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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Юрію Віталійовичу!
До мене, як до народного депутата України, звернувся мешканець
Гуляйпільського району Запорізької області Бабець Микола Володимирович зі
скаргою на бездіяльність місцевих правоохоронних органів.
Заявник повідомив, що 2 жовтня 2016 року, приблизно о 18.30, його
сусід - сільський голова Любимівської сільської ради Жовнір О.О. - керуючи
трактором, скоїв наїзд на мотоцикл, яким керував заявник та травмував його та
його неповнолітнього сина та, ненадавши допомоги, втік з місця події.
В результаті цього в Гуляйпільській ЦРЛ заявникові було зроблено
операцію лівого стегна та накладено гіпс на ліву руку, яка була зламана під час
зіткнення транспортних засобів.
Потім його було госпіталізовано до 9-ї Запорізької міської клінічної
лікарні, де була здійснена операція: встановлена спиця Ілізарова. Діагностовано
остеомеліт голені та стегна, дістракціонний остеосинтез лівого передпліччя та
кисті.
Внаслідок наїзду трактором заявник отримав тілесні ушкодження та
довгий і важкий період лікування. Його син Бабець І.М., 2003 року народження,
також отримав тілесні ушкодження.
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розслідування якого було покладено на слідчого Гуляйпільського відділення
поліції Пологівського відділу поліції Білого М.І.
Незважаючи на те, що було відкрито кримінальне провадження, жодних
слідчих дій слідчим Гуляйпільського відділення поліції Пологівського відділу
поліції Білим М.І. щодо встановлення об’єктивної істини по справі не було
здійснено, а саме:
1. заявника не допитали та не визнали потерпілим по даному
провадженню;
2. огляд місця події, огляд його мотоцикла ІЖ-Юпітер, де залишились
сліди крові, маються пошкодження від зіткнення, не здійснено;
3. огляд трактора ЮМЗ-6, борони, не здійснено;
4. трактор ЮМЗ-6 з бороною, в порядку передбаченому КПК, на нього
накладено арешт, транспортні засоби не визнані речовими доказами;
5. по справі не призначили судово-медичну експертизу для встановлення
ступеню тяжкості отриманих заявником та сином тілесних ушкоджень;
6. не здійснюється проведення слідчого експерименту, після чого
необхідно призначати судову інженерно-транспортну експертизу за
спеціальністю дослідження обставин та механізму ДТП;
7. не проводяться інші необхідні слідчі дії.
При цьому представники органу слідства, без проведення повного та
об’єктивного розслідування, висловлюють позицію щодо невинуватості
Жовніра О.О. в скоєному кримінальному правопорушенні.
Заявник подав скаргу прокурору Запорізької області Романову В.П. щодо
неналежного розслідування вказаної справи із зазначенням вказаних обставин.
Після подання скарги справу було направлено до відділу з розслідування
ДТП ГУНП в Запорізькій області, процесуальне керівництво здійснювалось
прокуратурою Запорізької області і розслідування зрушилось з місця.
Але після цього минуло вже три місяці і слідство знову стали затягувати,
в результаті чого з’явилися побоювання щодо порушення норм закону з боку
зацікавлених осіб.

Виходячи з викладеного вище, прошу Вас, здійснити відповідні заходи
реагування
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кримінального правопорушення Жовніром О.О. в СУ ГУНП в Запорізькій
області під керівництвом прокуратури Запорізької області та взяти дану справу
під особистий контроль.

З повагою
народний депутат України
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