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 ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                      

До мене, як до народного депутата України, звернулася мешканка  

Вільнянського району Запорізької області Колбінцева Інна Василівна з 

проханням посприяти у застосуванні відповідних заходів реагування щодо 

всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінального 

провадження. 

          В своїй скарзі вона зазначає, що 23 червня 2016 року о 12 годині 40 

хвилин водій Гавриленко Олександр Федосійович, керуючи автомобілем 

«DAEWOO LANOS», рухаючись по вул. Паторжинського с. Дніпровка 

Вільнянського району Запорізької області, виїхав на зустрічну смугу руху, де 

допустив зіткнення з сином заявниці – неповнолітнім Колбінцевим 

Олекасандром Олекскандровичем, 04.04.2002 року народження, який рухався 

на мотоциклі ІЖ Юпітер – 5 у попутному напрямку. Внаслідок зіткнення її син 

отримав тяжкі тілесні ушкодження. 

23 червня 2016 року відомості про кримінальне правопорушення внесені 

в ЄРДР з правовою кваліфікацією ст.286 ч. 1 КК України, відкрите кримінальне 

провадження за №12016080210000903. 

Під час досудового слідства встановлено, що ДТП відбулося внаслідок 

порушення водієм Гавриленком О.Ф. п.10.1 ПДР України.  

Однак, до теперішнього часу жодних слідчих по даному кримінальному 

провадженню не проводиться, будь-яку інформацію про хід розслідування 

потерпілому не надано, що свідчить про затягування процесу розслідування 



працівниками СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП України в 

Запорізькій області.  

З моменту ДТП минуло вже майже 11 місяців, однак винна особа в 

скоєнні кримінального правопорушення не притягнута до відповідальності, 

завдана  синові заявниці шкода не відшкодована.  

В зв’язку з викладеним вище, керуючись ст.  16 Закону України «Про 

статус народного депутата України», прошу перевірити вищевказану 

інформацію та, при її підтвердженні, вжити відповідні заходи реагування щодо 

всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінального 

провадження, з додержання строків досудового слідства, направленням справи 

до суду, та притягненням винних осіб за затягування розслідування до 

встановленої законом відповідальності. 

Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене та 

заявницю за адресою:  с. Дніпровка  вул. Паторжинського, 75, Вільнянського 

району Запорізької області в термін, встановлений чинним законодавством 

України.  

 

 

 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  
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