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Д Е П У Т А Т
НІЖИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIII СКЛИКАННЯ

14000, м. Чернігів, проси. Миру, 49-а, офіс 305, тел.0672347226

від «Г'Т» [ 7_______ 20 року №  Сі- С £ / у  ?

Чернігівська обласна прокуратура
14000, м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 9

Головне управління Національної 
поліції в Чернігівській області
14000, м. Чернігів, просп. Перемоги, 74

Щодо забезпечення швидкого, повного 
та неупередженого розслідування 
кримінального провадження

Д ЕП У Т А ТС ЬК И Й  ЗАПИ Т

21 травня 2021 року мною було подано до поліції заяву про кримінальне 
правопорушення за фактом завдання мені майнової шкоди, а саме: вночі в Чернігові 
на стоянці по вулиці П ’ятницька невідомими було розбито мій автомобіль Яепаик 
Кап^оо.

Дану ситуацію пов’язую зі своєю депутатською діяльністю, а саме з 
активним спротивом проти будівництва СТОВ «Дружба-Нова» вузла для 
виробництва хімічних добрив КАС в Берестовці на території Комарівської громади.

Проте досі мені не було надано жодної інформації щодо реєстрації моєї заяви 
про злочин.

Відповідно до статті 131-1 Конституції України в Україні діє прокуратура, 
яка здійснює організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 
вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, 
нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів 
правопорядку.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну поліцію» 
Національна поліція України (поліція) -  це центральний орган виконавчої влади, 
який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.



Статтею 23 Закону України «Про Національну поліцію» передбачено, що 
поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює своєчасне реагування на 
заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події, 
здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах 
визначеної підслідності.

Згідно статті 56 Кримінального процесуального кодексу України (далі -  
КПК) потерпілий має право отримувати від уповноваженого органу, до якого він 
подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію.

Відповідно до статті 214 КПК слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 
24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне 
правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела 
обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 
зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань та розпочати розслідування.

Відповідно до частини першої статті 21, частини першої статті 22 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад», частини восьмої статті 49 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» прошу:

вжити заходів та забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування 
кримінального -провадження, а також повідомити мене про стан розгляду 
кримінального провадження.

Відповідь прошу направити за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 49- 
а, офіс 305. ...

М.С. Шкарупа


