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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Академіка Сахарова, 15, м. Івано-Франківськ, 76018, 

тел. (0342) 79-00-22, факс (0342) 75-06-45 
e-mail: szg@if.npu.gov.ua 
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Міському голові 
Калуської міської ради 
Андрію НАЙДІ

Про розгляд звернення 
Калуської міської ради

Шановний пане Найда!

Повідомляємо, що в Головному управлінні Національної поліції в Івано- 
Франківській області (надалі - ГУНП) розглянуто, у межах визначених 
законодавством компетенцій та повноважень органів поліції, звернення 
Калуської міської ради, прийняте 16.04.2021 на 11 позачерговій сесії VIII 
демократичного скликання за № 389, яке надійшло з Офісу Президента України 
до ГУНП 16.06.2021, щодо порушень чинного законодавства України під час 
проведення і встановлення результатів проміжних виборів народного депутата 
України в одномандатному виборчому окрузі № 87.

Щодо фактів вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з 
виборчим процесом в одномандатному виборчому окрузі № 87, то станом на 
25.06.2021 ГУНП в Івано-Франківській області розпочато та прийнято до 
провадження всього 18 кримінальних проваджень, з яких 13 -  пов’язані з 
порушенням виборчого законодавства (1 - за ст. 157, 5 - за ст. 160, 6 -  ст. 158-1 
ч. З, 1 -  ст. 159-1) КК України, 5 -  опосередковано пов’язані з порушенням 
виборчого законодавства (1 -  ст. 358, 4 -  за ст. 259) КК України.

Зокрема:
1 -  за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права, вчинене за
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5 -  за фактами підкупу виборців (ст. 160 ч. 4 КК України);
6 -  за фактами викрадення виборчих бюлетенів (ст. 158-1 ч. З КК України);
1 -  за фактом подання недостовірних відомостей у фінансових звітах, про

надходження і використання коштів виборчого фонду (ст. 159-1 ч. 1 КК України);
1 -  за фактом використання підроблених документів (ст. 358 ч. З КК 

України) -  у цьому провадженні визначено підслідність за Печерським УП 
ГУНП в м. Києві.

4 — за фактами завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці 
громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ст. 259 ч. 1 КК 
України).

У ході здійснення досудового розслідування об’єднано під одним номером 
5 кримінальних проваджень за ст. 160 ч. 4 КК України, під одним номером 4 
кримінальних провадження за ч. 1 ст. 259 КК України, під одним номером 6 
кримінальних проваджень за ст. 158-1 ч. З КК України.

На цей час проводиться досудове розслідування у 4 кримінальних 
провадженнях на 13 правопорушень.

Що стосується безпосередньо викрадення виборчих бюлетенів, то слідчим 
відділом слідчого управління ГУНП проводиться досудове розслідування в 
об’єднаному кримінальному провадженні № 12021090000000144 від 02.04.2021 
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З 
ст. 158-1 КК України, а саме за фактами викрадення 100 виборчих бюлетенів 
ДВК № 261030, 47 виборчих бюлетенів ДВК № 260019, 116 виборчих бюлетенів 
ДВК № 260536, 45 виборчих бюлетенів ДВК № 260025, 93 виборчих бюлетеня 
ДВК № 260028, 102 виборчих бюлетеня ДВК № 261029.

У кримінальних провадженнях проводиться комплекс всіх необхідних 
слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття кримінальних 
правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності.

Стан досудового розслідування перебуває на контролі керівництва 
Головного управління.

З повагою
заступник начальника -  
начальник слідчого управління


