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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
До мене, як до народного депутата України, звернулася мешканка
Гуляйпільського району Запорізької області Самара Тетяна Анатоліївна, яка
просить допомогти їй виконати рішення суду.
В своєму зверненні заявниця зазначає, що 20 червня 2008 року мешканець
Гуляйпільського району Запорізької області Медвідь Тарас Григорович,
знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем «ВАЗ-2108»,
державний номер АР 0232 АС, рухаючись на автошляху с. Решетилівка – с.
Костянтинівка Пологівського району Запорізької області, грубо порушуючи
вимоги п.п. 2.1а,б, 2.9а, 2.10, 12.3 ПДР України, скоїв наїзд на велосипедиста –
її сина Самару Є.М.
Після наїзду Медвідь Т.Г., перетягнув останнього на узбіччя, а потім, не
надавши потерпілому допомоги, який отримав тяжкі тілесні ушкодження, втік з
місця злочину.
Своїми діями Медвідь Т.Г. скоїв злочин, передбачений ч.1 ст. 135, ч. 2 ст.
286 КК України.
Згідно з рішенням Пологівського районного суду Запорізької області від
20.01.2009

року справа

№2-131/09

задоволено

позов

Самари

Тетяни

Анатоліївни до Медвідя Тараса Григоровича про відшкодування матеріальної
та моральної шкоди, стягнуто з Медвідя Т.Г. на користь Самари Т.А. 13761, 92
гривень в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, 50 000 гривень в
рахунок відшкодування моральної шкоди, а всього стягнуто 63 861, 28 коп.

В той же час, Медвідь Т.Г. навмисно ухиляється від сплати, хоча є
працездатним та має змогу здійснювати виплати згідно з рішенням суду, а
виконавча служба Пологівського району суду Запорізької області не здійсню
відповідних заходів щодо виконання рішення суду.
Згідно ст.382 КК України передбачена кримінальна відповідальність за
умисне

невиконання

рішення

суду,

що

набрало

законної сили,

або

перешкоджання його виконанню.
На підставі вищевикладеного, прошу зобов’язати виконавчу службу
Пологівського району суду Запорізької області здійснити відповідні заходи
реагування щодо виконання рішення Пологівського районного суду Запорізької
області від 20.01.2009 року справа №2-131/09 та звернутися до правоохоронних
органів з заявою про вчинення кримінального злочину, передбаченого ст.382
КК України.
Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене та
заявника за адресою: 70618, Запорізька область, Гуляйпільський район с.
Костянтинівка,

вул.

Перемоги,

33,

в

термін,

встановлений

чинним

законодавством України.
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