
УКРАЇНА
БОЛГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ VIII СКЛИК АННЯ

РІШ ЕННЯ

Про депутатський запит депутатів районної ради Павлова О.С. та Горєлко М.А. 
до Белградського РВП ГУНП України в Одеській області 

та Белградської окружної прокуратури

Розглянувши депутатський запит депутатів районної ради Павлова О.С. 
та Горєлко М.А. від 15 грудня 2022 року (додається) до Начальника Болградського РВП 
ГУНП України в Одеській області та керівника Белградської окружної прокуратури, 
керуючись статтями 21,22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», пунктом 
9 частини 1 статті 43, частиною 7 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»

районна рада 

ВИРІШ ИЛА:

1. Підтримати депутатський запит депутатів районної ради Павлова О.С. 
та Горєлко М.А. від 15 грудня 2022 року (додається) до Начальника Болградського РВП 
ГУНП України в Одеській області та керівника Белградської окружної прокуратури.

2. Направити депутатський запит депутатів районної ради Павлова О.С. 
та Горєлко М.А. до Болградського РВП ГУНП України в Одеській області 
та Белградської окружної прокуратури для розгляду, відповідного реагування 
та інформування депутатів районної ради у встановлені законодавством строки.

15 грудня 2С__г „„ ,
№  137-VIII

Г олова райо М ихайло САДАКЛІЄВ



Керівнику Белградської 
окружної прокуратури 
Одеської обласної прокуратури 
Домущею ї В,

Депутатський запит

В слідчому відділенні Белградського РВП ГУНП в Одеській області та сектору дізнання 
відділення поліції № 2 Белградського РВП ГУНП в Одеській області перебувають ряд 
кримінальних проваджень за фактами розкрадання бюджетних коштів сільських, селищних 
рад Тарутинського району та деребану земельних ділянок внаслідок підробок рішень 
Тарутинської РДА Одеської області та Серпневської селищної ради Тарутинського району 
Одеської області.

Однак, не зважаючи на вимоги ст. ст. 2, 9, 25, 36, 38 КПК України щодо ефективного, 
повного, скорого та неупереджеиого досудового розслідування вказані кримінальні
провадження перебувають в стані тяганини, які на даний час не закінчені, що вказує на 
бездіяльність як слідчих та дізнавачей відділення поліції № 2 Белградського РВП, так і 
процесуальних прокурорів Белградської окружної прокуратури.
Так:

- в кримінальному провадженню № 12014160430000586 від 03.11.2014 року за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.366 КК України при наявності 
первинних документів не встановлені особи Тарутинської селищної ради, які свідомо внесли 
в додатки до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смт. Тарутине 
відомості про неіснуючі об’єкти інфраструктури та завищення показників площ, діаметрів та 
протяжності каналізаційних мереж, мереж газопостачання, водопостачання,
електропостачання вуличного освітлення, телекомувікацій та зв’язку, санітарної очистки, 
озеленення, вулично-дорожної мережі, внаслідок чого грошова землі збільшилась у три рази. 
По даному кримінальному провадженню ні одна юридична чи фізична особа не визнані 
потерпілими.
- в кримінальному провадженню №1201516040000375 від 25.08.2015 року за ознаками 
кримінального правопорушення передбаченого, ч.І ст.366 КК України, при наявності 
первинних документів, не встановлені посадові особи Тарутинської селищної ради, які 
свідомо, без розгляду на пленарному засіданні сесії, внесли в рішення Тарутинської 
селищної ради № 772-УІ від 04.08.2015 року відомості щодо надання ТОВ «Хліб -Тарутине» 
земельну ділянку' площею 36 кв.м. По даному кримінальному провадженню ухвалами 
Тарутинського районного суду тричі скасовувалися постанови слідчого про закриття 
кримінального провадження.
-.в кримінальному провадженні № 42016161240000059 від 27.09.2016 року за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ет.364 КК України щодо зловживання 
службовими особами Тарутинської селищної ради свого становища були завищені потошіі 
ціни на будівельні матеріали, вироби і конструкції для капітального ремонту тротуарів та 
зливної каналізації провулка від вулиці Центральна №258 до вулиці .Квиткова №128 в смт. 
Тарутине не проведена будівельна експертиза, не опитала особа з тєхнадзору та виконавець 
робіт ФОП Мирзоян Г.Б., не вилучені відповідні документи у ФОП Мирзояна Г.Б. щодо 
придбання будівельних матеріалів та конструкцій, залучення механіхмів, не проведена звірка 
з постачальниками цих матеріалів та конструкцій, не здійснені заходи щодо не сплати ФОП 
Мирзояном Г.Б. ЄСВ до ПФУ.
-в кримінальному проваджені № 12017160430000010 від 11.012017 року' за ознаками 
кримінального правопорушення передбачені ч.І ст.222 КК України щодо надання завідомо 
недостовірної інформації службовими особами ТОВ «Алекс-М» з метою отримання 
субвенції за перевезення пільговій категорії громадян ухвалою суду скасована постанова 
слідчого про закриття кримінального провадження, Справа повернута до СВ Белградського 
РВП до подальшого досудового слідства. По даному кримінальному провадженню не 
вилучені книги розрахункових операцій з кожного автобуса та не проведена по ним звірка з 
поїздками пільговиків та інші слідчі дії.



