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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                      Шановний Костянтине Івановичу! 

 

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата», до мене надійшло звернення мешканця смт. Більмак 

(Куйбишеве) Запорізької області Орлова К.І. та інших мешканців селища, які 

проживають вулицями Зоряна (Щорса), Заводська та по провулку Мирному 

щодо порушення гр. Ружицьким І.М. вимог земельного та природоохоронного 

законодавства України, під час використання водного об’єкта (ставка) на 

умовах оренди.  

Зі змісту звернення вбачається,  що на протязі тривалого часу (а саме - з 

1976 по 2015 роки) ставок, який знаходиться в смт. Більмак, постійно 

підтоплює та руйнує берегові суги, у зв’язку з чим будівлі, які знаходяться біля 

даних смуг також підпадають під руйнівну силу воли. 

В 2011, році стосовно вищевказаної проблеми, жителі смт. Більмак 

звернулись із завою до Більмацької селищної ради. Протоколом № 6 засідання 

постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин 

екології та раціонального природокористування від 24 травня 2011 року(далі – 

Протокол № 6),  встановлено, що рівень води в ставку піднімався в порівнянні з 

минулими роками, прибережна зона в зв'язку з наповненням та спуском ставка 



піднімалася та замулювала водний об'єкт. Берегова зона на ставку руйнується, 

деякі дерева знаходяться у воді, а оскільки від нежитлових приміщень відстань 

до обриву прибережної зони складає 3-5 метрів, на вказаних будівлях помітні 

тріщини. Також встановлено, що раніше створений спеціальний спуск для 

зливу води загороджений.  

Вказаним протоколом, тодішньому орендарю пану Пашку О.С. було 

рекомендовано зменшити рівень води в ставку до належного рівня та 

розгородити спеціальний спуск для зливу зайвої води із ставка. Зазначені 

рекомендації попереднім орендарем були виконані лише частково, рівень води 

було знижено, до осені 2015 року він підтримувався штучно,спеціальний спуск 

для зливу води розгороджено не було.  

Ситуація змінилась та стала критичною, коли орендарем ставка став гр. 

Ружицький Ігор Миколайович, який в своїх діях не дотримується вимог 

земельного та природоохоронного законодавства, чим допустив підвищення 

рівня води у ставку в результаті чого почали страждати мешканці селища, а 

також навколишнє середовище.  

Вже восени 2015 року, рівень води у ставку різко піднявся, перейшов 

межу, яку було встановлено Протоколом № 6, що призвело до підтоплення. 

Неодноразові прохання, а потім вже й вимоги, які надходили на адресу гр. 

Ружицького І.М. від мешканців селища, у тому числі гр. Орглова К.І., знизити 

рівень води не знайшли свого реагування.  

Навпаки, орендар почав погрожувати мешканцям, стверджуючи при 

цьому, що він займав посаду прокурора Куйбишевського району Запорізької 

області, має зв'язки в усіх органах та установах місцевої влади та нікого не 

боїться. Безпосередньо гр. Орлову К.І. пригрозив, що у випадку його звернення 

із скаргою, він розправиться із його будинком, знесе бульдозером в ставок.  

В січні 2016 року, гр. Орлов К.І. та інші мешканці, яких дуже болісно 

торкнулася ця проблема, були вимушені звернутися до Більмацької районної 

державної адміністрації з проханням вплинути на орендаря гр. Ружицького І.М. 

та змусити його знизити рівень води в ставку до належного. 



Актом обстеження водного об'єкту та водних споруд від 04 лютого 2016 

року було встановлено, що гідроспоруда на ставку виконана в шахтному 

виконанні та на момент обстеження скидний засув заглушений (не в робочому 

стані), це і підтверджує причину підвищення рівня води. 

Також було встановлено, що прибережна захисна смуга та водоохоронна 

зона даного водного об'єкта не створена, у зв’язку з чим будівлі, які 

знаходяться біля ставка, підпадають під руйнівну силу води та існує загроза 

щодо їх знищення. 

 Вказаним Актом обстеження, а також Розпорядженням голови 

Більмацької райдержадміністрації від 10.02.2016 року Попова А.В., гр. 

Ружицького І.М. було зобов’язано відновити роботу гідроспоруди та 

водовідвідного каналу, а також слідкувати за рівнем наповнення водойми. 

Натомість, вказані приписи гр. Ружицьким І.М. були виконані лише 

частково: гідроспоруда продовжувала залишатися в неробочому стані, 

прибережні захисні смуги, які для такого типу ставків мають бути не менше 50 

м, що визначено ст. 60 Земельного кодексу України та ст. 88 Водного кодексу 

України, зроблені не були, а обвідний водозливний канал, ширина якого згідно 

водогосподарського паспорту складає 24 метри, було розгорнуто на ширину 

лише 1 м та глибину 30 см, після чого рівень води в ставку майже не знизився. 

