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Національна поліція України

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
До мене, як народного депутата України, надійшло звернення
громадянки України, жительки міста Гуляйполе Запорізької області Бараннік
Наталії

Олексіївни

щодо

неефективного

розслідування

працівниками

Гуляйпільського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП у
Запорізькій області матеріалів кримінального провадження, відомості про яке
внесено до ЄРДР за № 1201608022000290 від 21.04.2016, за ознаками
вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 190 та 358 КК
України.
Зі змісту звернення вбачається, що 06.01.2016 помер чоловік заявниці
Бараннік Володимир Максимович, після смерті якого відкрилась спадщина,
яка складається із земельних ділянок та іншого нерухомого майна.
Звернувшись до Гуляйпільської державної нотаріальної контори із заявою про
прийняття спадщини, заявнику стало відомо про існування заповітів, які
начебто складені її чоловіком на іншу сторонню особу – Шрамко Миколу
Івановича, яка не є родичем та знайомим їхньої сім’ї. За свого життя, чоловік
заявниці не повідомляв їй про складення відповідних заповітів.
Перший складено відносно земельної ділянки площею 5,6836 га, від
02.11.2010, реєстровий № 3669, другий заповіт відносно земельної ділянки
площею 5,6837 га, складено 10.11.2010, реєстровий № 4110. Два заповіти

засвідчені державним нотаріусом Гуляйпільської нотаріальної контори
Горовою Я.О.
У зв’язку з цим, заявник звернулась до Гуляйпільського районного суду
Запорізької області із позовною заявою про визнання вказаних заповітів
недійсними, відповідачем по справі виступає Шрамко М.І.
На підставі ухвали Гуляйпільського районного суду Запорізької області
від 09.11.2016 по справі № 315/727/16-ц, було призначено по справі судову
почеркознавчу експертизу.
Згідно висновку експерта від 24.02.2017 № 4-465, складеного старшим
судовим експертом сектору технічних досліджень документів та почерку
відділу криміналістичних видів досліджень Запорізького НДЕКЦ МВС
України Золоміхіною О.О., підписи в заповітах від 02.11.2010 та від
10.11.2010, виконано ймовірно не чоловік заявника Баранніком Володимиром
Максимовичем, а іншою невідомою особою.
З огляду на наявність у зазначеній справі ознак кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України - шахрайство та ст. 358
КК України – підроблення та використання офіційного документа, та завдання
заявнику матеріальної шкоди в розмірі близько 100 тис. грн., заявником було
подано заяву від 21.04.2016 до Гуляйпільського відділення поліції про вчинене
кримінальне правопорушення.
На підставі поданої заяви було внесено відомості про вчинене
кримінальне правопорушення до ЄРДР за № 1201608022000290. Однак, на
даному етапі розслідування припинилось. До цього часу працівниками поліції
не вчинено жодної слідчої (розшукової) дії по встановленню особи, яка
підробила підписи чоловіка заявника на заповітах, що начебто складені від
його ім’я.
Такі дії працівників Гуляйпільського відділення поліції Пологівського
відділу поліції ГУНП у Запорізькій області, заявник вважає незаконними та
такими що порушують її права.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2, 3 ст. 36
Закону України «Про статус народного депутата України», прошу доручити
працівникам Національної поліції України провести ефективне розслідування
матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за
№ 1201608022000290 від 21.04.2016, за ознаками вчинення кримінального
правопорушення передбаченого ст.ст. 190 та 358 КК України та притягнути
винних осіб до кримінальної відповідальності.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати
мене та заявника – Бараннік Н.О. за адресою: (вул. Вербова, 16, м. Гуляйполе,
Запорізька область, т. 099 249 62 28).

З повагою
народний депутат України
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