
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ 
УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

У МІСТІ КИЄВІ 
СОЛОМ’ЯНСЬКЕ 

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
пр-т. Повітрофлотський, 49, м. Київ,03151 

(%С& 2017 року № 6233/125/55-2017

/У'^АА УЛ)(3-
Голові Рівненської обласної ради 
Драганчуку М.
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33013

Ям
і =-ь

§
£

о

& і

1§

Повідомляємо, що Солом’янським управлінням поліції ГУНП у м. Києві, 
Ваше звернення, щодо можливих неправомірних дій Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП), які виразились у незаконному встановленню щомісячної абонентської 
плати за підключення до системи газопостачання розглянуто.

Матеріали звернення були направленні до СВ Солом’янського УП ГУНП у 
м. Києві для розгляду згідно вимог Інструкції про порядок ведення єдиного обліку 
в органах поліції заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та 
інші події, затвердженої наказом МВС України від 06.11.2015 року № 1377 та 
прийняття рішення відповідно до ст. 214 КПК України.

Відповідно резолюції заступника керівника слідчого підрозділу 
Солом’янського УП ГУНП у м. Києві Перепелиці В., обставин, що можуть 
свідчити про вчинення кримінального правопорушення не встановлено, підстав 
для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
органом досудового розслідування не має.

Згідно з ч. 1 ст. 214 КПК України, 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 ЄРДР та розпочати розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 2 КК України, підставою кримінальної відповідальності є 
вчинення особою суспільно -  небезпечного діяння, яке містить склад злочину, 
передбаченого цим кодексом. Обов’язковими елементами складу будь -  якого 
злочину є об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. Відсутність 
хоча б одного з цих елементів свідчить про те, що дії (бездіяльність), які 
оцінюються, не є злочином.

Приводом вважати заяву чи повідомлення саме про злочин є наявність в 
таких заявах або повідомленнях об’єктивних даних, які дійсно свідчать про 
ознаки вчинення кримінального правопорушення. Такими даними є фактичне
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існування доказів, що підтверджують реальність конкретної події злочину (час, 
тмісце, спосіб та інші обставини вчинення злочину). Якщо у заявах чи 
^повідомленнях таких даних не має, то вони не можуть вважатися такими, які 
5мають бути обов’язково внесені до ЄРДР. 
о 3 метою встановлення обставин та фактичних даних щодо можливих

неправомірних дій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
хс ферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), які виразились у 
^незаконному встановленню щомісячної абонентської плати за підключення до 
^системи газопостачання, на адресу останньої направлено вимогу про надання



роз’яснень та обґрунтувань законності прийняття постанови НКРЕКП № 348 від 
28.03.2017 року «Про встановлення тарифів на послуги транспортування 
природного газу для споживачів України для точок входу і точок виходу для 
ПАТ «Укртрансгаз». За результатами наданої відповіді, буде прийнято рішення 
щодо необхідності у проведенні додаткових заходів перевірки.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до ст. 15 Закону України «Про 
звернення громадян» результати розгляду Вашого звернення можуть бути 
оскаржені в порядку, передбаченому ст. 17 цього закону до органу або посадовій 
особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не 
пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. 
Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються. Рішення 
вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним 
громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений 
законодавством України.
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