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Що d о р о з с л idyB анн я крuм iH aLtb tt ozo
проваdэюення

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВВРНЕННЯ
Шановний Романе Михайловичу!

Звертаюсь до вас вiдповiдно до cTaTTi lЗ Закону Украiни <Про стаТУС лепУТаТiВ

мiсцевих рад) та прошу у l0 денний строк розглянути питання та надати вiдповiдь.

!о мене, як депутата Киiвськоi MicbKoT ради, звернувся голова ОСББ
(МЕХАНIЗАТОР-4> Лоншаков Сергiй Петрович, iз проханням сприяти у вирiшеннi

проблеми розслiдування кримiнального провадже[Iня.

Так, згiдно звернення, заявник повiдомляс, що 05.10.20l8 року Оболонським YII

ГУ НП в м. Киевi було внесено вiдомостi до еРДР заJф 12018100050008038, правова

квалiфiкацiя за ч. l ст. 191 КК УкраТни. А саме, за час перебування громадянки

Щулапчiй Л.Г. на посадi голови правлiння ОСББ кМЕХАНIЗАТОР-4) невiдомим

особами було здiйснено розтрати/привласнення майна вищезазначеного ОСББ. Однак.

зi слiв заявника, станом на сьогоднiшнiй день слiдчi дiТ по зазначеному кримiна"льному

провадженню не вчиняються, на звернення заявника слiдчий не реагуе.
З огляду на вищевикJIадене, прошу Вас:

l. Взяти на контроль кримiнальне провадх(ення Jф 12018100050008038 вiд

05.10.20l8 року правова квалiфiкацiя за ч. l ст. 19l КК УкраТни.

2. Надати вказiвки процесуальному керiвнику у кримiнальному проваркеннi Ns

l20l8100050008038 щодо проведення процесуаJIьних дiй, розслiлування
провадження у строки зазначенi КПК УкраТни та притягнення винних осiб до
вiдповiдальностi.

Про результати розгляду звернення прошу повiдомити мене особисто, за адресою:
вул. Хрещатико 3б, м. КиТв, 01044, а також голову правлiння ОСББ кМЕХАНIЗАТОР-
4>> громадянина Лоншакова Сергiя Петровича, за адресою: вул. Маршала
Малиновського, 11, кв. 3l l, м. КиТв, 042|2.

!,олаток: копiя звернення з додатками на 7 аркушах.
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На чальнику
Оболонського управлiння полiцii'
Головного управлiння
Нацiональноl'полiцir у м. КиеBi

HiKoHoBy Михайлу Миколайовичу

Об'еднання спiввласникiв багатоквартирного
будинку житлово-будiвельного кооперативу
((МЕХАНlЗАТоР - 4)),
lС;,r'Диt"lна адре()а )4? ^,2 м l(иГв, вул l,,4арulала
lч]а;iиновського ,] ,]

t(од СДРПОУ 24074306
Тел (095) 406-З7-67
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зАявА (повlдомлЕння)
про кримiнальне правопорушення
за частиною 2 cTaTTi 191 КК УкраТни

Об сднання спlввласникiв багатоквартирного будинку кМЕХАнlЗдтор_4 > с
F:)[)|4i]ИчнО{l ОСОбОЮ яка 3ареOСтрована та здtйснюе свою дiяльнtсть згlдно з l]aKoHoM
'it.p,alriИ u Про об'еДнаннЯ спlввласнИкiв багатоl(вартирного будинку>> та Статуту

IlоtlllнаючИ з 26 СВ 2009 року дО 28.05.2оl В року обов'язки голови tlравлlння
i,-" l;,i"311l1я спiВвласникiв багатоквартирного будинку KMEXAHl3ATOP-4) виконувала
l]vПаПчtЙ Люся Георгl'lвна яка мешкае за адресою, О4212 м. Киlв, вул маршала
Малиновського буд 11 кв 284 (мiсце реострацi'i на даний час не вiдоме) tдентифrкацrйний
код ]В0641 В242.

