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Міністру екології та природних ресурсів України
Семераку О. М.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Остапе Михайловичу!
До мене, як народного депутата України, надійшло звернення мешканця
с. Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області Задорожнього
Сергія Васильовича щодо затоплення орендарем ставка, розташованого на
території села земельних ділянок, які використовуються для городництва.
Зі звернення вбачається, що заявник має в користуванні земельну ділянку,
яка використовується ним для городництва. Зазначена земельна ділянка,
розташовується неподалік річки Суха Конка, яка протікає на території Села
Кінські Роздори.
В руслі річки Суха Конка розташовується ставок, який перебуває в оренді
Восени цього року, орендар ставка здійснив заходи щодо спуску води в ставку.
Як результат, рівень води піднявся та вийшла вода з берегів. Земельна ділянка,
що належить заявнику та ряд інших, що розташовуються поряд, піддались
значному підтопленню.
У разі невжиття якнайшвидших заходів з боку орендаря ставка, щодо
зниження рівня води, земельні ділянки можуть втратити свій першочерговий
вигляд та стати непридатними для вирощування сільськогосподарських
культур.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 44 Водного кодексу України встановлено, що
водокористувачі зобов’язані не допускати порушення прав, наданих іншим
водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об’єктам та
об’єктам навколишнього середовища.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про охорону земель» визначено,
що власники та землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при
здійсненні

господарської

діяльності

зобов’язані:

дотримуватися

вимог

земельного та природоохоронного законодавства України.
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 Остапе Михайловичу, в межах наданих Вам повноважень,
розібратись в ситуації що склалась та посприяти у якнайшвидшому зниженні
рівня води у ставку, що розташовується в руслі річки Суха Конка с. Кінські
Роздори Пологівського району Запорізької області.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене та заявника – Задорожнього Сергія Васильовича, за адресою: с. Кінські
Роздори, Пологівський район, Запорізька область, у визначений законодавством
термін.
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