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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Володимире Олександровичу! 

До мене, як до депутата міської ради на постійній основі звертається громадянин 
Лапін Максим Олександрович – людина з обмеженими фізичними можливостями 1 – ї 
групи (віз очник) станом на зараз його питання стосується подальшого проживання та 
можливості користування своєю приватизованою частиною квартири № 6 буд 6, вул.. 
О. Шапаренка в м. Суми. Ці події навколо квартири вказаного мешканця тривають з 
2012 року, але станом на кінець 2018 початок 2019 року набули значного резонансу та 
перейшли у стадію кримінальної та декілька інших справ, щодо відновлення його 
порушених прав та майнових інтересів. З вказаним зверненням та безпосередньо гр.. 
Лапіним М.О.  працює мій помічник - консультант Гончаренко Костянтин він надасть 
до відома постійній комісії  більш детальну інформацію та всі документи за потреби. 
Окрім зазначеного питання існує ще одне котре потребує уваги та сприяння з Вашого 
боку. Враховуючи викладене та ч.1 ст.13 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» в 10 

–ти денний термін прошу: 

1. Розглянути питання порушене у зверненні гр.. Лапіна М.О. запропонувати 
бачення та можливі шляхи вирішення кризової ситуації , що склалася 
довкола його питання( ситуація для нього є критичною). 



2. Посприяти , та знайти можливість фінансування питання, що описано його 
зверненням в сумі 400(чотириста) тис грн.,  ( виходячи з  Вашого досвіду та 
знань  у сфері бюджету та фінансів їх розподілу)  

3. Посприяти в питанні збільшення фінансування видатків розрахованих для 
КП «Центр догляду за тваринами» СМР  на 2019 р. Для забезпечення 
розвитку підприємства, стабільної роботи та кадрового забезпечення  на 
ньому у розмірі 900 тис. грн.) 

4. Детальну інформацію з обґрунтуванням  з зазначених питань та 
документами  у повному обсязі Вам надасть помічник – консультант  
Костянтин Гончаренко (066 3539017) 

     



 
 
                           
    
      Лапіна Максима Олександровича 
(людина з інвалідністю І – ї  групи., 

 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

Шановний Володимире Олександровичу! 
 

Я, Лапін Максим Олександрович, мешкаю у своїй приватизованій 
квартирі за вищезазначеною адресою. Квартира уособлює собою одну 
кімнату і кухню (35\100 часток) та відповідну частку коридору загального 
користування у колишній 3-х кімнатній комуналці. Решта, 65/100 часток, 
належить користувачу комунальним житлом гр. Середі Вікторії 
Володимирівні (т. 0665518635), яка зі своєю дитиною зареєстрована за 
адресою вул. О. Шапаренка, буд.6, кв.6 «Б», м. Суми,  але  фактично  мешкає  
у  своїх  батьків  за  адресою  вул. Борова, б. 56, м. Суми. Особового рахунку 
на своє ім’я гр. Середа В. В. не має. З комерційною ціллю вона усе своє 
комунальне житло здає у суборенду третім особам (квартирантам), навіть і 
належні мені 35/100 часток коридору загального користування,  не  питаючи  
на  це  моєї  згоди  як  співвласника – приклад рейдерського захоплення. 

 23 листопада 2018 р. по відношенню до мене скоєні протиправні дії, 
а саме: за моєї відсутності у помешканні, групою осіб,  серед  яких, за  
свідченням  сусідів,  була гр. Середа В.В. та її чоловік Сергій, були 
пошкоджені трубопроводи під’єднання моєї квартири до комунальних мереж 
водопостачання та каналізації, які розташовувались у підсобному приміщенні 
(кладовці)  яким користується гр. Середа В.В. При цьому на двері підсобного 
приміщення був навішений замок для перешкоджання доступу. Через ці 
навмисні дії я не маю змоги користуватися послугами водопостачання і 
водовідведення  та,  як  слідство,  своєю  приватизованою  часткою  квартири 
і на теперішній час вимушений мешкати у батьків. З відповідними заявами я 
звертався до поліції, ЖЕКу ТОВ «Форекс Плюс», водоканалу, інформував 