-в кримінальному проваджені № 12017160430000011 від 11.012017 року за ознаками 
кримінального правопорушення передбачені ч.І ст.222 КК України щодо надання завідомо 
недостовірної інформації службовими особами ФОП Марашлець М.І. з метою отримання 
субвенції за перевезення пільговій категорії громадян ухвалою суду скасована постанова 
слідчого про закриття кримінального провадження. Справа повернута до СВ Белградського 
РВП до подальшого досудового слідства. По даному кримінальному провадженню не 
вилучені книги розрахункових операцій з кожного автобуса та не проведена по ним звірка з 
поїздками пільговика та інші слідчі дії.
-в кримінальному провадженні № 12020165430000039 від 12.11.2020 року' за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.358 КК України щодо внесення 
посадовими особами Серпневської селищної ради Тарутинського району Одеської області в 
рішення вказаної ради неправдивих відомостей для одержання Дудогло Г.С.та Желяповою
0 . 1 земельних ділянок у власність на яких знаходяться нерухоме майно (будівлі) Урдя З.Г. та 
Пона С,Г ухвалою Тарутинського районного суду скасована постанова дізнавача про 
закриття кримінального провадження. На даний час провадження перекваліфіковано на ч.І 
ст.366 КК України. По даному кримінальному провадженню не опитані Урдя 3,Г., Попа С.Г. 
Дудогло Г.С.та Желяпова О.І., депутати селищної ради, не опитані посадові особи, які 
сфальшували документи про нібито відсутності житлових будинків на вказаних земельних 
ділянках.
•в кримінальному провадженні № 12021162230000103 від 26.03.2021 року за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.366 КК України щодо виготовлення 
посадовими Серпневської селищної ради Тарутинського району Одеської області:
- 26 рішень зазначеної ради про надання згоди на розроблення проекту землеустрою на 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
26 особам, які на пленарних засідань сесії не приймалися;
- рішення вказаної ради' № 568/1-УІІ від 11.06.2020 року відносно земельної ділянки 
кадастровий № 5124755900:01:002:0220, яке на пленарному засіданні сесії' не приймалося.
По даному кримінальному провадженню не опитані 26 осіб, відносно яких прийняті рішення, 
депутати ради, державний реєстратор, не вилучені протоколи пленарних засідань сесій, 
документи у держреєстратора відносно реєстрації право власності на вказану земельну 
ділянку Дудогло У.Л., не визнана потерпілою Тарутинська селищна рада.
-в кримінальному' провадженні № 12021168270000024 від 30.03.2021 року за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого чЛ ст.197-1 КК України щодо самовільного 
користування земельною ділянкою та самочинного будівництва фізичною особою Таноеогло
1. П. ухвалою Татарбунарського районного суду Одеської області скасована постанова 
дізнавача про закриття кримінального провадження. По даному кримінальному 
провадженню не визначений власник земельної ділянки, розмір нанесеної шкоди, не 
проведена будівельна експертиза, не визнана потерпілою Тарутинська селищна рада.
-в кримінальному провадженні № 12021162270000192 від 11.05.2021 року' за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України щодо зловживання 
головою Красненської сільської ради Тарутинського району Одеської області своїм 
службовим становищем в сплаті ремонту насосів артезіанських свердловин, які знаходилися 
в оренді ФОП Григорецький М.М. не проведена економічна експертиза, не здійснені заходи 
щодо конфлікту інтересів.
-в кримінальному провадженні № 12021168270000047 від 27.05.2021 року' за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України щодо використання 
головою Серпневської селищної ради Тарутинського району Одеської області 
Добровольським В.Є. завідомо підробленим документом відсутні оригінали наказів про 
роботу останнього в податкової інспекції Р. Молдова, не виділена справа в окреме 
кримінальне, провадження за ознаками передбачене ч.І ст.384 КК України відносно Терзі 
М.І. та Желяпової О.Г., не з ’ясовані обставини наявність роботи останніх в КСП 
«Тарутинський». і
-в кримінальному провадженні ЗЧе 12021162270000512 від 26.11.2021 року за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.366 КК України щодо внесення 
посадовими особами Серпневської селищної ради Тарутинського району Одеської області 
неправдивих відомостей до державного акту на право приватної власності на землю фізичній



