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ЗАЯВА
про вчинення кримінального правопорушення
( в порядку ст. 55 КПК України )

Згідно Указу Президента України від 23 лютого 2010 року № 221 «Про створення
Національного природного парку «Олеїтіківські піски» в межах території Херсонської
області створено Національний природний парк «Олешківські піски» з метою збереження
цінних природних та історико-культурних комплексів та об'єктів північного
Причорномор'я.
Парк розташований на території Голопристанського, ІДюрупинського районів та
Новокаховської міської ради Херсонської області.
Загальна площа Парку становить 8020,36 га земель державної власності, у тому
числі 5222,30га земель, які вилучаються в установленому порядку (Державне
підприємство «Каховське лісове господарство» - 2140,30га; Державне підприємство
«Великокопанівське лісомисливське господарство» - 531,70га; Державне підприємство
«Цюрупинське лісомисливське господарство» - 2550,30 га) та надані Парку в постійне
користування, і 2798,06га земель, які включаються до його складу без вилучення.
09.12.2105 року в центрі с. Раденськ Цюрунинського району Херсонської області
було розміщено об'яву наступного змісту, «Шановні громадяни ! З 10 грудня по 16 грудня 2015 року на території полігону
підрозділами збройних сил України будуть проводитися військові тактичні навчання з
бойовими стрільбами. На період навчать перебування населення на території полігону в
денний та нічний час заборонено!».
В той же день електронною поштою на ім.’я Міністра оборони України (офіційну
електронну адресу МО України для звернень) було відправлено застережний лист з
вимогою негайно припинити проведення військових навчань з бойовими стрільбами на
території прилеглої до Національного природного парку «Олешківські піски» до
письмового узгодження проведення бойових стрільб та інших дій з адміністрацією парку
та Міністерством екології та природних ресурсів України.

Будь якої інформації з приводу проведення навчань з бойовими стрільбами ані від МО
України ані від інших військовослужбовців збройних сил України на адресу адміністрації
Парку та Міністерства екології та природних ресурсів не надходило.
11.12.2015 року на території прилеглої до НПП «Олешківськіц піски» розпочалися
бойові стрільби. Населенню прилеглих територій, інспекторам державної охорони Парку,
доступ до території НПП «Олешківські піски» було заборонено.
11.12.2015 року на усний запит представників Парку до Раденської сільської ради
було надано копію листа на адресу виконавчих комітетів місцевих рад Цюрупинського
району від Цюрупинської районної державної адміністрації 09.12.2015 року № 01-29/44096 про те, що на військовому полігоні який розташований на території «Олешківські
піски» розпочнуться о 4:00 годині 10.12.2015 року з проханням поінформувати населення
про заборону появ людей на території полігону тощо. Крім того було надано листа
Цюрупинського районного.військового комісаріату від 08.12.2015 року № 1375 на адресу
Раденської сільської ради про те, що на території «Олешківські піски» будуть
проводитися військові навчання із бойовим застосуванням усіх видів зброї.
Слід зазначити, що на території Цюрупинського району Херсонської області офіційно
відсутній полігон збройних сил України.
Частина так званого «полігону» площею 5 222,3 га, (з них 1 391 га заповідна зона) є
територією Національного природного парку «Олешківські піски» Міністерства екології
та природних ресурсів України тобто є територією природно-заповідного фонду
України з особливим режимом охорони. На території заповідної зони забороняється
будь-яка господарська та інша діяльності, що суперечить цільовому призначенню цієї
зони або порушує природний розвиток процесів та явищ і створює загрозу шкідливому
впливу на її природні комплекси та об’єкти.
Таким чином використання Міністерством оборони України території Національного
природного парку «Олешківські піски» під так званий «полігон» а тим більше з бойовими
стрільбами є незаконним та таким, що грубо порушує вимоги :
Конституції України, Закону України "Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки". Закону України «Про
екологічну мережу України», «Про охорону навколишнього природного середовища,
«Про природно - заповідний фонд України, Закону України "Про Червону книгу
України", Європейської ландшафтної конвенція, ратифікованої Законом України від 7
вересня 2005 р., низки Указів Президента, зокрема Указу Президента України "Про
невідкладні заходи щодо забезпечення додержання законодавства у межах територій та
об'єктів природно-заповідного фонду України" N 1396/2004 від 11 листопада 2004 р„
Указу Президента України "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення" N 1238/2005 від 12 вересня 2005 р., Закону України «Про
використання земель оборони», Земельного Кодексу України тощо.
Незаконні дії військовослужбовців Збройних Сил України щодо проведення
військових навчань з бойовими стрільбами на території НПП «Олешківські піски» мають
ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 252
Кримінального Кодексу України ( Умисне знищення або пошкодження територій, взятих
під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду) та ст. 426-1 (перевищення
військовою службовою особою влади чи службових повноважень).
На підставі викладеного, керуючись ст. 55 КПК України, ПРОШУ :
1 Прийняти і зареєструвати мою заяву за фактом вчинення невстановленими особами з
числа військовослужбовців збройних сил України кримінального правопорушення за

ознаками ст.252, 426-1 КК України та надати мені документ, що підтверджую прийняття
та реєстрацію поданої мною заяви.
2. Внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати
досудове розслідування.
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