міського голову,  та ін. Але, на теперішній час, я не бачу ніяких зрушень у 
вирішенні цієї проблеми та маю підстави розглядати цей факт як рейдерське 
захоплення частки моєї приватизованої квартири. Дії гр. Середи В.В. та 
бездіяльність міської влади, правоохоронних органів та інших структур 
порушують мої права в частинах: 

 ЦК України (ст. 391). Захист права власності від порушень, не 
пов’язаних із позбавленням володіння; 

 КК України (ст. 356). Самоправство; 
 КПК України (ст. 233). Проникнення до житла чи іншого володіння 

особи; 
 Міжнародна Конвенція ООН «Про права людей з інвалідністю»; 
 Конституція України в частині основних, гарантованих прав і свобод 

людини і громадянина;  
 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 
 

З огляду на вищевикладене  враховуючи факт того, що відновлення 
трубопроводу та підключення каналізації на моїй приватизованій частині є 
технічно неможливим оскільки санітарна кімната та її елементи встановлені  
на території, що згідно плану вбачається  лише , як кухня, такі конструкції за 
інформацією Департаменту інфраструктури міста є недопустимими в 
житлових кімнатах та кухнях, а також над ними, таке розташування 
суперечить нормам ДБН В. 2.2 -15 -2005 «Житлові будинки»така інформація 
була надана Департаментом на звернення Депутата СМР Крамченкова А.Б. 
24.01.19 року (додається), також зазначено, що згідно генерального плану у 
вказаній квартирі передбачено лише одне місце для розташування вбиральні 
це технічне приміщення( кладовка), яка розташована на комунальній частині 
квартири та доступ до неї та мереж котрі там проходять мають лише 
мешканці зазначеної частини разом з користувачем майна гр.. Середою В.В. 
доступу до неї в мене немає так як вона мені не належить згідно документів 
про власність, гр.. Середа В.В. фактично заборонила мені користуватися нею, 
фактично іншого виходу , як облаштування окремого місця для природних 
потреб у себе на приватизованій частині , у мене не залишилось, адже 
проживати в квартирі без санітарної кімнати не є можливим, відповідно 
будь- якій людині, а особливо людині з наявністю порушень 
функціональності кінцівок , які супроводжує мед. Діагноз ДЦП, ТОМУ ТАКІ 
УМОВИ МАЛИ БУТИ НАЛЕЖНО СТВОРЕНІ ПІД МОЇ ОСОБЛИВОСТІ 
ЗДОРОВ’Я. Але під час комісійного обстеження квартири 10.12.18 р. 
представниками Департаменту інфраструктури міста, було надано припис, 
про невідповідність конструкції вбиральні на території приміщення 
кухонного призначення та про її демонтаж або пред’явлення технічної 
документації на зазначені елементи вбиральні та ванної та правомірність їх 
підключення. (Документи додаються). В подальшому припис  скасовано не 
було та за результатами комісійного обстеження 11.01.19 року було 
встановлено, що моє приватизоване помешкання непридатне до проживання 