особі Губчаку В.Д. не вилучені оригінал державного акту на ім’я Губчак В.Д., документи 
державної реєстрації право власності, договір емфітевзис, книга записів державних актів, 
оригінал розпорядження Тарутинської РДА № 379/А-2002 від 08.10.2020 року, не опитані 
посадові особи Серпневської селищної ради, Губчак В.Д., держреєстратори Тодорова 1,1. та 
МельніковаК.В., інженєр-землевпорядник Кахчи В.Б., начальник відділу Держгеокадастру в 
І'арутинському районі Деде С.С., проектант ФОП Жеріт М.В.. орендар Дудогло О.П. не 
проведена почеркознавча експертиза підпису голови Тарутинської РДА Побережнкжа П.А., 
не визнана потерпілою Тарутинська селищна рада.
-в кримінальному провадженні № 12022162270000015 від 25.03.2022 року' за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.358 КК України щодо підроблення 
фізичними особами Пісарогло О.С., Деде С.Ф. Деде С.Д. розпорядження Тарутинської РДА 
Одеської області № 84/А-2009 від 02.03.2009 року для одержання земельпої ділянки в 
приватну власність, не вилучені книги реєстрації заяв Тарутинської РДА, проект 
землеустрою на відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства Пісарогло О.С., Деде С.Ф, Деде С.Д., та договір оренди, не 
опитаний проектант Мельник В.А., держреєсіратор Сібова IX, колишні землевпорядники 
Узун-Куртогло І.С„ Узун-Куртогло Д.О, колищня заворг Тарутинської РДА Урсакі В.В. та 
керівник СФГ «Світоч».

З метою усунення тяганини досудового розслідування зазначених кримінальних 
проваджень, прошу Вас, здійснити заходи щодо їх активізації та надати належну оцінку 
бездіяльності слідчих, дізпавачей відділення поліції № 2 Белградського РВП та
процесуальних прокурорів Белградської окружної прокуратури.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», просимо Вас, 
розглянути за нашою участю (контактні тел. 0674875551, 0983776139) за місцем 
кримінальних проваджень вказаний депутатський запит та за його результатами надати 
обґрунтовану відповідь у визначений радою строк.

Депутат Белградської районної ради 
Одеської області восьмого скликання

Депутат Белградської районної ради 
Одеської області восьмого скликання

14. 12.2022



Начальнику Белградського РВП 
ГУПН в Одеській області 
Галкіну Р.В.

Депутатський запит

В слідчому відділенні Белградського РВП ГУНП в Одеській області та сектору дізнання 
відділення поліції № 2 Белградського РВП ГУНП в Одеській області перебувають ряд 
кримінальних проваджень за фактами розкрадання бюджетних коштів сільських, селищних 
рад Тарутинського району та деребану земельних ділянок внаслідок підробок рішень 
Тарутинської РДА Одеської області та Серпневської селищної ради Тарутинського району 
Одеської області.

Однак, не зважаючи на вимоги ст. ст. 2, 9, 25, 36, 38 КПК України щодо ефективного, 
повного, скорого та неупередженого досудового розслідування вказані кримінальні 
провадження перебувають в стані тяганини,1 які на даний час не закінчені, що вказує на 
бездіяльність як слідчих, так і дізнавачей відділення поліції № 2 Белградського РВП.

