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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Арсене Борисовичу!

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення Петрова
Миколи Володимировича, який зазначає про порушення прав його матері
Петрової Катерини Яківни в частині земельного та природоохоронного
законодавства.
Зі звернення вбачається, що Петрова К.Я. проживає в житловому будинку
за адресою вул. Набережна, 25, с. Вільноку’янівське, Вільнянського району
Запорізької області. Напроти її будинку є затока р. Дніпро яку вона та інші
мешканці села мали змогу використовувати для суспільних потреб. Проте після
приватизації земельної ділянки громадянкою Хазей Тетяною Володимирівною,
через яку пролягав прохід до р. Дніпро, та самовільного будівництва споруд у
прибережній захисній смузі, Петрова К.Я., та мешканці села не мають
можливості користуватися річкою.
За цим фактом Вільнянським відділенні поліції знаходиться кримінальне
провадження за № 12015080210000216 від 14.02.2015 року. Проте, жодних
слідчих-розшукових дій спрямованих на встановлення осіб злочинців та їх
затримання, а також зібрання доказової бази вчиненого злочину не
здійснюється.

В зв’язку з зазначеним, є всі підстави вважати, що розслідування
кримінального провадження взагалі не ведеться не спрямоване на недопущення
притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2,3 ст. 36
Закону України «Про статус народного депутата України»; ст. 214
Кримінального процесуального кодексу України; Законом України «Про засади
запобігання та протидії корупції», прошу Вас, взяти на контроль Міністерства
внутрішніх справ та дати доручення провести об’єктивне розслідування
кримінального провадження, та забезпечити притягнення винних осіб винних
осіб до кримінальної відповідальності.
Про результати розгляду депутатського запиту прошу проінформувати
мене та заявника ( Петрова Миколу Володимировича за адресою с. Соколівка,
вул. Жовтнева, 4, кв. 7, т. 0500123164) у визначений законодавством термін.

З повагою
народний депутат України
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