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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                     

                              Шановний Вікторе Івановичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення 

громадянина України - жителя смт. Новомиколаївка, Запорізької області – 

Шадько Володимира Павловича, щодо неналежного розслідування 

кримінального провадження у сфері земельних правовідносин.  

В своєму зверненні вказує на те, що його тестю Скрипник Івану 

Васильовичу 1934 року народження належить земельна ділянка 

сільськогосподарського призначення, яку без належних правових підстав  

використовує Павелко М.О., фактично захопивши її, вирощує на ній 

сільськогосподарську продукцію, отримуючи значні прибутки. 

Як зазначає заявник, за заявою Скрипник І.В. у 2014 році за даним 

фактом було відкрито кримінальне провадження, яке жодних результатів не 

дало, права потерпілого не відновлені, особа, яка повинна була понести 

відповідальність, продовжує незаконно використовувати земельну ділянку 

заявника.  

Зазначене кримінальне провадження розслідувалося слідчими 

Новомиколаївського 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, 
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взагалі не здійснюють активних слідчих-розшукових дій по розслідуванню 

даних правопорушень. 

На сьогодні кримінальне провадження вже закрито без належних на те 

підстав, що свідчить про неналежне розслідування кримінальних  проваджень. 

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 Новомиколаївського відділення поліції Пологівського відділу поліції 

в Запорізькій області вищезазначеного кримінального провадження та 

порушення прав та законних інтересів громадянина України Шадько 

Володимира Павловича, прошу Вас, розібратись у ситуації, що склалась та 

посприяти якнайшвидшому розслідуванню кримінального провадження, 

виявленню правопорушника, та притягнення  до кримінальної 

відповідальності.   

Про результати розгляду мого звернення прошу також повідомити 

Шадько Володимира Павловича (смт. Новомиколаївка, вул. Грушевського, 16 

т. 0992689227 ) 

    

    

       З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 
 

 

 


