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ЗО січня 2017 року на офіційному сайті Головного управління Національної поліції 
у Дніпропетровській області з'явилася наступна новина:

«В м. Покров поліцейські затримали незаконних лісорубів.
Чотири чоловіка за допомогою двох бензопил спилювали лісові насадження та 

завантажували деревину в автомобіль «ГАЗель». Правоохоронці нарахували 
158 свіжоспиляних пеньків в районі затримання зловмисників.

Минулого тижня до чергової частини Покровського відділення поліції надійшло 
повідомлення від працівників Нікопольського лісництва про факт незаконної вирубки лісу на 
території «Зони відпочинку» заповідника «Олександрійський кар'єр». Зі слів лісничого йому від 
місцевих жителів надійшов сигнал, що з боку лісопосадки чути звук бензопили і заведеного 
автомобіля. Заставши на місці зловмисників, які спилювали дерева, він одразу викликав поліцію.

Прибулі на виклик поліцейські на місці скоєння правопорушення затримали 4-х чоловіків, 
жителів м. Нікополь та Нікопольського району. На момент затримання в автомобілі було, за 
попередніми розрахунками, більш ніж 70 дерев. Переважна більшість зрубаних дерев — акація. Зі 
слів зловмисників, дерева вони спилювали для продажу. Дві бензопили та автомобіль з 
деревиною правоохоронцями вилучені.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за cm. 264 КК України (незаконна 
порубка дерев). Покарання за цим злочином у максимальному вигляді передбачає до 3-х років 
позбавлення волі і для того, хто безпосередньо рубить, й для замовника. Сума завданого збитку 
встановлюється». (Гіперпосилання: https://dp.npu.gov.u3/uk/publish/3rticle/243101)

Після спілкування з працівниками Нікопольського лісництва журналісти нашої 
газети з'ясували, що випадки незаконної порубки дерев на території лісництва є 
непоодинокими. Масштаб проблеми такий, що вже найближчим часом може 
призвести до зникнення великих лісових масивів, що виконують важливу екологічну 
функцію в околицях нашого міста. Водночас, більшість населення навіть не підозрює 
про таку проблему, і може випадково стати співучасниками злочи^^япщдбдвши 
незаконно здобуту деревину. Крім того, населенню невідомо t  про роботу з 
профілактики та розкриття подібних злочинів, яку проводить Національна поліція. А 
це, в свою чергу, може створити у громадян хибне уявлення, що подібна робота 
взагалі не проводиться.

Начальнику Покровського ВП 
Нікопольського ВП ГУНП в 
Дніпропетровській області 
Підполковнику поліції 
Войнову С.М.
53300, м.Покров, вул.Г.Тикви,2

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ 
Шановний Сергію Миколайовичу!

https://dp.npu.gov.u3/uk/publish/3rticle/243101


Конституції України, статей 2,5,10,20 Закону України «Про інформацію», статей 
3,4,5,10,14,17,20,21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статті 9 
Закону України «Про Національну поліцію», статті 6 Закону України «Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні»,

ПРОШУ надати наступну інформацію:
1. Чи дійсно мав місце факт злочину, про який повідомляє офіційний сайт ГУНП 

в Дніпропетровській області?
2. Чи були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до 

ЄРДР? Коли і хто зробив відповідний запис? Який номер присвоєно кримінальному 
провадженню? За якою статтею ККУ попередньо кваліфіковано дане 
правопорушення ?

3. Кого призначено слідчим та наглядовим прокурором у даній справі?
4. Чи дійсно на місці вчинення правопорушення було затримано чотирьох 

підозрюваних?
5. Якщо так, то який запобіжний захід було застосовано до підозрюваних? 

Відповідно до якої статі КПК України було обрано саме такий запобіжний захід?
6. Підозрювані діяли за власною ініціативою, або у них був замовник?
7. Де знаходяться вилучені у зловмисників матеріальні цінності (дві 

бензопили та автомобіль з деревиною)?
8. Які слідчі (розшукові) дії проводяться чи проводилися під час досудового 

розслідування ?
9. На якій стадії знаходиться досудове розслідування (проведення слідчих 

(розшукових) дій, вручення повідомлення про підозру, звернення до суду з 
обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 
медичного або виховного характеру, закриття кримінального провадження)?

Відповідь прошу надати письмово, поштова адреса для листування та 
контактний телефон вказано в інформаційному запиті.

Відповідно до частини 1 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит про інформацію 
не пізніше п'яти (5) робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до частини 4 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» при над юрмації, що становить

З повагою, головний 
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суспільний інтерес, П і

Новицький В.С.