2В травнЯ 201В рокУ.Щулапчiй Л.Г була звiлЬнена З посадИ голови правлiння
Об СДНаНнЯ спiввласникiв багатоквартирного будинку (п/ЕХднlздтор--4,, згiднсl
Протоколу Npli 1В 3агальних зборiв Об'сднання спlввласникiв багатоквартирного будинку
,lviЕХАНlЗАТОР-4,, ВlД 2В 05 201S року та Протоколу N9']/1B засiдання правлlння
r-)б.Д[lа],]},]Я СП]Ввласtlикtв багатоквартирного будинку кlVЕхднlздтор-4> вiд 28 05 201в

l1ро прийняте рiшення, про звiльнення з посади та необхiднiсть з'явитись ']з об 2оlв
року для передачi новому головi правлiння Лоншакову Сергiю Петровичу
г]i,]i:]вовстаl-iсlвлюючоj та бухгалтерсько't документацii !улапчiй Л Г було повlдомлено
' ' ",_] :l] 1lJ рсl:У п|д чаС телефонноi розмови При спробr особисто вручити письмовеr,,,,il ,l!г,lлоl] 1-1я - сстання вlдмовилась вlд отримання, в зв'язку з чим i'й було направлено{]е(rJмендований лист з повlдомленням на адресу реострацij'та розмlщено повiдомлення наtнформацiйнiй дошцi ОСББ

Однак, 13 06,2018 року !улапчiй Л г для передачi документiв не з'явилась на-с;зфоннi дзвiнки не вiдповiдала зазначеннi вище документи не передала в зв'язку з чип/t,lеllаl",1и koMicil було прийнято рlшення зайти в примlщення правлiння самостtйноi-luоволилась вiдеофrксацiя. однак договорlв статутних lфtнансових документlв вi.,jiri ii]r--.llц, не бугrо

_,-4]ýi]).'/i---l}\
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В ТОЙ Же День Ми ЗВернулися до вiддiлу полiцii'з заявою про вчинення кримilзального
,,:,]зi]-ср/1_1еняя

]]lnlr:e i]ir]ill] цьогО l:оrlиLj_]ньоЮ головоЮ правлiннЯ осББ згiдно акrу прийому-передачi
,: ,' lЁ,i]| j/ia|1 ]'е} вlчн| дскументи по дому, ксерокопti деяких договорlв з компанlями

iiUсiачаjlьl]иками гlослуг l ключl Фiнансовi документи переданl не були.
'J;,,3r З РОЗРаХУНКОВОГО Рахунку пlдприсмства вбачасться надмlрна витрата

"-' ..'ll.'/ -'l)l,,т|гl пги цьому -?]иа розтрата не пiлкрiплена aHr документально aHt реально

].] l:i .j,, . ' .,_: .] .],.-, l ] :): ;aa]8 з рахунку було знято готiвкою (через банкомати
.j:-,c i,iacr1 баtlку; 1 180 633 грн та сплачено за товари iпослуги 9 667,47 грн (Виписки

лl.;lзються, ФiнаtlсовI документи вtдсутнi

Заробiтна плата виплачувалася готiвкою iза перiод 06.2016 - 05,201В р склала 24В
i,z'r] ] З грн (За податковою звiтнiстю) Акгiв отримання заробiтноТ плати немае,

n 1В0 бЗЗ - 24В 926 1З = 931 706,В7 грн.
l(p 1,1 тсго ;/ рахунках llз оплэт! комунальних послуг за вересень lжовтень.2!1(l року

,.];.']r.] вис]3tsленс j, гов,м2 та 2 58 грнzм2 вiдповtдно за установку терморегулятора lк()пli

"l. - l,,L.,,a ла сп.-lзт7 додаЮТьСЯ I

lliзla;,lbHa сума на установку терморегулятора склала 46 31В,46 грн. (ВЗ00 ВOм2 -

