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 ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
                                                        

                              Шавноний Юрію Віталійовичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення Міхеєнка 

Олександра Григоровича, який потерпає від протиправних дій групи осіб 

спрямованих на його незаконне притягнення до кримінальної відповідальності, 

захоплення та заволодіння його майном. 

Зі звернення вбачається, що слідчим відділом прокуратури Запорізької 

області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за 

фактом спричинення Міхеєнку О.Г. тілесних ушкоджень оперуповноваженими 

СКР Новомиколаївського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Моісеєнко 

А.В., Білоусом П.І., Гогунським А.М. та Давиденком О.О.  

До цього, справа досить тривалий час розглядалась в суді, зазначені особи 

були притягнуті до кримінальної відповідальності, проте вирок суду було 

скасовано, а справу направлено на подальше досудове розслідування.  

Під час розгляду справи в суді, за отриманні, від вищезазначених осіб 

кошти в якості відшкодування завданої заявникові шкоди у сумі 88 тис.грн., він 

придбав трактор МТЗ-82, який в подальшому у нього було відібрано 

невідомими особами із застосуванням зброї. 



Також, відносно Міхеєнка О.Г. було відкрито кримінальне провадження 

за фактом викрадення вуликів, за ст. 185, ч 1.2 КК України, на сьогодні 

провадження розглядається в суді. 

Крім того, співробітниками Новомиколаївського відділення поліції, було 

проведено обшук та незаконно вилучено належний Міхеєнку О.Г. автомобіль 

Ваз 2108. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, яке також 

розслідується слідчим відділом прокуратури Запорізької області. 

Також відносно нього було відкрито кримінальне провадження за 

зберігання набоїв, яке в подальшому було закрито, як безпідставне. 

Всі вищезазначені кримінальні переслідування він пов’язує із помстою 

співробітників поліції за притягнення їх до кримінальної відповідальності. 

З метою тиску весь час з боку співробітників поліції проводяться 

провокації, відносно нього відкриваються сфабриковані кримінальні 

провадження, одне з яких вже знаходиться на розгляді в суді. 

Від співробітників Новомиколаївського ВП на його адресу постійно 

надходять погрози, які виразилися у запропонуванні сторонній особі вбити його 

за 2 тис. дол. США. З цього факту він також звернувся із заявою до 

правоохоронних органів, проте жодної відповіді не отримав. 

Натоміть, кримінальні провадження якими спричинено суттєву шкоду 

Міхеєнку О.Г., належним чином не розслідуються, жодних слідчих дій не 

проводиться, всі його спроби дізнатися про хід розслідування блокуються на 

місцевому рівні. 

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

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

під особистий контроль та дати доручення провести ґрунтовну перевірку 

фактів, викладених у даному зверненні щодо кримінальних проваджень, а 

також провести ґрунтовну перевірку діяльності Новомиколаївського ВП 

ГУМВС України в Запорізькій області та притягнути винних осіб  винних осіб 

до кримінальної відповідальності. 

З метою забезпечення неупередженого та об’єктивного досудового 

розслідування вказаних злочинів, витребувати від органів досудового 



розслідування Національної поліції України до прокуратури Запорізької області 

та об’єднати в одне провадження кримінальні провадження за фактами 

вчинення злочинів Міхеєнком О.Г. з кримінальними провадженнями за фактом 

службових зловживань працівників поліції стосовно Міхеєнка О.Г., доручивши 

розслідування об’єднаного провадження слідчим слідчого відділу прокуратури 

області. 

Надати правову оцінку законності направлення обвинувального акту до 

суду за фактом викрадення Міхеєнком О.Г. вуликів, за ст. 185, ч 1.2 КК 

України. 

Враховуючи протиправний тиск на потерпілого Міхеєнка О.Г.  терміново 

розглянути питання про можливе застосування запобіжних заходів до 

підозрюваних працівників поліції, вжити заходів до захисту потерпілого та його 

майна.  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника – Міхеєнко Олександра Григоровича за адресою: вул. Широка, 

22, с. Голубкове, Новомиколаївського району, Запорізької області, т. 

0999053271 у визначений законодавством термін. 

 

 

 

  З повагою 

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


