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Прокуратура України 
ПРОКУРАТУРА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КРИВОРІЗЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА №31 

S 3 
вул. Книжна, 1а, м. Кривий Ріг, 50074 тел. (056)1443-04-29 ', 

і і і 1 

№ 
На№ 1.8-3518 від 24.12.2019 
HaJfe0 ?-4265-20 від 31.01.2020 

Голові Рахункової палати 
Пацкану В.В. 
вул. М. Коцюбинського, 7, 
м. Київ, 01601 

Першому заступнику прокурора 
Дніпропетровської області 
старшому раднику юстиції 
Соскову P.M. 

і Повідомляю, що Криворізькою місцевою прокуратурою №3 розглянутої 
повідомлення голови Рахункової палати про те, нїсГ службовими особами відділу! 
освіти виконкому Саксаганської районної у місті Кривому Розі ради на| підставі1! 
договору №61ПП від 27.08.2018 придбано шкільні меблі (парти та стільці), які не|і 
відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ГОСТу 11015-93, ДСанПІН;' 
5.5.2.008-10 в частині регулювання кута нахилу стільниці парт, маркування -
ростової групи, наявності підставок для приладдя, розміру площі робочої поверхні 
стільниці, ваги, форми, розмірів, місткості, стійкості, вандалортійкості і 
конструкцій, що призвело до завдання збитків державі та місцевій громаді на суму 
1905,0 тис.грн., яке надійшло з прокуратури Дніпропетровської області 

За результатами розгляду вищевказаного повідомлення та долучених 
матеріалів 07.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 
відомості №42020041750000012 за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості та 
розпочато досудове розслідування, проведення якого доручено СВ Саксаганського 
ВИ КІШ ГУНП в Дніпропетровській області. 

ІЦодаток: копія витягу з ЄРДР - на арк 

Виконувач обов'язків керівника 
Криворізької місцевої прокуратури №3 
раднйк юстиції 

1 і 

Олена ВЬлегура, 0973906407 

Криворізька місцева прокуратура 
№3 

04/39-1257ВИХ-20 від 1)2.02.2020 

О. Рижков 

.- 251 
/8 , 0 £ ІШО 

№251/06 від 18.02.2020



витяг 
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 

Номер кримінального провадження: 42020041750000012 

Дата реєстрації' провадження (виділення матеріалів досудового розслідування): 07.0ІІ2020 
14:46:40 

№1 
Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення 
кримінальног^правопорушення або виявлення з іншого 
джерела обставин,І що можуть свідчити про вчинення 
кримінальної-.) лра^опорущення: 

ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи 
та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань): 

Дата та час внесения до ЄРДР відомостей про заяву, 
повідомленні про вчинення кримінального правопорушення або 
виявлення з ійшого! джерела обставин, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального правопорушення: 

Правова квал^ікаіі ія кримінального правопорушення: 

06.02.2020 

Матеріали правоохоронних та контролюючих державних орган 
про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення 
кримінальних правопорушень 

07.02.2020 14:42:42 

Короткий'виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 

Відповідно 
Саксаганської 
стільці), які не 
нахилу стільн 
ваги, форми, ррзмі 
громаді на' сум^ 19оЬ,9 шс.грн. 

і;о повідомлення голови Рахункової палати Пацкана В.В. службовими особами відділу освіти виконкому 
районної у місті Кривому Розі ради на підставі договору №61ПП від 27.08.2018 придбано шкільні меблі (парти та 
відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 22046:2004, ГОСТу 11015-93, ДСанПІН 5.5.2.008-10 в частині регулювання кута 
j парт,, маркування ростової групи, наявності підставок для приладдя, розміру площі робочої поверхні стільниці, 

ір)в, місткості, стійкості, вандалостійкості конструкцій, що призвело до завдання збитків державі та місцевій 
\/ ЦІ 

ПІБ, дата нарЬдже^ня особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення 
і; 1 •' 

спеціального ^осудбвого розслідування щодо неї: 
І І 

і 
Найменувань я та і|од ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи: 

і :. 
Наслідок розс; ідування кримінального 
правопорушен -їя: j 

(КК України 2001) СТ.367 4.2 

Орган досудсвогоірозслідування: Криворізька місцева прокуратура № 3 Дніпропетровської області 

ПІБ слідчого 
розслідуваний 

ПІБ прокурора 
процесуальнії 

слідчих), який (які) здійснює(готь) досудове 

(прокурорів), який (які) здійснює(ють) 
керівництво 

Підпис реєстратора 

07.02.2020 

Велегура О.Ю., 

Велегура О Ю. 

II 
42020041750000012 

і 




