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                                    ДЕПУТАТСЬКЕ* ЗВЕРНЕННЯ  

                           

        До мене, як до народного депутата України, звернувся виконавчий комітет 

Балабинської селищної ради  Запорізького району Запорізької області зі скаргою 

на незаконні дії громадянина Бурковського Ю.Б. з приводу зняття та вивезення 

ним верхнього шару землі (ґрунту-чорнозему), що характеризується як 

незаконний видобуток національних надр України. 

      Вже неодноразово через скарги від місцевих жителів селища Балабине 

виконавчий комітет Балабинської селищної ради звертається до правоохоронних 

органів стосовно незаконних дій громадянина Бурковського Юрія Борисовича. 

      Так сам Бурковський Ю.Б. має у власності згідно державного акту І-ЗП                   

№ 033638 земельну ділянку – пай загальною площею 25,9 га.(пасовище) цільове 

призначення якої – ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. 

      В той же час, гр. Бурковським Ю.Б. з південно-східної та південної частини 

своєї земельної ділянки (пай) знято верхні шари ґрунту – чорнозем категорії 

особливо цінні на використовуваних ним землях та за межами своєї території. 

Увесь даний чорнозем Бурковський Ю.Б. реалізує незаконним торговим 

способом. Саме ж вивезення та загрузка чорнозему відбувається в нічний час 

механічним шляхом за допомогою важкої техніки. Ями які утворилися після 

зняття шару ґрунту засипаються побутовими відходами та будівельними 

відходами з будівництва гіпермаркетів, за що гр. Бурковський Ю.Б. також 



отримує незаконний прибуток в грошовій формі. Такі незаконні дії вчинені гр. 

Бурковським Ю.Б. є порушенням норм чинного законодавства, а саме 

Конституції України, Закону України «Про надра», Земельного кодексу України.  

      Також даним громадянином незаконно змінено частину земельної ділянки 

площею 25,9 га. а саме створено штучний водний об’єкт зі штучно насипною 

дамбою із будівельних відходів та глини. При цьому ним в законний спосіб не 

було змінено цільове призначення використовуваної ним земельної ділянки 

призначення якої – ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. 

Самочинна зміна є порушенням чинного земельне законодавство України, яка 

призвела до втрати доходної частини  до бюджету Балабинської селищної ради. 

Фактично на сьогодні вказана земельна ділянка використовується як об’єкт 

водного фонду, в якому розводиться риба, надаються послуги з рибальства, а в 

зимовий період вода зливається. 

      Вся територія, яка використовується гр. Бурковським Ю.Б. знаходиться під 

наглядом. На в’їзді до земель, які ним незаконно використовуються  

встановлено шлагбаум з охороною. Встановивши шлагбаум гр. Бурковський  

порушив конституційні права інших громадян щодо їх вільного доступу до 

земель загального користування колективної власності. 

      Звертаємо увагу, що сільськогосподарські угіддя, землі лісового фонду 

природно-заповідного фонду та інші - є вільними  до відвідування громадянами 

України відповідно Конституції України, Закону України «Про надра», 

Земельного кодексу України, а даний шлагбаум створює перешкоди у доступі 

громадянам до їхніх власних земельних ділянок. 

        Крім того, гр. Бурковським Ю.Б. самовільно побудовано житловий будинок 

на території лісосмуги контуру 111 земель запасу Балабинської селищної ради, 

який ніде не значиться та є неоформленим. Це також є суворим порушенням 

норм лісового фонду та чинного Закону України «Про містобудування та 

містобудівну діяльність». Відсутні документи на оренду або власність земельної 

ділянки, яка є в користуванні Бурковського Ю.Б., план та проект забудови без 

відповідних погоджувальних та дозвільних документів. 



     В зв’язку з викладеним вище, керуючись ст.16 Закону України «Про статус 

народного депутата України» прошу, провести перевірку викладених у даному 

зверненні фактах. У випадку їх підтвердження - вжити всіх необхідних заходів 

для забезпечення дотримання вимог екологічного законодавства України. 

     Звернутися в межах компетенції до відповідних правоохоронних органів з 

вимогою проведення слідства щодо порушень діючого законодавства та 

притягнення винних осіб до відповідальності. 

     Про результати розгляду цього депутатського звернення прошу 

проінформувати мене та заявників в термін, встановлений чинним 

законодавством України. 

   

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 


