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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Вікторе Івановичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення громадян 

України, мешканців с. Любимівка, Гуляйпільського району, Запорізької 

області – Шапошник Марії Володимирівни та Шапошник Павла Павловича 

щодо належного розслідування кримінального провадження.  

В своєму зверненні вказують на те, що їм на праві власності належали 

дві земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства 

площею 1,7373 га, та 1,5976 , кадастрові номери 2321883500:04:007:0034, та 

2321883500:04:007:0035. 

Увівши їх в оману, не встановлена слідством особа заволоділа 

зазначеними земельними ділянками, які використовує для вирощування 

сільськогосподарської продукції. 

Потерпілі звернулися до Гуляйпільського відділення поліції, відомості 

за їх заявою було внесено до ЕРДР та за даним фактом відкрито кримінальне 

провадження, яке розслідується слідчими Гуляйпільського 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 

даного правопорушення. 

На сьогодні, потерпілі не опитаний, свідки, які можуть підтвердити 

вчинення зазначеного злочину та вказати на осіб-злочинців, які його вчинили, 

не допитані. Особам, які вчинили правопорушення про підозру не 

повідомлено. 

Зазначені факти вказують на те, що органи досудового розслідування 

ігнорують вимоги закону. 

В зв’язку з викладеним вище, зважаючи на неефективне розслідування 

слідчими Гуляйпільського відділення поліції Пологівського відділу ГУНП в 

Запорізькій області, даного кримінального правопорушення та порушення 

прав та законних інтересів громадян України, 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 результати розгляду мого звернення прошу також повідомити 

Шапошник Павла Павловича та Шапошник Марію Володимирівну ( вул. 

Пархоменка, 23, с. Любимівка, Гуляйпільського району, Запорізької області ) 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 

 

 

 