.- l,tli L;" iи2:;

lj;l;.ilэ С]ill,,эсэ(lй вllисц, покупка терморегулятора проходила OS О9 2i) lil на суму
_ ":,l l'] !rзlп|r]]- теr]мсоег,/лЯТОРа НеМаС

'.::.)"<\,-:;r.3 ]',,МЭ ":Ci.-]T в ;зкl були отриманнi !улапчrЙ Л Г. та 1-1a якl не мас
.r ]:,:|..;i,T /t]а]lьнйх бухгалlтерських документiв становить 97В,025 3З грн

ilс,liliиаючи до уваги все вищевикладене. вбачаемо що Дулапчiй Люся Георгiiвна
;]i-:, i,j :];-аijг,iС ПРиL]ЛаСниЛа кошти, якi належать Об'сднанню спiввласникiв
'Э:l:'а-Эl'вартИрllОго будинку кГtЛЕХАНlЗАТОР-4)) та використала ix у власних потребах або
з |F]-epecax TpeTix осiб,

ОТЖе. Дii' вищевказаних осiб мають ознаки кримiнального правопорушення,
tilдlrlовiдальнiстl., за яке передбачено ч, 2 ст. 191 КК Украiни, оскiльки:

Эб еКТОм ланого злочину с право власностl суб екта майно якоl,о с предметом

- ПРедМетом кримiнального правопорушення, передбаченого ст ]9] КК Украtни с
i"taiitlo яке безпосередньо не було BBipeHe винному чи не перебувало в иого вlданнl у
:] 

,]1|1]|]8l-]иl,t спсс:б винниЙ може заволодiвати майноМ, шодО якогО в силУ свосi посади BlH
":]i,i i ':]l''4Pr Гll]alB(,lд,i()!]|ll(]T|,(] уПрa]t]l]lнllя чи ро:jпоряд)кення майном через iнtt_lих осtб тобто вtгl

"";,- ]i:bi: tj.ilaljir ilоtsноваження tцодо впливу на осiб яким це майно BBipeHo чи перебувас
, iх зiла1,1i-{i,

- з об'екгиВно't стороНи порушеНня полягае у привласНеннi, розтратi або заволодiннi
чужим майном шляхом 3ловживання службовою особою сво'|'м службовим становищем,

- злочин с закiнченим з моменту незаконного безоплатного заволодiння майном або|,teзaKoHHoi передачi його TpeTiM особам,
Вrдповtдно до ч 2 ст 56 l{ПК Украiни пiд час досудового розслiдування потерпtлий^,1а..:lраво на негайне прийняття rресстрацiю заяви про вчинення кримlна/lьного

";]вспорущення визнання його потерпlлим l також на отримання вiд уповноваженогоi]0I;.]l]y до яксго Bll] подав заяву документ. що пlдтверджу0 ll приЙняття та реOстрацlю



СЛiДЧИЙ ПРОКУРОР НеВiДКЛаДНО, але не пiзнiше 24 годин пiсля подання заяви абоilоtj;догй,]ання про вчинене кримiнальне правопорушення зобов'язаний внести вlдповlднl

lН;fi: if,,'o'no'.o 
РеОСТРУ ДОСУДОВИх розслiдувань та розпочати розслlдування (ст 214

[]осудове розслlдування здiйснюсться слiдчим того органу досудовогоlозслiлуtsання, пlД юрисдикцlсЮ якого знаходиться мiсце вчинення кримiнального:li]:i8спорушення (ст 2iB l{Пl{ Украi'ни)
lЗrДГlОВiДНС ДО СТ 55 КПК УКРаtни потерпlлим у кримiнальному провадженнi можебути .P,.'"utta особа, якiй кримiнальним правопорушенням завдано моральноl фiзичноi абоl"l,зйновоl шкоди а також юридична особа, якiй кримiнальним правопорушенням завдано),4 :] |' i.].jFJa ] ]._l,] l(оДИ

li-ll' iar':l'lx r-;5C ГаГiИНаХ Ца ПlЛСТавl виt],]евt4кладеного та керуючись ст ст .l 8 9 55:lrl iiL , чi 2r4 кПК)/краlни, Наказом Генеральноl прокуратури Украrни кПро 0динии реестрдосvдових розслlдувань> вtд 17 серпня 2О12 року за Np 69 -

