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Головi КиТвськоТ MicbKoT

державноТ адмiнiстрацiТ

Кличку Вiталiю Володимировичу
вул. Хрещаmuк, 3б, м. Kui'B, 01044

Щоdо розzляDу пumання
zромаdянuна Венzрuка О. П.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНВННЯ
Ш ан о вн uй В imал iю В ол о d t,l^пlup о вuчу !

звертаюсь до Вас вiдповiдно до cTaTTi 13 Закону Украiъи кпро статус депутатlв

мiсцевих рад) та прошу у 10 денний строк розглянути питання та надати вiдповiдь,

Що мене, як депутата КиТвськоli MicbKoi ради, звернувся громадянин Венгрик

Олександр Пилипович стосовно сприяннJI захисту прав його ciM'T на отримання житла, як

таких' що потерПiли вiД дiяльносТi групИ будiвельНих компаНiй <Елiта-Центр>,

Мова йде, зокрема, щО .runo* nu 2017 piK заявнИк (ВенгрИк олексаНДр Пилипович)

та його син (венгрик Сергiй олександро"r,rj знаходились у черзi на отримання лtитла пiд

номер 87 та s8. вЪi необхiднi умови щодо документа.ltьноТ частини та oTpoKiB подачi заяв

на отриманнrI житла заявником та його сином були поданi, Проте, iз набли>ttенням

,uu.р,u."ня будiвництва на вул. Милославськiй та пер. Платонiвський, iз незрозумiлих

np"ur".,.p.o"i.rb отримання житла гр. Венгрика о,П, та Венгрика С,о, змiстилася iз 87

та 88 мiсця на 2Об та 2О'7, це при .1о*у, що ii загальноТ черги були виклIоченi особи, якi

вчасно не подiulи заяви на отримання житла. При цьому, на кожнiй зустрiчi iнiцiативноТ

групи потерпiлих вiд дiялu"о.ri групи будiвельних компанiй <Елiта Центр> заявник та його

син озвучувitли с"туачiю, " "*й оrr"пrпuaя ix сiм'я. Наразi, сiм'я, яка скJIадаеться iз

.ро"uд""ина Венгрика о.п., його дружини (iнвалiд I групи, прикута до лi>rска), сина

B.r.pr*u с.о., його дружини та дочки заявника iз чоловiком вимушенi проrкива,ги в

одному булинку в ,rерелriстi Киева та щодонно добиратися на роботу до столицi,

На пiдставi виклаДеного, прошУ ВашогО особистоГо втручання в ситуаuiТ rцолсl

змiщення в черзi на отримання житла громадянином Венгриком о.п. та Венгриком С,о,

iз 87 та 88 мiсця на 206 та 207 та, вiдповiдно, сприяти в отриМаННi ЖИТЛа СiМ'еЮ ЗаЯВНИКа.

як такою, що потерпiли вiд дiяльностi групи будiвельних компанiй <Елiта-I_\ентр>,

про результати розгляду звернення прошу повiдомити мене особисто, за адресою:

вул. Хрещатик, 36, м. Киiв, 0l044, а також заявника_ громадянина Венгрика олександра

Пилиповича, за адресою: м. Ворзель, вул. Молодiжна, |6,08296.
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