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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
*

Шановний Юрію Віталійовичу!
До мене, як до народного депутата України, звернувся мешканець
м.Вільнянськ Вільнянського району Запорізької області Вакуленко Г.М., з
проханням допомогти у вирішенні питання здійснення капітального ремонту
або заміни квартири, непридатної для проживання.
В своїй заяві він зазначає, що у 2012 році за програмою «Забезпечення
житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
отримав в Департаменті соціального захисту населення Запорізької ОДА
двокімнатну квартиру № 109 у будинку 34а по вул. Бочарова в м. Вільнянськ.
Дана квартира була придбана департаментом у ТОВ «АРМАСС» за бюджетний
кошт.
На сьогоднішній день дана квартира є непридатною для проживання,
оскільки в результаті постійних затікань дощової води у квартиру з’явилися
тріщини, цвілі, підвищена вологість, руди вологі плями, відчувається сильний
запах плісняви. Дані недоліки зафіксовані в Акті обстеження технічного стану
квартири від 16.05.2016р.
Таким чином за бюджетний кошт Департаментом соціального захисту
населення Запорізької ОДА у ТОВ «АРМАСС» була придбана непридатна для
проживання квартира, що є порушенням норм використання бюджетних

коштів, а також може містити в собі ознаки злочину, скоєного державними
службовцями Запорізької ОДА та працівниками ТОВ «АРМАСС».
На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст.15,16 Закону України
«Про статус народного депутата України», прошу Вас, провести відповідне
розслідування на предмет порушення діючого законодавства з боку державних
службовців Запорізької ОДА та працівників ТОВ «АРМАСС», в результаті
якого заявник-учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи 1 категорії,
отримав непридатну для проживання квартиру.
Враховуючи зацікавленість в цій справі керівництва Запорізької ОДА,
прошу її взяти під особистий контроль.
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене та заявника
письмово за адресою: квартира № 109 буд. 34а, вул. Бочарова м. Вільнянськ
Вільнянського району Запорізької області, у встановлений законом термін.
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