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Повідомлення	  про	  злочин	  

Мій	  син,	   Іванов	   Іван	   Іванович,	   	  1.3.1990	  року	  народження	  у	  листопаді	  2015	  року	  
побачив	  оголошення	  у	  метро	  із	  пропозицією	  роботу	  кур’єром.	  Мій	  син	  подзвонив	  
за	  оголошенням	  та	  зустрівся	  із	  невідомою	  особою.	  	  

Згодом	   син	  погодився	  поїхати	  на	  роботу	   кур’єром	  до	  Російської	  Федерації.	  
Однак	  по	  приїзду	  на	  місце	  виявилось,	  що	  робота	  буде	  полягати	  у	  розповсюдженні	  
наркотичних	  речовин.	  Як	  пізніше	  мені	   стало	  відомо,	  мій	  син	  намагався	  відмови-‐

тись	  від	  роботи,	  коли	  дізнався	  з	  чим	  вона	  пов’язана.	  Однак	  роботодавець	  погро-‐
жував	  вбити	  його	  та	  сім’ю.	  Мій	  син	  сприймав	  ці	  погрози	  як	  реальні	  та	  був	  виму-‐
шений	  погодитись	  працювати	  проти	  своєї	  волі.	  На	  початку	   грудня	  2015	  року	  мій	  

син	  написав	  у	  соціальній	  мережі	  своїй	  дівчині,	  що	  він	  хоче	  повернутись	  в	  Україну.	  
Він	  був	  дуже	  засмученим	  і	  переляканим.	  Казав,	  що	  не	  може	  сказати	  чим	  займає-‐
ться,	  бо	  від	  цього	  залежить	  його	  безпека	  та	  безпека	  його	  близьких.	  Мій	  син	  пово-‐

дився	  так,	  нібито	  він	  був	  заляканий.	  	  
5	  грудня	  2015	  року	  мого	  сина	  затримали	  співробітники	  правоохоронних	  ор-‐

ганів	  Російської	  Федерації	  за	  розповсюдження	  наркотичних	  засобів.	  	  Про	  це	  мені	  

стало	  відомо	  коли	  мені	  подзвонив	  слідчий	  із	  Росії.	  Мій	  син	  ніколи	  б	  добровільно	  
не	  став	  займатись	  такою	  діяльністю	  і	  я	  гадаю,	  що	  його	  примушували	  працювати	  у	  
Російській	  Федерації.	  

Я	  вважаю,	  що	  мій	  син	  став	  жертвою	  схеми	  злочинної	  організації,	  що	  займає-‐
ться	  торгівлею	  людьми	  і	  здійснює	  свою	  діяльність	  як	  на	  території	  України	  так	  і	  на	  
території	  Російської	  Федерації.	  

У	  зв’язку	  з	  вищевикладеним,	  керуючись	  частинами	  2,	  5	  статті	  55,	  214	  КПК,	  —	  
ПРОШУ:	  



1. Внести	   відомості	   до	   Єдиного	   реєстру	   досудових	   розслідувань	   за	   фактом	  

вчинення	   кримінального	   правопорушення,	   передбаченого	   статтею	   149	   Кримі-‐
нального	  кодексу	  України	  та	  розпочати	  розслідування.	  
2. Визнати	  мене	   та	  мого	   сина	   потерпілими	   у	   даному	   кримінальному	   прова-‐

дженні.	  
3. Надіслати	  мені	  витяг	  з	  ЄРДР	  щодо	  порушення	  кримінального	  провадження.	  
4. Повідомити	  мене	  про	  результати	  розгляду	  даного	  повідомлення.	  

	  
	   	   	  

(дата)	   	   (підпис)	  
	  
Додатки:	  

1. Копія	  паспорта	  ______	  (потерпілого).	  
2. Копія	  вироку	  (якщо	  є).	  

	  

	  


