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Андрію КОСТІНУ 

 

Шановний Андрію Євгеновичу! 

 

Національне агентство встановило, що Ірпінський міський суд та Бучанське 

районне управління поліції ГУ НП в Київській області перейняли на себе 

повноваження Генерального прокурора та Національного антикорупційного 

бюро України.  

Так, до Національного агентства 05.09.2022 надійшла вимога з Бучанського  

РУП ГУ НП в Київській області надати копії щорічних декларацій, поданих 

народним депутатом України Шуляк О.О. у зв’язку з розслідуванням 

кримінального провадження № 12022111040000233 за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України 

(далі – КК України). 

Відомості про вчинення цього правопорушення внесено до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань (далі – ЄРДР) 18.02.2022 на підставі незаконної ухвали 

слідчого судді Ірпінського міського суду Линник В.Я. у справі № 367/826/22, 

згідно з яким вказане районне управління поліції зобов’язано розпочати 

кримінальне провадження стосовно народного депутата України Шуляк О.О. за 

заявою ГО «По захисту прав людини» відповідно до ч. 1 ст. 364 КК України.  

До того ж райуправління поліції внесло відомості до ЄРДР не за ознаками 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а за 

ч. 1 ст. 366-2 КК України та розпочало здійснення досудового слідства стосовно 

народного депутата України за мовчазної згоди процесуальних прокурорів, які в 

порушення вимог ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України (далі – 

КПК України) не забезпечили ефективний прокурорський нагляд за законністю 

цього досудового розслідування.   

Національне агентство з питань запобігання корупції

Підписувач Новіков Олександр Федорович
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Неправомірність дій суду та районного управління поліції зумовлено тим, 

що згідно з вимогами ч. 1 ст. 482-2 КПК України відомості, що можуть свідчити 

про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, 

вносяться до ЄРДР Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки 

Генерального прокурора). 

Крім того, ч. 5 ст. 216 КПК України встановлено, що досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, передбачених                                

ст. 366-2 КК України та вчинених народними депутатами України, здійснюють 

детективи НАБУ. 

Згідно із ч. 5 ст. 36 КПК України забороняється доручати здійснення 

досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним 

депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім НАБУ та 

центрального апарату Державного бюро розслідувань відповідно до їх 

підслідності. 

Привласнення повноважень Генерального прокурора містить ознаки тиску 

з боку піднаглядних Вам правоохоронних органів та суду на народного депутата 

України, голову партії «Слуга народу» Шуляк О.О. 

У зв’язку з викладеним просимо вирішити питання про притягнення винних 

посадових осіб Ірпінського міського суду та Бучанського районного управління 

поліції ГУ НП в Київській області до передбаченої законом відповідальності. 

 

 

З повагою 

 

Голова Національного агентства 

з питань запобігання корупції     Олександр НОВІКОВ 


