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Прокурору Запорізької області
Романову В. П.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Валерію Петровичу!
До мене, як народного депутата України, надійшло звернення
громадянки України, жительки м. Вільнянськ Запорізької області Гаврилової
Т.І.,

щодо

вчинення

відносно

неї

кримінального

правопорушення,

передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України.
За результатами мого депутатського звернення 21.06.2016 року
працівниками Вільнянського відділення поліції в Запорізькій області відомості
внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080210000876
та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні.
Процесуальне керівництво здійснює Вільнянський відділ Токмакської
місцевої

прокуратура

Запорізької

області,

яка

відповідно

до

вимог

кримінально – процесуального законодавства перевіряла також і правильність
кваліфікації злочину скоєного відносно Гаврилової Т.І.
Проте, 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 даного правопорушення.

На сьогодні, потерпіла не опитана, свідки, які можуть підтвердити
вчинення зазначеного злочину та вказати на осіб-злочинців, які його вчинили,
не встановлені. Особам, які вчинили правопорушення про підозру не
повідомлено.
Таким чином, всі зазначені факти вказують на те, що органи досудового
розслідування ігнорують вимоги закону, а процесуальне керівництво не
здійснюється взагалі.
В зв’язку з викладеним вище, зважаючи на неефективне розслідування
слідчими Вільнянського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в
Запорізькій області, даного кримінального правопорушення та порушення
прав та законних інтересів громадянки України Гаврилової Т.І., прошу Вас, в
межах наданих Вам повноважень, розібратись у даній ситуації що склалась та
посприяти якнайшвидшому розслідуванню кримінального провадження,
виявленню осіб-правопорушників, та в подальшому притягнення їх до
кримінальної відповідальності.
Про результаті розгляду депутатського звернення прошу повідомити
мене та заявника Гаврилову Тетяну Іванівну, що проживає за адресою: вул.
Куйбишева, 29, м. Вільнянськ, Запорізька обл., у визначений законодавством
термін.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
(посв. 286)

