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Запорізькій області 

 

Ольховському В.І.  

                                                                       

 

                                         

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Вікторе Івановичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення 

громадянина України, жителя м. Запоріжжя – Станічука Володимира 

Олексійовича щодо неналежного розслідування кримінального за фактом 

отримання ним тілесних ушкоджень.  

В своєму зверненні вказує на те, що в липні місяці 2016 року він приїхав 

до своєї тещі допомогти по господарству до с.Новофедорівка, 

Інженерненської сільської ради. 

11 липня 2016 року вирішив порибалити на ставку розташованому в 

заплаві р. Мала Токмачка на території Інженерненьської сільської ради, який є 

об’єктом загального користування. Приблизно о 08 годині до нього підійшов 

орендар ставку Чухрай Сергій Олександрович з погрозою застрелити, після 

чого вистрелив в його сторону та вдарив пістолетом в обличчя, в результаті 

чого Станічук В.О. отримав тілесні ушкодження, розсічення губи, та був 

вимушений звернутись за медичною допомогою у Пологівську ЦРБ.   

За його заявою було відкрито кримінальне провадження, яке 

розслідується слідчими Пологівського відділу поліції.  

В порушення ч. 4 ст. 38 КПК України слідчі органи, замість того щоб 

ефективно розпочати розслідування даного кримінального правопорушення, 
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встановити обставини справи, знайти та покарати винних у його скоєнні, 

взагалі не здійснюють активних слідчих-розшукових дій по розслідуванню 

даних правопорушень. 

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена, що 

свідчить про неналежне розслідування кримінального  провадження. 

Таким чином, зазначене вказує на те, що органи досудового 

розслідування ігнорують вимоги кримінально – процесуального закону. 

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.   
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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. 

В зв’язку з викладеним вище, зважаючи на неефективне розслідування 

слідчими Пологівського відділу ГУНП в Запорізькій області, вищезазначеного 

кримінального провадження та порушення прав та законних інтересів 

громадянина України Станічука Володимира Олексійовича, прошу Вас, в 

межах наданих Вам повноважень, розібратись у даній ситуації, що склалась та 

посприяти якнайшвидшому розслідуванню кримінального провадження, 

виявленню особи-правопорушника, та в подальшому притягнення його до 

кримінальної відповідальності.   

Про результати розгляду мого звернення прошу також повідомити 

Станічука Володимира Олексійовича (м. Запоріжжя, вул. М.Чуйкова, 28, кв. 4  

т. 0689598670 ) 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 

 

 

 

 


