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Про розгляд листа
У Міністерстві внутрішніх справ України в межах компетенції
розглянуто листа депутатів Здолбунівської районної ради Рівненської області
до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України
щодо учасників економічної блокади тимчасово окупованих територій окремих
районів Донецької та Луганської областей України, у зв’язку з чим
повідомляємо таке.
Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області за
подіями, що відбулися 13 березня 2017 року біля залізничної станції «Кривий
Торець» у смт Щербинівка Борецької міської ради Донецької області, порушені
кримінальні провадження за вчинення кримінальних правопорушень,
передбачених частиною 2 статті 278 (Захоплення залізничного рухомого

складу), частиною 1 статті 279 (Блокування транспортних комунікацій, а також
захоплення транспортного підприємства), частиною 2 статті 296 (Хуліганство),
частинами 1 та 2 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами та вибуховими речовинами) та частиною 1 статті 309 (Незаконне
виробництво,
виготовлення,
придбання,
зберігання,
перевезення
чи
пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без
мети збуту) Кримінального кодексу України. На сьогодні тривають слідчі дії.
Водночас, відповідно до вимог статті 40 (Слідчий органу досудового
розслідування) Кримінального процесуального кодексу України, «слідчий є
самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не
мають на те законних повноважень, забороняється».
Поряд з цим, відповідно до завдань, визначених Законами України «Про
Національну поліцію», «Про боротьбу з тероризмом», Указом Президента
України від 15 березня 2017 року № 62/2017 «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові
заходи із протидії гібридним загрозам національній б згіеці Укрдйийк (Далт-у'
рішення РНБО), у районі проведення антитерористичнс
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Донецької та Луганської областей (далі - АТО) працівники Національної поліції
здійснюють охорону об'єктів критичної інфраструктури (автомобільні та
залізничні
мости,
шляхопроводи,
об'єкти
енергопостачання
та
життєзабезпечення тощо), забезпечують публічну безпеку і порядок на
територіях населених пунктів, безпеку дорожнього руху та супроводження
колон військової техніки.
У зв'язку із загостренням безпекової ситуації в районі проведення АТО
на територіях Донецької та Луганської областей, насильницьким захопленням
українських підприємств, розташованих на території окремих районів указаних
областей, рішенням РНБО припинено переміщення вантажів через лінію
зіткнення в межах Донецької та Луганської областей шляхами залізничного і
автомобільного сполучення, крім вантажів, що мають гуманітарний характер та
надаються українськими та міжнародними гуманітарними організаціями.
З метою виконання рішення РНБО Національною поліцією уживається
комплекс заходів щодо недопущення незаконного переміщення вантажів через
лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей шляхами
залізничного і автомобільного сполучення.
Ужито також заходів щодо посилення несення служби на блокпостах у
районі проведення АТО, створено відповідні резерви сил та засобів,
організовано та налагоджено дієву взаємодію з Національною гвардією
України та регіональними підрозділами Служби безпеки України.
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