпайована.
Зазначену землю заявники використовують вільно, відкрито та за
цільовим призначенням, до цього часу жодних обмежень у її використанні не
було.

Натоміcть, нещодавно заявникам стало відомо про те, що органи місцевої
влади, в особі Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької
області, планують відвести зазначений масив землі, який відіграє для них
значну роль для їх господарської діяльності, в оренду сільськогосподарському
товаровиробнику ТОВ «Сила Єднання».
Для цього було видано Розпорядження №№ 132, 133, 135, від 13.04.2017
про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для надання їх в
оренду ТОВ «Сила Єднання». На сьогодні, проекти землеустрою перебувають у
стадії розробки.
Зазначені дії заявники вважають протизаконними та такими що
порушують їх право на використання землі, яка має належати їм як особам, які
займаються селянським господарством на території с. Різдвянка.
Заявники зазначають, що за сучасних умов, життя в селі є надзвичайно
важким, що пов’язано з відсутністю робіт у даній місцевості, значним ростом
цін на продукти харчування. Єдиним виходом для селян залишається займатись
особистим селянським господарством, утримувати худобу, адже здаючи молоко
люди отримують кошти на проживання, хоча й невеликі. Таким чином, вказане
пасовище відіграє для селян надзвичайну велику роль, адже майже кожна сім’я,
що проживає у вказаній місцевості, утримує в середньому по дві корови.
У разі відібрання пасовища у мешканців с. Різдвянка вони опиняться у
безвихідному становищі, що може призвести до соціального напруження серед
населення.
Таким чином, з метою недопущення порушення прав заявників та інших
мешканців села Різдвянка на використання пасовища, прошу скасувати
Розпорядження від 13.04.2017 №№ 132, 133, 135 про надання дозволів на
розробку проекту землеустрою, повернути пасовище в користування мешканців
села, для цього посприяти у створенні суспільної організації із мешканців села
Різдвянка та передати пасовище їм у користування.

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене, та заявника Козирюк Маргариту Григорівну (Запорізька область,
Новомиколаївський район, с. Різдвянка, вул. Центральна, 26а, т. 0953243856) у
визначений законодавством термін.
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