
ЗВЕРНЕННЯ  

депутатів Кременчуцької районної ради 

до Президента України Зеленського В.О. 

 

Шановний Володимире Олександровичу! 

Підтримуємо Ваше прагнення вирішити проблему навмисних підпалів 

лісів, сухої трави, очеретів, що тягне за собою знищення цілої екосистеми. 

Останнім часом це набуває масштабності, адже сотнями гектарів знищуються 

ліси, зникають луки, потерпають та гинуть дикі звірі, що вкрай негативно 

впливає на екосистему в цілому та як наслідок – на здоров’я і життя людей. 

 Відповідно до оцінки міжнародних експертів у 2019 році Україна зайняла 

перше місце серед країн Європи щодо пожеж у сільськогосподарських та водно-

болотних угіддях, які наносять непоправної шкоди довкіллю, рослинному та 

тваринному світу, знищують види рослин і тварин, які підлягають захисту та 

занесені до Червоної Книги України. 

З метою протидії цій екологічній катастрофі, 12 березня 2021 року Ви, як 

Президент України, підписали вкрай важливий Закон «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання 

пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших 

категорій», який встановлює заборону на спалювання сухої рослинності у 

прибережних смугах, вздовж річок, навколо водойм та на островах, у середовищі 

розмноження та на шляхах міграції тварин. 

 На превеликий жаль, Ваші підлеглі на місцях саботують виконання Законів 

України. Як приклад, у новоутвореному Кременчуцькому районі поблизу сіл 

Пронозівка, Бугаївка, Мозоліївка, Шушвалівка, Броварки, Святилівка, Липове 

наразі відбуваються масштабні пожежі на території земельної ділянки з 

кадастровим номером № 5320681000:00:013:0021 загальною площею 1776,91 га, 

що передана Полтавською обласною державною адміністрацією у постійне 

користування ПрАТ «Полтаварибгосп», та на інших суміжних територіях, що 

передані обласною державною адміністрацією у користування цього приватного 

підприємства. 

 29 березня 2021 року під час офіційного представлення громаді району 

новопризначеного голови Кременчуцької районної державної адміністрації 

Лєдніка О.В. від голови Градизької ОТГ Мирослава Носи публічно прозвучало 

офіційне звернення, що вищезазначені пожежі викликані навмисними підпалами, 

які здійснюють працівники ПрАТ «Полтаварибгосп», і спрямовані на знищення 

земель водного фонду, до яких наразі віднесені згадані земельні ділянки ПрАТ 

«Полтаварибгосп», та задля подальшого розорення цих земель з метою 

вирощування сільськогосподарських культур. 

 Так, дійсно, на сьогодні земельні ділянки, що перебувають у користуванні  

приватного акціонерного товариства «Полтаварибгосп» для рибогосподарських 

потреб, не використовуються за їх цільовим призначенням, фактично ставки 

замулені, штучно осушені та підприємством не вживається жодних заходів задля 

приведення та використання цих земель за їх цільовим призначенням, що є 

прямим порушенням основних принципів Земельного кодексу України. Більш 



того, вчиняються активні протиправні дії, що полягають у навмисних підпалах 

територій осушених водойм та знищення екосистеми. 

Безспірним є той факт, що навмисне випалювання сухої рослинності або її 

залишків є причиною погіршення стану довкілля, зокрема, забруднення 

атмосферного повітря; висока температура негативно впливає на родючість 

ґрунтів; випалювання сухої рослинності та її залишків нерідко спричиняє пожежі 

на сусідніх земельних ділянках, лісових масивах, що знаходяться поруч з 

ділянками ПрАТ «Полтаварибгосп», на яких здійснюється таке випалювання. 

Попри те, що на землях ПрАТ «Полтаварибгосп» щоденно продовжують 

спалахувати залишки сухої рослинності, а мешканці наближених сіл потерпають 

від смороду, голова Кременчуцької районної державної адміністрації Лєднік О.В. 

ніяк не реагує на зазначену проблему. Жодних заходів не було вжито задля 

попередження відповідних протиправних діянь з метою дотримання Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного 

фонду, торфовищах та на землях інших категорій». Про причину такої 

бездіяльності голови Кременчуцької РДА Лєдніка О.В. щодо екологічної ситуації 

на землях ПрАТ «Полтаварибгосп» повідомили місцеві журналісти. Виявилося, 

що Лєднік О.В. має особистий інтерес в діяльності ПрАТ «Полтаварибгосп». 

Також на цих землях знаходяться мисливські угіддя, які, за повідомленням 

місцевих журналістів, контролює і використовує Лєднік О.В. 

З урахуванням викладеного та з метою попередження екологічної 

катастрофи на території земельних ділянок, переданих в користування 

приватному акціонерному товариству «Полтаварибгосп» для рибогосподарських 

потреб, просимо Вас: 

1. Надати доручення Держгеокадастру України в межах власних 

повноважень та у відповідності до Закону України «Про державний контроль за 

використанням та охороною земель» провести перевірку щодо дотримання ПрАТ 

«Полтаварибгосп» вимог законодавства про охорону земель та, у разі виявлення 

порушень, притягнути до відповідальності винних осіб. 

2. Надати доручення Державній екологічній інспекції України в межах 

повноважень та у відповідності до Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» провести перевірку дотримання ПрАТ 

«Полтаварибгосп» норм у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних 

ресурсів та охорони, використання і відтворення риби та інших водних живих 

ресурсів. У разі виявлення порушень, притягнути до відповідальності винних 

осіб. 

3. Розглянути питання відповідності голови Кременчуцької районної 

державної адміністрації Лєдніка Олега Вікторовича займаній посаді. 

  

Прийнято на пленарному засіданні 

восьмої сесії Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання 
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