в зв’язку з незаконністю підключення зазначених комунікацій до 
централізованої мережі через приміщення загального користування, яке 
знаходиться станом на зараз у цілковитому користуванні мешканців 
комунальної частини квартири та особисто гр.. Середи В.В. котра раніше 
самовільно зруйнувала підключення , що підключали мою особисту 
каналізацію та водопровід до мережі водопостачання та водовідведення на 
моїй приватній частині квартири , чим фактично позбавила мене можливості 
здійснювати свої природні потреби вільно в такій ситуації, я був вимушений 
переїхати жити до батька, адже кожний розумів , що без каналізації та води , 
я довго не зможу прожити. Станом на 28.01.19 року вже 90 днів моє житло є 
непридатним, так як немає правових підстав для відновлення мені 
комунікацій, адже не має проектної документації на них, а згідно плану у 
зазначеній квартирі є тільки одна вбиральня , котра мені не доступна з 
причин навмисних дій та перешкоджання у доступі до неї гр.. Середою В.В. 
Серед іншого ускладнюють ситуацію та інформація надана Департаментом 
інфраструктури у відповіді від 24.01.19 року пану Крамченкову А.Б. та його 
помічнику – консультанту Гончаренку К.Ю про те , що акти на підведення 
комунікацій водопостачання та водовідведення були погоджені рішенням 
СМР від 2001 року № 177 , але фізично самі акти та їх місцезнаходження не 
встановлено жодним органом виконавчим СМР, та навіть ПАТ СНВО, що 
вкрай ускладнює та навіть ставить під сумнів отримання та погодження 
вказаної проектної документації адже саму законність всіх підключень 
будинку достеменно встановити станом на цей час неможливо, згідно тех.. 
паспорту будинок 1953 року забудови на той час вбиральня була надвірною , 
та лише в 90 –ті роки було проведено модернізацію шляхом часткового 
підключення каналізаційних мереж для користування рукомийниками лише. 
В ході опрацювання мого питання помічником – консультантом депутата 
СМР Крамченкова А.Б. – Костянтином Гончаренком, була озвучена ідея 
можливості перепланування шляхом фактичного розмежування приватної і 
комунальної частин власності , шляхом встановлення стін по лінії 
розмежування та облаштування окремих виходів , для двох квартир , як 6 та 6 
–Б з організацією зовнішньої прибудови (балкону) з моєї приватизованої 
частини через кладовку, але у відповіді від 10.01.19 та згодом 24.01.19 
Департамент цілком відкинув цю пропозицію , адже на їх думку – така 
конструкція це внесення істотних змін у конструкцію будинку на такі 
перетворення потрібна низка погоджень ( ДАБІ, архітектурного управління , 
згода всіх суміжних мешканців) та це зачіпає частину комунальної власності 
квартири , а саме загального коридору, що є неприпустимо з точки зору 
законності, будинок такого віку(1953р.) може не витримати таких 
перетворень, до того ж по ньому заплановано капітальний ремонт на суму 
910.813 тис. грн , в ситуації що склалася питання ремонту є досить 
дискусійним, зважаючи , що на узаконення всіх внутрішніх комунікацій та 
погодження дозволів і проектів, можуть піти значні кошти. Немає остаточної 
впевненості в тому чи зможу , я проживати та взагалі користуватися своїм 
майном через агресивні дії осіб , що там мешкають та особисто громадянки – 



користувача ком. Майном(65%) Середи В.В. Зі свого боку саме вона не 
збирається навіть виконувати внесені їй приписи з боку органів МС. 
Враховуючи зазначене прошу постійну комісію згідно ЗУ «Про звернення 
громадян в 15 –ти денний термін: 

1. Розглянути можливість виділення додаткових коштів( за однією з 
соціальних програм міста), шляхом спів фінансування або іншим 
шляхом надання допомоги на придбання іншого житла пристосованого 
та належно оформленого з мінімально можливими характеристиками 
для особи з інвалідністю 1 – ї групи на візку з порушеннями та 
частковим паралічем кінцівок та дизфункцією вимови( на 1 – му 
поверсі та з наявністю автономного опалення, адже в зимовий період в 
моєму помешканні бувало вкрай прохолодно через довготривалу 
відсутність опалення в місті) мінімальна сума вартості 1 –но кімнатної 
квартири в нашому місті за даними спеціалізованих організацій з 
нерухомості становить 400(чотириста) тис. грн. з мінімальними 
характеристиками 

2. Можливість спів фінансування можливо за допомогою обміну чи 
продажу моїх 35% власності в квартирі № 6 буд. 6 вул. О. Шапаренка в 
м. Суми( але цей варіант є складним через неоформлену та подекуди 
зовсім відсутню технічну документацію , на всі комунікації та їх 
підключення в зазначеній квартирі.( малоймовірний факт того , що 
знайдеться людина котра зможе придбати настільки проблемне майно, 
як збоку оформлення документації на комунікації так і складність 
відносин з сусідами по комунальній квартирі , що існують навіть в 
судовій площині врегулювання), але все ж таки я розглядаю варіант 
продажу, обміну чи інший за сприяння в цьому постійної комісії, адже 
я , як людина з важкою формою обмеженої мобільності просто не в 
змозі відстояти цей конфлікт самостійно. 

3. Інформацією по справі та документами володіє цілком Гончаренко 
Костянтин – помічник депутата Крамченкова А.Б.(066 3539017) 

   
 
Зв’язок зі мною:  виключно за цими контактами так , як  квартирою не маю 

 
 

 
 
 
                З повагою,                     ______________                            (Лапін М.О.)  
 
                28.01.2019 р.                                                           
 
 



 

 

 



 



 



 






