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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Юрію Віталійовичу!
Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус
народного депутата України», до мене

все частіше надходять звернення

мешканців с. Новофедорівка Інженерської сільської ради Пологівського
району Запорізької області щодо порушення з боку гр. Чухрая Сергія
Олександровича їх прав на загальне користування об’єктом водного фонду ставком, розташованого на території даного.
З фактичних обставин справи вбачається, що на території села
Новофедорівка Інженерської сільської ради Пологівського району Запорізької
області, в заплаві р. Мала Токмачка розташовується ставок, площею водного
дзеркала 39,00 га, який являється об’єктом загального користування мешканців
с. Новофедорівка та належить до водного об’єкту загальнодержавного
значення.
В 2005 році, головою Пологівської райдержадміністрації було передано
територію ставка в оренду ПП «Обрій», в особі директора Чухрая С.О., про що
було укладено договір № 12 оренди земельної ділянки водного фонду від 15
вересня 2005 року, що зареєстрований Пологівському районному відділі ЗРФ

ЦДЗК, про що у державному реєстрі земель вчинено запис від 10.10.2007 за №
040727600004 (далі – Договір). Договір укладено строком на 15 років.
За умовами договору земельна ділянка та водний об’єкт передано в
оренду для рибогосподарських потреб.
Уклавши договір сторони дійшли згоди про те, що орендар зобов’язаний
використовувати орендовану земельну ділянку та водний об’єкт відповідно до
їх цільового призначення та умов договору, дотримуючись при цьому вимог
чинного земельного та екологічного законодавства, державних та місцевих
стандартів, норм і правил щодо використання землі та водного об’єкту (п. 34
Договору).
Також, поряд з укладенням основного договору директором ПП «Обрій»
було укладено сервітутний договір про встановлення обмежень (обтяжень) при
використанні земельної ділянки та водного об’єкту від 15.09.2005.
Зазначеним

сервітутним

договором

встановлено

чіткий

перелік

сервітутів, серед них зокрема: 3.2. для жителів району: 3.2.2. право загального
водокористування (на всю площу водного дзеркала), згідно із режимом
рибогосподарського використання водоймища.
Натомість, не зважаючи на встановленні договором обмеження прав
водокористувача та покладення на нього обов’язку здійснювати доступ
місцевих жителів до ставку, останній, всупереч ст. 47, 51 Водного кодексу
України та ст. 26 Закону України «Про рибне господарство», порушує права
мешканців с. Новофедорівка на загальне користування ставком, забороняє
купатися в ньому, ловити вудлищами рибу, а також проводити відпочинок
поряд зі ставком.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 44 Водного кодексу України встановлено, що
водокористувачі зобов’язані не допускати порушення прав, наданих іншим
водокористувачам, а також заподіяння
Його дії, виходять за рамки допустимих, адже поряд із звичайною
забороною наближатись до ставку він застосовує проти мешканців вогнепальну
зброю, погрожуючи їх вбити, якщо вони і надалі будуть туди ходити. Відомий
випадок коли в липні 2016 року, гр. Чухрай О.С. застосував проти гр. Станічука

В.О. вогнепальну зброю, вистріливши йому коло ніг в землю, а потім цією ж
зброєю вдарив по обличчю, чим завдав потерпілому тілесні ушкодження –
розсічення верхньої губи. За даним фактом було відкрито кримінальне
провадження, однак жодних активних слідчих-розшукових дій не вчиняється. А
сам гр. Чухрай О.С. досі не поніс жодної відповідальності. З цього приводу я
звертався до головного управління Національної поліції в Запорізькій області,
проте на теперішній час відповіді не отримав.
Ще одним правопорушенням є те, що орендар незаконно захопив частину
прибережної зони загородивши ставок парканом з метою недопущення
місцевих мешканців до його користування, та збудував в охоронній зоні
двоповерховий будинок, на сьогоднішній день тривають роботи по зведенню
ще декількох самовільних споруд. До водного об’єкту неможливо підійти, його
цілодобово охороняють найняті Чухраєм особи з собаками особливо
небезпечних порід.
Оскільки, вищезазначені дії такої особи завдають шкоди об’єктам
навколишнього середовища та порушують права громадян, вважаю що вони
потребують відповідної кваліфікації за Кримінальним кодексом України.
Ще одним порушенням є самовільне будівництво дамб по краям ставку,
що з одного боку призвело до затоплення пасовищ, та неможливості місцевим
жителям випасати худобу, з іншого до пересихання річки.
Річка в межах якої знаходиться ставок, відіграє важливу роль у
забезпеченні мешканців села прісною водою, а особливо у посушливу пору
року. У розумінні ст. 47 Водного кодексу України, річка є об’єктом загального
користування мешканців села Кінські Роздори.
Збудувавши дамбу та закривши засувну систему рівень води в річці впав
майже до нуля. Як результат, з огляду на посушливу погоду та відсутність
опадів по декілька тижнів підряд, вода до річки не прибуває.
За відсутності річкової води, люди, які тримають велику рогату худобу, а
це майже кожна родина в селі, не мають чим її наповнювати, також, ще однією
проблемою для селян, є неможливість здійснювати зрошування городів та
полів, через нестачу річкової води.

Таким чином, зазначені дії, щодо перешкоджання мешканцям села
Кінські Роздори використовувати річкову воду для побутових та господарських
потреб є протиправними та такими що підлягають негайному припиненню.
У відповідності до ч. 1 ст. 45 Водного кодексу України, у разі маловоддя,
загрози виникненню епідемій та епізоотій, а також в інших випадках
передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути
обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони
здоров’я людей та в інших державних інтересах. При цьому пріоритетність
надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.
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 Юрію Віталійовичу, в межах наданих Вам повноважень, вжити
заходи щодо відновлення прав мешканців села Новофедорівка на загальне
користування ставком, площею водного дзеркала 39,00 га, що розташовується
на території села та припинити свавілля з боку гр. Чухрай О.С.
Про результаті розгляду депутатського звернення прошу повідомити
мене у визначений законодавством термін.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
(посв. 286)