ПРоШУ:

1, Вilести до Сдиного ресстру досудових розслlдувань вiдомостi про вчинення дlй якt маюгь
':j..liil'ii' 

i':ОИlv']iНаЛЬНОГО ПРаВопорушення вrдповiдальнiсть за якl передбачено ч 2 ст .] 91 кк]"-,:-:] ,:"i ;ii iJСЗГочаТИ !OCtýoBe розслlдування з метою встановлення наявностl/вiдсутностt:] -зi:их дiях складV злоЧИнV
2 -',"''l,,,-l О,€-Е,дlJ l !,r,, \:U сднання спtввласникiв багатоквартирного <МЕХАНlзАТоР - 4,' проi l|,l19"lg r1 я l-il|, заязt,1 та slдкриття кримiнального провадження
З, 

":zl:,],|!1\i' 
об сднання спlввласникiв багатоквартирного будинку (МЕХдНlЗдтоР - 4>l !Оj :- -'l: ; l''il;l'l,*ieHh'] В ЯКОСТi ПОтерпiлого як юридичну особу якiи кримrr]аiliJ|,]им-: .,|':'.,,jlt,| :i.]3l]ai,C ыtl()lil,r

J :, ;.r)ly'ilTL/ сб сдtзаilt.tя спlввлас1-1икtв багат.оква ртирного будинку к МЕхдt-ilзд [ (_riJ _ .1,,ilйСьМО8О V tsСТаНОВЛеНОl"4У 3а
,Р;rэiiцХёhhЯ Та ЗаКlНЧеННЯ ДОСУД

Гlри необхiдttостi rотовi надати

дlQддI_ки,

ксном порядку l строки про початок крим]нального
ового розслiдування

пояснення та додатковi документи.

' "ir"]",]'.r1'".j..Ж":l 
;5 

0s 2СС9 РОКУ Про призначення головою правлiння осББ
, r,-i;lii ilLrс,llоколу Na11,1 8 загальних зборiв Об'еднання спiввласникiв багатоквартирногоl1УДir'l]r'/ ,llEXAlilЗATOP-4ll вiд 28 О5 2ОlВ року,,: l{]ir я Г]пс;'околУ NQl ll8 засlлання правлiння Об'слнання спiввласникiв багатоквартирногоr.:y.,l,,',|,]SХАlJlЗД'ГОР..1 l;8iii 2Е 05 201Е року: '|l-|ll, ll. ,j,r,, . ,'' .:]-. , . ,,/]:з :о; лезуль ,оr, ,,ir,rno;;ljJff 

СТtsrlррццq KoM'cll

uio',,ff:::;;ЬfJЁТ: ouo*uuno.o ou..ro, юридичних осtб, фiзичних осlб пlдприсмцlв та

, );";; ;J' l;r."]:,.:o:1nu' 
СЛiВвласникiв_ багатоквартирного будинку кмЕхднlздтор_,:1u-, / /1п / l tjuедачl докумеiiтiв вiд 27 06 2О1В року:, {-lпiя Аhту передачi документiв Bii Б3 О' 

'О.'В 
року,"- Вl1 'l14Сilи по рахунках



, 1, 1 i,.l , , ',,.,: i, ОС a;,l3l,i,lя Сг]i]влЭсijикiв багатсквартирного будинку кМЕХДlllЗАТОР-ч1 l,

' ],':..-.,: ., -.'la!,]..:. .,_'
,-...а,: э Ltr,1 / (UlL!TrB об сдвапня спiвtsласникiв багатоквартирного будинку кМЕХАl]lЗАТоР--4u
эа чеовень 20,1 7 - травень 20'] В;

З повагоtо.
голоL]а правлiння ОСББ (МЕХАНlЗАТОР-4) оншаков СергiЙ Петрович(/"
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