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В і д к р и т е  з в е р н е н н я

20 жовтня 2011 року о 9.00 мене було запрошено на бесіду до слідчого 
прокуратури м. Кіровограда П… за фактом порушеної кримінальної справи щодо 
демонтажу металевого гаража по пров. Фортечному, біля будинку №21-а.

До голови обласної державної адміністрації Ларіна С.М. 29.03.2011 року 
надійшло колективне звернення мешканців будинку №21-а по пров. Фортечному 
щодо демонтажу 5 гаражів, встановлених на дворовій території біля газопроводу. В 
подальшому дане звернення для виконання переадресовано міському голові
Саінсусу О.Д., який 18.04.2011 року надав доручення першому заступнику міського 
голови Дзядуху В.О. створити комісію та виконати демонтаж гаражів за 
вищевказаною адресою.

29 квітня 2011 року було здійснено демонтаж гаража громадянина Г… в 
присутності членів комісії: першого заступника міського голови Дзядуха В.О.,
заступника начальника Головного управління житлово-комунального господарства 
Юдіна Г.Д., начальника управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Пидорича В.О., начальника спеціалізованої інспекції 
Іванова В.А, головного архітектора міста Литвина М.Г., директора                 КП 
«Трест зеленого господарства» Копила О.В., начальника управління надзвичайних 
ситуацій Коваленка С.М., заступника начальника міського відділу міліції Коси С.А., 
головного інженера ЖЕК №13 Супруна Ю.С., ЗМІ та мешканців будинку №21-а по 
пров. Фортечному. Перед проведенням демонтажу було проведено бесіду Дзядуха 
В.О. з власником гаража Г…, який погодився на демонтаж при умові з подальшим 
наданням іншого місця під гараж в цьому ж мікрорайоні.

В вищезазначений час в мене відбулась зустріч зі слідчим прокуратури            
м. Кіровограда П…., який запропонував провести бесіду не в службовому кабінеті, а 
в коридорі, що дуже насторожило та здивувало. За фактом даної бесіди є 
підтвердження. Під час розмови ним було сказано, що буде неправильно, якщо до 
кримінальної відповідальності притягуватиметься перший заступник міського 
голови та запропонував взяти всю відповідальність за роботу комісії на себе, 
мотивуючи тим, що раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, маю 
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позитивні характеристики з попередніх місць роботи та авторитет у 
територіальної громади, у зв’язку з чим я можу розраховувати на умовне покарання 
або закриття справи. Дана пропозиціям мене занадто шокувала, на що я відповів: 
комісія очолювалась не мною, команди на демонтаж не надавав, а лише був у складі 
комісії.

Вважаю, що даний факт тиску на мене підпадає під кримінальну 
відповідальність слідчого прокуратури м. Кіровограда П… та дискредитує всіх 
працівників прокуратури в цілому. 

Враховуючи вищевикладене, необхідно надати оцінку відповідності займаній 
посаді слідчого прокуратури м. Кіровограда П…. та в разі не вирішення даного 
питання позитивно, залишаю за собою право звернутися до вищих органів влади, а 
також підготувати позов щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.

Начальник спеціалізованої інспекції
Кіровоградської міської ради                                                                            В.Іванов


