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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
*

Шановний Юрію Віталійовичу!
До мене, як до народного депутата України, звернулася гр. Ибашева
Юлдуз Камилівна, яка мешкає за адресою: місто Сміла, Черкаської області, вул.
Леніна, 90-129. Контактний телефон- 066-404-20-02.
В своєму зверненні заявниця зазначає, що невідомі особи тривалий час, із
застосуванням погроз та хуліганських дій, вимагають від її батька – Ібашева
Каміла

Ісмулаевича,

мешкає

за

адресою:

вул..Маяковського

буд.

61

с.Новогупаловка Вільнянського р-ну Запорізька область, 70002, віддати
документи на будинок, який він особисто побудував та в якому мешкає, за
вказаною адресою.
У липні 2016р. Ібашев К.І. був вимушений переїхати до родичів, у зв’язку
з погрозами.
Так, 28.08.2016р. Ібашева Ю.К. приїхала до дому, де виявила, що двері
будинку виламані та зникли речі. Ібашева Ю.К. звернулась до Вільнянського
РВ ГУНП у Запорізькій області з заявою про крадіжку з проникненням. Того ж
вечора, двоє невідомих на той час чоловіків, розбили вікно будинку,
погрожували їй та кричали, щоб вона віддавала хату та їхала. Ибашева Ю.К.
знову викликала поліцію та звернулась з заявою про погрози та хуліганські дії.
По теперішній час, на думку заявниці, ніякої роботи поліцією не проведено.

Ніхто з сусідів не опитаний, та особи не встановлені, не дивлячись на те, що всі
знають, хто це вчинив. Заявниця пов’язує бездіяльність поліції з тим, що
замовником цих дій є – Щербак Тетяна Петрівна, власниця фермерського
господарства «Агрофірма «Родіна», яка є сусідкою Ібашева К.І..
Таким чином заявниця вважає, що посадові особи Вільнянського РВ
ГУНПУ у Запорізькій області мають зацікавленість у нерозкритті справи та у
зв’язку з цим не виконують необхідні дії щодо встановлення та притягнення
винних до відповідальності.
В зв’язку з викладеним вище,

прошу Вас, перевірити зазначену в

зверненні інформацію, та при, її підтверджені, вжити заходів щодо розкриття
злочинів, викладених у заявах гр.. Ібашевій Ю.К. та притягнення винних до
відповідальності.
Про результати розгляду звернення прошу письмово поінформувати мене
та заявницю в термін, встановлений чинним законодавством України.
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