Так:
- в кримінальному провадженню № 12014160430000586 від 03.11.2014 року за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.366 КК України при наявності 
первинних документів не встановлені особи Тарутинської селищної ради, які свідомо внесли 
в додатки до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смт. Тарутине 
відомості про неіснуючі об’єкти інфраструктури та завищення показників площ, діаметрів та 
протяжності каналізаційних мереж, мереж газопостачання, водопостачання, 
електропостачання вуличного освітлення, телекомунікацій та зв’язку, санітарної очистки, 
озеленення, вулично-дорожної мережі, внаслідок чого грошова землі збільшилась у три рази. 
По даному кримінальному провадженню ні одна юридична чи фізична особа не визнані 
потерпілими.
- в кримінальному провадженню №1201516040000375 від 25.08.2015 року за ознаками 
кримінального правопорушення передбаченого, ч.І ст.366 КК України, при наявності 
первинних документів, не встановлені посадові особи Тарутинської селищної ради, які 
свідомо, без розгляду на пленарному засіданні сесії, внесли в рішення Тарутинської 
селищної ради № 772-VI від 04.08.2015 року відомості щодо надання ТОВ «Хліб -Тарутине» 
земельну ділянку площею 36 кв.м. По даному кримінальному провадженню ухвалами 
Тарутинського районного суду тричі скасовувалися постанови слідчого про закриття 
кримінального провадження.
-,в кримінальному провадженні № 42016161240000059 від 27.09.2016 року за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.364 КК України щодо зловживання 
службовими особами Тарутинської селищної ради свого становища були завищені поточні 
ціни на будівельні матеріали, вироби і конструкції для капітального ремонту тротуарів та 
зливної каналізації провулка від вулиці Центральна №258 до вулиці Квиткова №128 в смт. 
Тарутине не проведена будівельна експертиза, не опитана особа з технадзору та виконавець 
робіт ФОП Мирзоян Г.Б., не вилучені відповідні документи у ФОП Мирзояна Г.Б. щодо 
придбання будівельних матеріалів та конструкцій, залучення механіхмів, не проведена звірка 
з постачальниками цих матеріалів та конструкцій, не здійснені заходи щодо не сплати ФОП 
Мирзояком Г.Б. ЄСВ до ПФУ,
-в кримінальному проваджені № 12017160430000010 від 11.012017 року за ознаками 
кримінального правопорушення передбачені ч.І ст.222 КК України щодо надання завідомо 
недостовірної інформації службовими особами ТОВ «Алекс-М» з метою отримання 
субвенції за перевезення пільговій категорії громадян ухвалою суду скасована постанова 
слідчого про закриття кримінального провадження. Справа повернута до СВ Белградського 
РВП до подальшого досудового слідства. По даному кримінальному провадженню не 
вилучені книги розрахункових операцій з кожного автобуса та не проведена по ним звірка з 
поїздками пільговиків та інші слідчі дії.



