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вих. № 93 від 16.09.2019 р.

Голові Верховної Ради України
Разумкову Дмитру Олександровичу

Шановний Дмитре Олександровичу!
Громадська організація «Врятування Широкине» є неурядовою організацією та
об’єднує фізичних осіб – жителів прифронтового села Широкине, а також розташованого в
його межах кооперативу «Волна».
В ході проведення АТО/ООС була повністю знищена інфраструктура нашого села та
пошкоджено (знищено) приватні будинки цивільного населення.
Мова йде про близько 1800 громадян України (653 домоволодіння у селі та 310
домоволодінь кооперативу «Волна»), які були вимушені у період з 10 по 15 лютого 2015
року покинути своє житло рятуючи власне життя від наслідків проведення урядовими
силами т. з. «Широкинської операції».
Згодом, в інтерв’ю виданню ZN.UA (серпень 2015 р.), начальник Генерального штабу
ЗСУ Віктор Муженко визнає, що з військової точки зору Широкине ніякої ролі не відіграє, а
зимовий наступ на цей населений пункт був більше піар-акцією, ніж військовою операцією.1
Все вціліле рухоме майно цивільного населення (побутова техніка, одяг, меблі тощо)
було розграбовано. Все це заподіяло значну майнову та моральну шкоду членам нашої
організації та іншим мешканцям села.
Згідно із статтею 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права
власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право
мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в
інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами
міжнародного права.
Пошкодження (знищення) житла мешканців села ми вважаємо порушенням нашого
гарантованого Конституцією України та Конвенцією права на вільне володіння своїм
майном.
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Але ще більшим порушенням своїх прав ми вважаємо бездіяльність органів державної
влади України в питанні розроблення механізмів хоча б часткової компенсації завданої
шкоди.
Питання надання нового житла або грошової компенсації за втрачену нерухомість і
рухоме майно не вирішується, у тому числі, через відсутність спеціальних законів.
Наприклад, 22.12.2016 р. Верховна Рада України не прийняла проекти законів № 4301
та № 4301-1 «Про відшкодування шкоди за зруйноване (знищене) або пошкоджене приватне
житло особам, приватне житло або приватні домогосподарства яких були пошкоджені
(зруйновані) за час проведення антитерористичної операції».
Ще 16 жовтня 2014 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1002-р було
затверджено План заходів з організації відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів
соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення
життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей.
На виконання цього розпорядження, головою Донецької обласної державної
адміністрації було видано власне розпорядження від 05.01.2015 року № 1 «Про створення
штабу з організації відновлення об'єктів соціальної та транспортної інфраструктури,
житлового фонду та систем життєзабезпечення населених пунктів Донецької області».
Однак ніякої допомоги жителям села Широкине даними штабом не надавалося. Нам
взагалі нічого не відомо про діяльність цього штабу в контексті вирішення проблем нашого
села.
На сьогоднішній день ми не маємо жодного офіційного документу щодо обстеження
пошкодженого (знищеного) майна, тобто документального підтвердження того факту, що
наше нерухоме майно дійсно пошкоджено або знищено.
Лише у відповідь на наші неодноразові звернення розпорядженням керівника ВЦА сіл
Широкине та Бердянське № 8р від 10.02.2019 р. було створено робочу комісію з обстеження
приватного житлового фонду та інших об’єктів у селах Широкине та Бердянське, з
включенням до складу комісії представника нашої організації.
З 2015 року це перше офіційне рішення органів державної влади, спрямоване на
вирішення проблеми руйнування житла широкинців.
На даний час комісія фактично не розпочала роботу, у тому числі, через відсутність
доступу до села.
Загальновідомим є той факт, що на даний час село перебуває під повним контролем
Збройних Сил України.
Разом з цим, ми не ставимо під сумнів твердження про те, що перебування на
території села і надалі становить певну небезпеку. Але водночас хочемо звернути увагу на
той факт, що територію села вже тривалий час регулярно відвідують численні моніторингові
місії, представники національних, зарубіжних та міжнародних урядових та неурядових
організацій, і навіть приватні особи. Зазначені візити широко висвітлюються у ЗМІ, відео
викладаються в мережі Інтернет та інше.
Зазначене свідчить про наявність об’єктивної можливості для хоча б поверхового
(попереднього) обстеження зруйнованих будинків та фіксації фактів руйнувань комісією,
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створеною розпорядженням керівника ВЦА. Але не наші неодноразові звернення з цього
питання органи влади не реагують.
В квітні 2018 р., від імені та в інтересах жителів села Широкине, а також власників
кооперативу «Волна», наша організація брала участь в обговоренні і внесенні пропозицій до
проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо
реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб і впровадження довгострокових
рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року», а саме:
- запропонували скасувати будь-які норми, що дискримінують ВПО, зокрема
Постанову КМУ № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам» від 08 червня 2016 року;
- запропонували розробити порядок компенсацій за втрачене майно та нерухомість,
громадянам, які постраждали в результаті проведення АТО / ООС. Забезпечити створення
реєстру постраждалих громадян і розробити графік виплат компенсацій заподіяної шкоди;
- запропонували забезпечити в найкоротші терміни запуск відкритої онлайнової
платформи, яка могла б акумулювати інформацію про всі залучені для відновлення Донбасу
засоби (донорські та державні), дозволила б контролювати хід реалізації проектів,
отримувати інформацію про їх виконавців, оцінювати та фіксувати результати.
На жаль, нам не відомо про результати розгляду наших пропозицій.
На свої неодноразові звернення до органів місцевої влади, до Прем'єр-Міністра
України, а також на своє колективне звернення до Президента України (вх. № 22 / 04337205П від 30.09.2015 р.) з 313-ма підписами громадян, ми не отримали жодної конкретної
відповіді по прийнятим заходам.
Більш того, на всі наші звернення до різних інстанцій ми отримували відповіді,
головним лейтмотивом яких було посилання на відсутність відповідного законодавства, яке
передбачало б механізм компенсації.
На підставі викладеного та з метою відновлення наших прав, ми просимо Вас в
межах наданих Вам повноважень:
1. Ініціювати розроблення та прийняття Державної комплексної програми надання
допомоги цивільним особам, які постраждали від проведення АТО / ООС на Донбасі,
створення реєстру постраждалих та прирівняти статус постраждалих цивільних осіб до
статусу учасників АТО / ООС.
2. Ініціювати перегляд та скасування всіх законів України, указів Президента України,
постанов КМУ та інших рішень попередньої влади, що порушують права громадян,
постраждалих внаслідок проведення АТО/ООС.
3. Ініціювати розробку та прийняття закону «Про порядок компенсації громадянам
України шкоди за втрачене майно та нерухомість в результаті проведення АТО / ООС» (з
огляду на той факт, що Верховна Рада України не прийняла до теперішнього часу жоден із
запропонованих законів).
4. Ініціювати створення спеціальної комісії ВРУ із встановлення та фіксації фактів
скоєння воєнних злочинів проти цивільного населення села Широкине, а саме, фактів
невибіркових обстрілів приватного житла та об’єктів соціальної інфраструктури, фактів
розграбування майна та фактів вчинення інших дій, заборонених Женевськими конвенціями
про захист жертв війни 1949 року та Додатковими протоколами I і II до них 1977 року.
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Сподіваємося на як найшвидше прийняття рішення, спрямованого на вирішення
нашої проблеми, яка стосується й сотень тисяч інших мирних громадян України.

З повагою,

Голова громадської організації

І.І. Осипов

