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Національна поліція України

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

До мене, як до народного депутата України, звернулася гр. Сухань Юлія
Вікторовна , мешкає: Запорізька область, смт. Новомиколаївка, вул.Соборності
(Комсомольська) б.81 кв.29, моб.телефон 066-42-48-018,
з заявою про те, що 24.02.2017 року зникла її донька- Сухань Наталья
Сергійовна 21.09.1993 року народження, студентка 6 курсу Запорізького
державного медичного університету.
В своєму зверненні заявниця зазначає, що останнім часом Сухань Н.С.
співмешкала з гр. Градинарь Сергієм Сергійовичем 11.02.1982р.н. за адресою:
м.Запоріжжя вул. Стешенка 23-64, та 16.02.17р. його було заарештовано за
матеріалами кримінальної справи ДФСУ та за інформацією заявниці він
знаходиться у СІЗО м. Києва.
24.02.2017р. о 14.08 г. Сухань Н.С. повідомила матері за телефоном, що
іде на зустріч з товарищем Градинаря С.С. на ім’я Антон. Після цього
мобільний телефон Сухань Н.С. не працює, а її місце знаходження до цього
часу невідомо.
Таким чином, на думку заявниці Сухань Ю.В., є підстави вважати, що її
доньку Сухань Н.С. могли заарештувати за кримінальною справою, та
утримувати у СІЗО та ніяких повідомлень від будь-яких органів про арешт
доньки не надходило.

Також заявниця вважає, що обставини зникнення можуть вказувати на те,
що Сухань Н.С. могли усунути від участі у кримінальній справі співучасники
злочинної діяльності гр. Градинарь С.С..
24.02.2017р. Сухань Ю.В. звернулась із заявою про зникнення доньки до
ГУНП у Запорізькій області та прокуратуру Запорізької області, та на її думку
ніяких заходів щодо встановлення місця знаходження Сухань Н.С. не
проводиться.
В зв’язку з викладеним вище, прошу перевірити зазначену в зверненні
інформацію, та, при її підтверджені, вжити заходів щодо встановлення місця
знаходження гр. Сухань Н.С..
Про результати розгляду звернення прошу письмово поінформувати мене
та заявницю в термін, встановлений чинним законодавством України.
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