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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
                                        Шановний Валерію Петровичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення 

громадянина  України, мешканця с. Володимирівське, Запорізького району, 

Запорізької області Кокар Станіслава Михайловича щодо неефективного 

розслідування працівниками Вознесенівського відділення поліції 

Дніпровського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області кримінального 

провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР на підставі ухвали 

Орджонікідзевського районного суду Запорізької області від 13.08.2015 року 

за ознаками злочину, передбаченого ст. 382 КК України. 

Зі змісту звернення вбачається, що 26.05.2009 заявник позичив 

Могильному П.В. 11 500 доларів США, про що Могильним П.В. було 

складено відповідну розписку. 

За розпискою, борг необхідно було повернути заявнику у термін до 

01.01.2010, однак цього зроблено не було. У зв’язку з чим, Кокар С.М. 

звернувся до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя із позовною 

заявою про стягнення з Могильного П.В. суми боргу та відшкодування 

понесених збитків. 

Рішенням Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 18.10.2010 

по справі № 2-4526/2010 позовну заяву Кокар С.М. задоволено в повному 



обсязі. Крім цього, сам Могильний П.В. позовну заяву визнав та зобов’язався 

повернути борг в повному обсязі, однак і цього разу слово не дотримав. 

З огляду на відсутність з боку боржника жодних дій по поверненню 

боргу, Кокар С.М. звернувся до Орджонікідзевського ВДВС ЗМУЮ із заявою 

про примусове виконання рішення суду від 18.10.2010. 

Однак, за словами працівників виконавчої служби, в ході проведення 

виконавчих дій у божника не було виявлено жодного майна та коштів, за 

рахунок яких можна було б виконати рішення суду по стягненню боргу. 

Заявник кожного року звертається до виконавчої служби із заявами про 

примусове виконання рішення суду, однак жодних результатів так і не 

отримав. 

Натомість, як зазначає заявник, йому відомо про те що Могильний П.В. 

має у власності легковий автомобіль та кошти, тобто має змогу повернути 

борг, однак ухиляється від цього. 

У зв’язку з невиконанням з боку Могильного П.В. рішення суду, 

державним виконавцем  Орджонікідзевського ВДВС ЗМУЮ Рясною А.С. за 

погодженням з начальником відділу виконавчої служби 24.03.2015 за вих. № 

409/6 направлено до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в 

Запорізькій області (Вознесенівське відділення поліції Дніпровського відділу 

поліції ГУНП у Запорізькій області) подання (повідомлення про вчинення 

кримінального правопорушення), за яким просили притягнути до 

кримінальної відповідальності Могильного П.В.  

Проте, кримінальне провадження розпочате не було. 

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 

13.08.2015 по справі № 335/6923/15-к за скаргою державного виконавця 

Орджонікідзевського ВДВС ЗМУЮ на бездіяльність органу досудового 

розслідування, яке полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР, зобов’язано 

орган досудового розслідування внести відомості про вчинене кримінальне 

правопорушення до ЄРДР відносно до подання державного виконавця, ухвала 

набрала чинності в момент її проголошення. 



 В цій частині ухвалу суду від 13.08.2015 було виконано, відомості про 

вчинене кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР, однак на цьому 

розслідування даної справи припинилось. 

Працівниками поліції не ведуться активні слідчо-розшукові дії по 

розшукуванню особи боржника, головний свідок – Кокар С.М. до цього часу 

не допитаний, інформація, яка йому відома відносно зазначеної справи не 

перевіряється.   

Такі дії працівників Вознесенівського відділення поліції Дніпровського 

відділу поліції ГУНП у Запорізькій області, заявник вважає незаконними та 

такими, що порушують його права.  

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про прокуратуру», до 

функцій прокуратури відносяться: 4) нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян.   

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2, 3 ст. 36 

Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас, 

шановний Валерію Петровичу, втрутитись у ситуацію, що склалась та 

перевірити законність дій працівників Вознесенівського відділення поліції 

Дніпровського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області при розслідуванні 

кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками 

злочину передбаченого ст. 382 КК України  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника – Кокар С.М. за адресою: (вул. Грушевського, 36, с. 

Володимирівське, Запорізький р-н, Запорізька обл. т. 0960761229). 

 

     З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  
                                                                                                           (посв. 286) 


