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Трояну В. А.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Вадиме Анатолійовичу!
Мною направлялось звернення до Національної поліції України (вих.
№920 від 11.08.2016) щодо протиправного позбавлення мешканців села
Солодке Гуляйпільського району Запорізької області права користування
грунтовими дорогами між селами Солодке, Рибне, Грушеве, Рівнопілля та
іншими, якими вони користувались з давніх-давен.
За результатами розгляду звернення отримано відповідь від начальника
ГУ НП в Запорізькій області Ольховського В.І. від 02.09.2016 №1378/01/08/0516 щодо початку досудового розслідування у кримінальному провадженні
№12016080220000553 від 05.08.2016, проте, лише за фактом спричинення
умисних легких тілесних ушкоджень громадянці Палієнко Л.М.
Загалом є всі підстави вважати, що ГУ НП в Запорізькій області не вжито
вичерпних заходів до відновлення законності в користуванні зазначеною
дорогою місцевими жителями та не надано належної оцінки діям підприємця
Курмана С.І., які підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 356 КК
України, тобто самоправство.
Бездіяльність ГУ НП в Запорізькій області щодо усунення перешкод в
користуванні громадою села Солодке дорогами загального користування

підриває авторитет державної влади та вимагає негайного вжиття заходів
реагування.
Свідками

того,

що

Курман

С.І.

перекривав

дорогу

загального

користування шляхом спорудження земляного насипу були жителі села
Солодке Ратушний Андрій Васильович та Гринь Анатолій Михайлович, а сама
дорога позначена на витягу з карти, який додається.
Таким чином є всі підстави вважати попередній розгляд мого звернення
протиправним і упередженим.
В зв’язку з викладеним, керуючись ст. 6, 7, 16 Закону України «Про
статус

народного

депутата

України»,

прошу

Вас,

шановний

Вадиме

Анатолійовичу, потворно, розглянути моє звернення вихідний №920 від
11.08.2016) в інтересах громади села Солодке Гуляйпільського району
Запорізької області щодо порушення права користування грунтовими дорогами
між селами Солодке, Рівнопілля та іншими, внаслідок самоправства Курмана
С.І. та прийняти обґрунтоване рішення.
Взяти на контроль розслідування цього факту та факту побиття
громадянки Палієнко Л.М. СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в
Запорізькій області, оскільки є всі підстави вважати його упередженим. За
необхідності передати розслідування цього провадження до СУ ВП ГУНП в
Запорізькій області
Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене та
заявників в термін, встановлений чинним законодавством України.
Додаток: звернення народного депутата України від 11.09.2016 №920,
витяг з карти із позначенням перекритої ділянки.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
(посв. 286)
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