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Вих №_______ від ________

Начальнику Василівського відділу
Енергодарської місцевої прокуратури
Запорізької області
Басіку Олександру Вікторовичу
71600, м. Василівка, вул. Приморська, 32
Шановний Олександре Вікторовичу!

Антикорупційна комісія при Запорізькій ОДА, створена розпорядженням голови Запорізької
обласної державної адміністрації від 13.04.2016 р. №162, повідомляє наступне.
Членами Антикорупційної комісії при Запорізькій ОДА під час здійснення ними передбаченої
Положенням про Антикорупційну комісію при Запорізькій ОДА діяльності, на підставі звернення ГО
«Громадянське суспільство ЮА», виявлено факти та обставини, які можуть свідчити про можливе
вчинення корупційних правопорушень при здійсненні капітального ремонту захисної споруди
цивільної оборони (протирадіаційного укриття) по вул. Молодіжна, 4, м. Дніпрорудне.
Так, на сайті публічних закупівель «PROZORRO», 29 листопада 2016 року було розміщено
оголошення про проведення державної закупівлі робіт з капітального ремонту захисної споруди
цивільної оборони (протирадіаційне укриття) - ідентифікатор закупівлі - UA-2016-11-29-000005-b,
очікувана вартість закупівлі – 619 246 грн.
За результатами проведеної допорогової закупівлі переможцем було обрано ТОВ
"Будмонтажснаб" (ідентифікаційний код: 31757311, зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя,
Вознесенівський район, вул. Волгоградська, будинок 31, керівник – Режко Андрій Васильович).
15 грудня 2016 року між замовником КУП «Наш Дім» Дніпрорудненської міської ради в особі
директора Деберини Миколи Олексійовича та керівником ТОВ "Будмонтажснаб" Режко Андрієм
Васильовичем було укладено договір №24 на предмет здійснення капітального ремонту захисної
споруди цивільної оборони (протирадіаційного укриття) по вул. Молодіжна, 4, м. Дніпрорудне
загальною вартість 619 тис. грн.
Технічною документацією закупівлі передбачалось виконання широкого спектру робіт, а саме:
сантехнічні роботи, загальнобудівельні роботи, зв'язок і сигналізація, електромонтажні роботи тощо.

Вказані роботи були виконані підрядником у дуже стислі терміни: вже 23 грудня 2016 було
підписано акт прийому – передачі, відповідно до якого реконструкція протирадіаційного укриття була
завершена.
Сума за здійснення робіт з реконструкції (619 тис. грн.) була перерахована ТОВ
«Будмонтажснаб» в два етапи: 433 300 грн. – 23.12.2016 та 185 700 грн. – 28.12.2016. Тобто перша
частина грошових коштів за здійснення обумовлених робіт була перерахована, згідно документації, в
день завершення реконструкції, а друга частина – вже після неї.
Відтак, роботи з реконструкції протирадіаційного укриття тривали трохи більше тижня, а
грошові кошти було перераховано підрядникові вже після їх закінчення. Тому виникає сумнів в обсягу
та якості виконаних робіт та виникають підстави вважати, що виділені на реконструкцію грошові
кошти було використано раціонально.
Таким чином, вважаю за необхідне звернутись до Вас з метою вивчення вказаної ситуації,
здійснення перевірки за викладеними фактами можливих зловживань, встановлення винних осіб та
притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.
Враховуючи викладене, відповідно до ст. 191, 364 КК України на підставі ст.ст. 60, 214 КПК
України, ПРОШУ:
1. Уважно розглянути заяву;
2. Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
3. Невідкладно розпочати досудове розслідування з підстави викладених у цій заяві фактів;
4. Здійснити перевірку викладених фактів та обставин;
5. Притягти до передбаченої законом відповідальності винних осіб.
6. Повідомити мене письмово, у встановленому законом порядку і у передбачені законом строки про
початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування на адресу для
листування: 69005, місто Запоріжжя, вул. Перемоги, 46/10, а також на електронну адресу:
stasikanton@gmail.com.
З повагою
Член Антикорупційної комісії
при Запорізькій ОДА

А.І. Стасік

