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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                     

                              Шановний Вікторе Івановичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення 

громадянина України, жителя м. Вільнянськ – Лебединського Миколи 

Олексійовича, щодо неналежного розслідування кримінальних проваджень у 

сфері трудових правовідносин та за фактом завдання тілесних ушкоджень.  

В своєму зверненні вказує на те, що займаючи посаду заступника 

начальника голови ВАТ ЗТ «Україна» йому неправильно нараховували та 

виплачували заробітну плату, за період часу з 1998 року по 2000 рік. За його 

заявою було відкрито кримінальне провадження №  12013080210001094 від 

13.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 358 КК України. За результатами проведення досудового розслідування, у 

зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, кримінальне 

провадження було закрито, про що винесено відповідну постанову від 

05.08.2015 року. 

Крім того, за заявою Лебединського М.О. відкрито кримінальне 

провадження №12014080210001287 від 22.08.2014 року за фактом завдання 

йому тілесних ушкоджень на території садового товариства «Світанок» 

розташованого поблизу села Біляївка, Вільнянського району, Запорізької 

області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 

122 КК України. 
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Зазначене кримінальне провадження розслідується слідчими 

Вільнянського відділення поліції. 

В порушення ч. 4 ст. 38 КПК України слідчі органи, замість того, щоб 

ефективно розпочати розслідування даного кримінального правопорушення, 

встановити обставини справи, знайти та покарати винних у його скоєнні, 

взагалі не здійснюють активних слідчих-розшукових дій по розслідуванню 

даних правопорушень. 

На сьогодні, одне кримінальне провадження вже закрито, без належних 

на те підстав, по іншому - особи, які вчинили кримінальне правопорушення не 

встановлені, що свідчить про неналежне розслідування кримінальних  

проваджень. 

Таким чином, зазначені факти вказують на те, що органи досудового 

розслідування ігнорують вимоги кримінально – процесуального закону. 

В зв’язку з викладеним вище, зважаючи на неефективне розслідування 

слідчими Вільнянського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в 

Запорізькій області вищезазначених кримінальних проваджень та порушення 

прав та законних інтересів громадянина України Лебединського М.О., прошу 

Вас, розібратись у даній ситуації та посприяти якнайшвидшому 

розслідуванню кримінальних проваджень, виявленню осіб-правопорушників, 

та в подальшому притягнення їх до кримінальної відповідальності.   

Про результати розгляду мого звернення прошу також повідомити 

Лебединського Миколу Олександровича (м. Вільнянськ, вул. Дружби, 3,  тел. 

068-449-85-82 ) 

       

       З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 

 

 


