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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                     

                                        Шановний Павле Дмитровичу!          
 

До мене, як до народного депутата України, звернувся мешканець 

Запорізького району Запорізької області Литвин О.О., що скаржиться на 

недопустиму затримку проведення експертизи у досудовому провадженні. 

В своїй заяві він зазначає, що згідно листа з Головної військової 

прокуратури України за №10/3/2 -2211-16 від 16.11.2016 до Київського 

науково-дослідного інституту судових експертиз була направлена відповідна 

постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи та об’єкт 

експертизи – комп’ютерна техніка. Відповідно, ці матеріали були отримані 

інститутом 17.11.2016 року. 

Згідно  «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень», затвердженій Наказом Міністерства юстиції України 

наказом №53/5 від 8 жовтня 1998 року для матеріалів з великою кількістю 

об’єктів та вирішуваних питань або складних за характером досліджень 

передбачений строк 60 календарних днів.  

У той же час, попри всі вказані вище обставини, ця експертиза 

відбувається більше 120 днів. Це при тому, що експертиза проводиться щодо 

вилученої адвокатської інформації, яку й вилучити згідно діючого 

законодавства України  неможливо, а сама вилучена оргтехніка має значну 



коштовну вартість та зберігає важливу інформацію щодо діяльності сторонніх 

осіб. 

Прошу звернути Вашу увагу, що Литвин О.О. відомий у області діями 

щодо матеріальної підтримки АТО, причому у значних сумах. Він також є 

винахідником та організатором виробництва української броні для 

бронежилетів, що не мають жодного нарікання учасників АТО і якою оснащені 

біля 30 відсотків наших бронежилетів. 

Також інформую Вас, що Литвин О.О. є відомим у області 

тележурналістом, якого слухають дуже багато людей, що у випадку  

безпідставного переслідування може мати серйозний суспільний резонанс. 

З урахуванням  вказаного вище, керуючись ст.16 ЗУ «Про статус 

народного депутата України», прошу Вас, вжити заходів щодо повернення 

вилученої техніки заявника, а в разі неможливості цього - надати роз’яснення 

щодо порушення Міністерством юстиції України встановлених строків 

проведення експертизи. 

Про результати розгляду даного звернення прошу письмово 

поінформувати мене та заявника за адресою: вул. Шевченко, 18 с. Юльївка 

Запорізького району Запорізької області в термін, встановлений чинним 

законодавством України.  

 

З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 