Більш того, 15 березня 2016 року та 18 квітня 2016 року від Голови 

Більмацької райдержадміністрації Попова А.В. надійшли листи, в яких було 

зазначено, що орендарем були проведені необхідні роботи щодо спуску води на 

водному і рівень води поступово зменшується. 

Однак, насправді вказане в листах містить недостовірну інформацію. 

Складається враження, що Попов А.В. навмисно вводить в оману громадян та 

всі органи державної влади. А сам прикриває протиправні дії Ружицького І.М., 

звісно за значну суму коштів.   

Такі дії гр. Попов А.В., щодо приховування протиправних дій орендаря 

Ружицького І.М., свідчать про корупційні стосунки між ними. Підтвердженням 

цього є  той факт, що Ружицький І.М. відповідно до договору оренди спірного 

водного об’єкта, орендує лише близько половини водного дзеркала даного 



ставка та землі, на якому він розташований. Проте, орендар фактично 

користується та отримує прибутки з цілого водного об’єкту, не сплачуючи при 

цьому жодні податки та збори. 

Відтак такі дії Ружицького І.М., можна розцінювати як самовільне 

захоплення землі та водного дзеркала спірного водного об`єкта, яке 

відбувається з мовчазної згоди Голови Більмацької районної державної 

адміністрації Попова А.В.  

Для спростування неправдивих свідчень Попова А.В., жителі смт. 

Більмак звернулись до Більмацької селищної ради з проханням створити 

відповідну комісію та засвідчити факт підтоплення та невиконання орендарем 

Ружицьким І.М. своїх обов’язків щодо зниження рівня води у ставку. 

Актом обстеження стану та дотримання умов використання земельної 

ділянки та водного об’єкту від 18 травня 2016 року та Протоколом № 3 від 30 

червня 2016 року було встановлено, що рівень води в ставку орендарем 

Ружицьким І.М. було дійсно піднято набагато вище тієї позначки, яку було 

встановлено Протоколом № 6 від 24 травня 2011 року, у зв’язку з цим 

відбувається руйнація берегових смуг (які, фактично відсутні на даному 

ставку), відстань від нежитлового приміщення Орлова К.І. до води порівняно з 

2011 роком скоротилася з 3,5-5 метрів до 1,5-2,5 метрів, на будівлях помітні 

тріщини, дерева, які були насаджені мешканцями прилеглих до ставка будинків 

для укріплення берегових смуг на час обстеження, також знаходяться у воді, 

спеціальний спуск для зливу води засипаний жорствою, гідротехнічні споруди 

для штучного спуску та регулювання рівня води в ставку знаходяться в 

неробочому стані.  

3азначеним Протоколом № 3, на підставі виявлених порушень 

Більмацькій районній державній адміністрації було рекомендовано: розірвати з 

гр. Ружицьким І.М. договори оренди землі та водного об’єкту. 

Однак, на сьогоднішній день договори оренди землі не розірвано, а гр. 

Ружицький І.М. продовжує безчинствувати на ставку, що розташовується на 

території смт. Більмак. Рівень води в ставку не знижено, що відповідно 

поступово руйнує прилеглі до ставка нежитлові приміщення, що належать 



мешканцям селища, а також знищує прибережні смуги, чим шкодить 

навколишньому середовищу. Поряд з цим, орендар позбавляє мешканців 

селища права на загальне використання водного об’єкта  - ставка, забороняє 

купатися в ньому, ловити вудлищами рибу, наповувати та випасати велику 

рогату худобу, що відповідно до ст.ст. 44, 47 Водного кодексу України та ст. 35 

Закону України «Про охорону земель» є протизаконним.  

З огляду на вищезазначене та з метою вирішення конфліктної ситуації, 

яка склалась навколо ставка, прошу Вас, шановний Костянтине Івановичу, в 

межах наданих Вам повноважень, провести перевірку дотримання гр. 

Ружицьким І.М. земельного та природоохоронного законодавства під час 

використання земельної ділянки та водного об’єкту, у разі встановлення у діях 

Ружицького І.М. порушення вимог закону, спонукати Більмацьку 

райдержадміністрацію розірвати оренди відносини з ним щодо земельної 

ділянки та водного об’єкта – ставка на території смт. Більмак. 

 Про результати розгляду депутатського звернення прошу 

проінформувати мене та заявника Орлова К.І., за адресою: Запорізька область, 

смт. Більмак, пров. Мирний, 27, у визначений законодавством термін. 

Додаток: на __ арк. 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 