-в кримінальному проваджені № 12017160430000011 від 11.012017 року за ознаками 
кримінального правопорушення передбачені ч.І ст.222 КК України щодо надання завідомо 
недостовірної інформації службовими особами ФОП Марашлець М.І. з метою отримання 
субвенції за перевезення пільговій категорії громадян ухвалою суду скасована постанова 
слідчого про закриття кримінального провадження. Справа повернута до СВ Белградського 
РВП до подальшого досудового слідства. По даному кримінальному провадженню не 
вилучені книги розрахункових операцій з кожного автобуса та не проведена по ним звірка з 
поїздками пільговика та інші слідчі дії.
-в кримінальному провадженні № 12020165430000039 від 12,11.2020 року за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст,358 КК України щодо внесення 
посадовими особами Серпневської селищної ради Тарутинського району Одеської області в 
рішення вказаної ради неправдивих відомостей для одержання Дудогло Г.С.та Желяповою
0 . 1 земельних ділянок у власність на яких знаходяться нерухоме майно (будівлі) Урдя З.Г. та 
Попа С.Г ухвалою Тарутинського районного суду скасована постанова дізнавача про 
закриття кримінального провадження. На даний час провадження перекваліфіковано на ч.І 
ст.366 КК України. По даному кримінальному провадженню не опитані Урдя 3,Г., Попа С.Г. 
Дудогло Г.С.та Желяпова О.І., депутати селищної ради, не опитані посадові особи, які 
сфальшували документи про нібито відсутності житлових будинків на вказаних земельних 
ділянках.
-в кримінальному провадженні № 12021162230000103 від 26.03.2021 року за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого чЛ ст.366 КК України щодо виготовлення 
посадовими Серпневської селищної ради Тарутинського району Одеської області:
- 26 рішень зазначеної рада про надання згоди на розроблення проекту землеустрою на 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
26 особам, які на пленарних засідань сесії не приймалися;
- рішення вказаної ради № 568/1 -VII від 11.06.2020 року відносно земельної ділянки 
кадастровий № 5124755900:01:002:0220, яке на пленарному засіданні сесії не приймалося.
По даному кримінальному провадженню не опитані 26 осіб, відносно яких прийняті рішення, 
депутати ради, державний реєстратор, не вилучені протоколи пленарних засідань сесій, 
документи у держреєстратора відносно реєстрації право власності на вказану земельну 
ділянку Дудогло У Л ., не визнана потерпілою Тарутинська селищна рада.
-в кримінальному провадженні № 12021168270000024 від 30.03.2021 року за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.197-1 КК України щодо самовільного 
користування земельною ділянкою та самочинного будівництва фізичною особою Таносогло
1. П. ухвалою Татарбунарського районного суду Одеської області скасована постанова 
дізнавача про закриття кримінального провадження. По даному кримінальному 
провадженню не визначений власник земельної ділянки, розмір нанесеної шкоди, не 
проведена будівельна експертиза, не визнана потерпілою Тарутинська селищна рада.
-в кримінальному провадженні № 12021162270000192 від 11.05.2021 року за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч,2 ет.191 КК України щодо зловживання 
головою Красненської сільської ради Тарутинського району Одеської області своїм 
службовим становищем в сплаті ремонту насосів артезіанських свердловин, які знаходилися 
в оренді ФОП Григорецький М.М. не проведена економічна експертиза, не здійснені заходи 
щодо конфлікту інтересів.
-в кримінальному провадженні № 12021168270000047 від 27,05.2021 року за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України щодо використання 
головою Серпневської селищної ради Тарутинського району Одеської області 
Добровольським В.Є. завідомо підробленим документом відсутні оригінали наказів про 
роботу останнього в податкової інспекції Р. Молдова, не виділена справа в окреме 
кримінальне, провадження за ознаками передбачене ч.І ст,384 КК України відносно Терзі 
М.І. та Желяпової О.Г., не з ’ясовані обставини наявність роботи останніх в КСП 
«Тарутинський».
-в кримінальному провадженні № 12021162270000512 від 26.11.2021 року за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.366 КК України щодо внесення 
посадовими особами Серпневської селищної ради Тарутинського району Одеської області 
неправдивих відомостей до державного акту на право приватної власності на землю фізичній



особі Губчаку В.Д. не вилучені оригінал державного акту на ім’я Губчак В.Д., документи 
державної реєстрації право власності, договір емфітевзис, книга записів державних актів, 
оригінал розпорядження Тарутинської РДА № 379/А-2002 від 08,10.2020 року, не опитані 
посадові особи Серпневської селищної ради, Губчак В.Д., держреєстратори Тодорова 1.1, та 
Медьнікова К.В., інженер-землевпорядник Кахчи В.Б., начальник відділу Держгеокадастру в 
Тарутинському районі Деде С.С., проектант ФОП Жеріт М.В., орендар Дудогло О.П, не 
проведена почеркознавча експертиза підпису голови Тарутинської РДА Побережнюка ПА,, 
не визнана потерпілою Тарутинська селищна рада.
-в кримінальному провадженні № 12022162270000015 від 25.03.2022 року за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.358 КК України щодо підроблення 
фізичними особами Пісарогло О.С., Деде С.Ф. Деде С.Д. розпорядження Тарутинської РДА 
Одеської області № 84/А-2009 від 02.03.2009 року для одержання земельної ділянки.в 
приватну власність, не вилучені книги реєстрації заяв Тарутинської РДА, проект 
землеустрою на відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства Пісарогло О.С., Деде С.Ф. Деде С.Д., та договір оренди, не 
опитаний проектант Мельник В.А., держреєстратор Сібова І.І., колишні землевпорядники 
Узун-Куртогло І.С„ Узун-Куртогло Д.О, колишня заворг Тарутинської РДА Урсакі В.В. та 
керівник СФГ «Світоч».

З метою усунення тяганини досудового розслідування зазначених кримінальних 
проваджень, прошу Вас, здійснити заходи щодо їх активізації та надати належну оцінку 
бездіяльності слідчих, дізнавачей відділення поліції № 2 Белградського РВП.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», просимо Вас, 
розглянути за нашою участю (контактні тел. 0674875551, 0983776139) за місцем 
кримінальних проваджень вказаний депутатський запит та за його результатами надати 
обгрунтовану відповідь у визначений радою строк.

Депутат Белградської районної ради 
Одеської області восьмого скликання
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