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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
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Шановний Вадиме Анатолійовичу!
До мене, як народного депутата України, надійшло звернення від жителя
с. Веселянка, Запорізького району, Запорізької області Коваленка Олександра
Івановича, щодо вчинення відносно нього та членів його сім’ї кримінального
правопорушення, за ознаками передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу
України.
Зі змісту звернення вбачається, що заявник має доньку Анастасію, яка
перебуває на теперішній час у відпустці по догляду за дитиною. На початку
жовтня Анастасія знайшла в мережі Інтернет високооплачувану роботу в
магазині дитячого одягу, з офіційним працевлаштуванням. Всі клопоти з
працевлаштування здійснювала власниця магазину Волошина Христина
Олександрівна. Для оформлення трудових відносин, Анастасією було надано
копії документів, які містять її персональні дані.
Після цього, до Анастасії стали надходити дзвінки нібито від
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Мелітопольського району Запорізької області, які стверджували що Анастасії
систематично недоплачуються кошти соціальної допомоги на дитину. І для
того щоб їй закрити декрет їй потрібно провести перерахунок коштів, які
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Хортицького району м. Запоріжжя.
Надалі, як стверджували невідомі особи, в результаті проведеного ними
перерахунку з’ясувалось, що управління праці недоплатило Анастасії близько
двадцяти тисяч гривень, і щоб їх отримати потрібно заплатити Податок на
додану вартість – в державний бюджет та відсотки банку (ПриватБанк).
В цей же час, зазначені особи, повідомили дружині заявника Коваленко Світлані Олександрівні про те, що їй так само як Анастасії не
доплачувались кошти державної допомоги на молодшу доньку Дарину, яка є
інвалідом. В результаті сума не отриманих нею коштів становила - п’ятдесят
тисяч гривень, пізніше ця сума збільшилася до дев’яноста тисяч гривень і
продовжувала зростати.
Твердження невідомих осіб, не викликали сумнівів у членів сім’ї
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охороняється Законом України «Про захист персональних даних» та не може
розголошуватись без їх згоди. При цьому, сім’я заявника отримала повну
інформацію щодо всіх сум, які виплачувались старшій та молодшій доньці
заявника та точні дати проведення виплат. Також, зазначені особи володіли
всією медичною інформацією щодо діагнозу та результатів обстеження
дитини.
Надалі, зі слів невідомих осіб, ними було здійснено ще декілька
перерахунків, за результатами яких вияснялось, що суми які недоплачені
державою продовжували зростати. У зв’язку з чим, сім’я заявника, надіючись
отримати відповідні кошти, продовжувала сплачувати кошти на оплату
відсотків банку та ПДВ.
В подальшому, їм повідомили про те, що зв’язку з відсутністю
надходжень коштів, які були помилково недоплачені, на рахунки членів сім’ї
заявника, справа була передана до Департаменту охорони здоров'я у м. Києві.
Надалі зв'язок з відповідними людьми було втрачено.

Загалом, члени сім’ї заявника сплатили кошти у розмірі 200 тисяч
гривень, однак до теперішнього часу обіцяні суми так і не надійшли на їх
рахунки.
Із зазначеного виплаває, що з самого початку це була лише заздалегідь
спланована схема по заволодінню коштами злочинним шляхом, вчинене
організованою групою, відповідальність за вчинення якого передбачено ст.
190 Кримінального кодексу України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2, 3 ст. 36
Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас
шановний Вадиме Анатолійовичу, доручити працівникам національної поліції
України провести розслідування фактів, викладених в даному зверненні, внести
відомості про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР за ознаками
злочину, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України та притягнути
винних осіб до кримінальної відповідальності.
Про результаті розгляду депутатського звернення прошу повідомити
мене та заявника Коваленка О.І., що проживає за адресою: вул.. Первомайська,
6, с. Веселянка, Заплрізького району, Запорізької області, т. 0938586769, у
визначений законодавством.

З повагою
народний депутат України
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