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Голові Володимирівської сільської ради
Запорізького району

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
До мене, як народного депутата України, надійшло звернення мешканця
с. Володимирівське Запорізького району Запорізької області Дмитрієнка
Володимира Гавриловича щодо вжиття заходів із припинення постійного
підтоплення земельної ділянки, що належить йому на праві приватної
власності, ґрунтовими водами.
Із звернення вбачається, що заявник разом із свою сім’єю проживає в
будинку за адресою: вул. Радянська, 46, с. Володимирівське Запорізького
району Запорізької області. На превеликий жаль, територія землі, на якій
розташовується будинок та прибудинкові споруди постійно піддається
підтопленню ґрунтовими водами, що відповідно перешкоджає нормальному
веденню господарства та проживання на цій території.
Крім того, постійне підтоплення спричиняє масове засівання території,
прилеглої до будинку заявника, шкідливими рослинами такими як амброзія, що
викликає в багатьох людей алергічні реакції, а також збільшення кількості
шкідливих комах та плазунів, які можуть переносити хвороботворні бактерії та
викликати спалах епідемії на території села.
Не менш жахливим наслідком постійного підтоплення є поступове
руйнування житлового будинку заявника та господарських споруд, що може

призвести до того, що будинок стане непридатним для проживання, а заявник із
своєю сім’єю залишаться на вулиці.
З метою вирішення даного питання, мною було направлено до Запорізької
обласної державної адміністрації Запорізької області депутатське звернення, в
якому просив вжити заходів щодо припинення постійного підтоплення
земельних ділянок.
Листом № 06880/08-10, Запорізька обласна державна адміністрація
зазначила, що вирішення зазначеної проблеми можливо здійснити лише
шляхом звернення до Володимирівської сільської ради. Яка, в свою чергу,
повинна провести обстеження земельної ділянки, за результатами якого будуть
визначені причини підтоплення та надані пропозиції щодо вжиття заходів для
його ліквідації.
При цьому, у разі виявлення шкідливих наслідків, саме сільська рада має
бути замовником розробки відповідної проектно-кошторисної документації,
яка може бути розроблена за рахунок коштів обласного бюджету.
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розташовується житловий будинок Дмитрієнка В.Г. та прилеглих територій
прошу, здійснити обстеження вказаної проблемної земельної ділянки та
прилеглих територій, а також вжити заходів щодо зменшення рівня ґрунтових
вод, шляхом розробки відповідної проектно-кошторисної документації та
фінансування робіт, визначених нею.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене та заявника – Дмитрієнка В.Г. за адресою: вул. Радянська, 46, с.
Володимирівське, Запорізький район, Запорізька область, у визначений
законодавством термін.
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