ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«МОЛОДІЖНА ЛІГА ЗАХИСТУ ТВАРИН»
04214, м. Київ, вул. Північна 2/58, кв. 186
Тел. +38 (044) 227-16-98
№ 37/09
від 5 жовтня 2009 р.
Начальнику Святошинського
РУ ГУ МВС України в м. Києві
16 липня 2009 року Громадська організація «Молодіжна Ліга Захисту Тварин» звернулася
до Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві із письмовою заявою №30/09 про вчинення
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296, ст. 299 КК України (номер реєстрації у ЖРЗПЗ 9307 від «16»
липня 2009 року).
У заяві про вчинення злочині були викладені всі обставини виявлених злочинів та
установчі данні осіб, що їх вчинили оскільки вони були відомі ГО «Молодіжна Ліга Захисту
Тварин».
Згідно положення ст. 97 КПК України: орган дізнання зобов'язані приймати заяви і
повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають
їх віданню. По заяві або повідомленню про злочин орган дізнання зобов'язані не пізніше
триденного строку прийняти одне з таких рішень:
1) порушити кримінальну справу;
2) відмовити в порушенні кримінальної справи;
3) направити заяву або повідомлення за належністю.
Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така
перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів
шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або витребування
необхідних документів.
Згідно положення ст. 99 КПК України: при відсутності підстав до порушення кримінальної
справи орган дізнання своєю постановою відмовляють у порушенні кримінальної справи, про що
повідомляють заінтересованих осіб і підприємства, установи, організації.
Станом на момент складання цієї Заяви (2 жовтня 2009 року), незважаючи на багаторазові
усні та телефонні звернення представників ГО «Молодіжна Ліга Захисту Тварин» Святошинське
РУ ГУ МВС України в м. Києві не повідомило заявника про те, яке рішення було прийняте за
вказаною вище заявою.
В зв’язку з викладеним, просимо Вас письмово повідомити Громадську організацію
«Молодіжна Ліга Захисту Тварин» про те, яке саме рішення було прийнято Святошинським РУ ГУ
МВС України в м. Києві за наслідками розгляду Заяви

