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28 вересня 2016 р.                             В.о. голови Державної служби України 

 Вих. № 1059                                          з питань геодезії, картографії та кадастру 

                                                                                

                                                            Цвяху О. М. 

                                        

                                                 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                      Шановний Олеже Миколайовичу! 

 

          До мене, як до народного депутата України, від імені працівників  філії 

«Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» звернулась голова 

Трудової сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області 

Новак Г.М. з проханням втрутитися в конфліктну ситуацію, яка склалася 

внаслідок дій Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області. 

В своєму зверненні вона зазначає, що працівники філії отримали 

інформацію про те, що пахотні  землі, якими користується філія «Запорізький 

кінний завод №86» ДП «Конярство України» у повному розмірі передано 

Головним управлінням Держгеокадастру у Запорізькій області у користування  

ТОВ «Із забезпечення інвалідів». 

На протязі останніх п’яти років, після того як дане підприємство було 

реорганізовано шляхом приєднання до ДП «Конярство України»,  працівники 

та пенсіонери філії неодноразово зверталися до відповідних інстанцій з 

проханням повернути статус юридичної особи та надати працівникам та 

пенсіонерам філії земельні паї. До сьогоднішнього дня це питання так і не 

вирішено.  

В той же час, якщо землі, які оброблять заявники, передані в 

користування, або у власність стороннім особам, то це поведе за собою масове 



безробіття, погіршення кримінального становища на території Трудової 

сільської ради, невиконання а в подальшому і взагалі відсутність Колективного 

договору.  

На території Трудової сільської ради на сьогоднішній день за умовами  

Колективного договору філія «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство 

України» повністю забезпечує 140 працівників, 170 пенсіонерів та 50 чоловік 

соціальної сфери зерном, продуктами харчування (вода, борошно, олія та інше). 

Передача землі призведе до соціального вибуху.  

          На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 15, 16 ЗУ «Про статус 

народного депутата України», прошу Вас, надати заявниці інформацію щодо  

передання піхотної землі, якою користується філія «Запорізький кінний завод 

№86» ДП «Конярство України» у користування  ТОВ «Із забезпечення 

інвалідів». 

         У випадку підтвердження вищевказаної інформації, прошу втрутитися в 

дану конфліктну ситуацію та вжити заходів для забезпечення права 

працівників та пенсіонерів філії «Запорізький кінний завод №86» ДП 

«Конярство України» на землі, якими користується філія «Запорізький 

кінний завод №86» ДП «Конярство України». 

          Про результати розгляду прошу повідомити мене та заявницю письмово у 

встановлений законом термін. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


