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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус
народного депутата», мною отримано звернення від мешканки с. Світла
Долина Новомиколаївського району, Запорізької області Третяк Людмили
Григорівни, які представляє свої інтереси та інтереси інших мешканців села
щодо незаконного позбавлення їх права на користування землею для випасу
худоби.
Зі звернення вбачається, що заявники та інші мешканці с. Світла Долина
впродовж багатьох років займаються особистим селянським господарством, у
тому ислі - имають велику рогату худобу, яку випасають на землі
сільськогосподарського призначення (балках).
Після приватизації, вказані землі розорюють та починають засіювати
сільськогосподарськими культурами. Тобто, випасати худобу на них стає
неможливим.
Заявник скаржиться, що у разі приватизації або передання в оренду усіх
вільних земельних ділянок на території села, місцевим жителям буде ніде
випасати худобу.
Зазначені дії заявник вважає протизаконними та такими що порушують її
право та право інших мешканців с. Світла Долина на використання землі, яка
має належати їм як особам, які займаються селянським господарством.
Заявник зазначає, 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, вказані
землі відіграють для селян надзвичайну велику роль, адже майже кожна сім’я,
що проживає у вказаній місцевості, утримує в середньому по дві корови.
У разі відбирання пасовища у мешканців с. Світла Долина, вони
опиняться у безвихідному становищі, що може призвести до соціального
напруження серед населення.
Таким чином, з огляду на вищезазначене та з метою недопущення
порушення права заявника та інших мешканців села Світла Долина на
використання землі під випас великої рогатої худоби, прошу визначити на
території с. Світла Долина земельну ділянку, призначену для випасу худоби,
посприяти у створенні суспільної організації із мешканців села Світла Долина
та передати їм вказану землю у відповідальне користування.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене та заявника – Третяк Л.Г., за адресою: вул. Степна, 19, с. Світла Долина,
Новомиколаївський р-н, Запорізька обл., у визначений законодавством термін.
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